Základní škola Turnov – Mašov, Školy 56
okres Semily

VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok
2011 – 2012

Zpracovala: Mgr. Šmucrová Stanislava, ředitelka školy

Základní údaje o škole
Název organizace:

Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56
okres Semily

Sídlo organizace:

Turnov – Mašov, U Školy 56
511 01 Turnov

Právní forma:
příspěvková organizace
Způsob hospodaření: příspěvková organizace
IČO organizace:
72742739
DIČorganizace:
27-72742739
Identifikátor zařízení: 600 099 075
Zřizovatel:
Sídlo zřizovatele:
telefon:

Město Turnov
A. Dvořáka 335
511 01 Turnovy
481 366 111

Ředitelka školy:
Druh školy:

Mgr. Šmucrová Stanislava
Základní škola s 1. stupněm

e-mail:
www stránky:
telefon:

zsmasov@seznam.cz
www.zsmasov.cz
481 321 113

Datum změny zařazení do sítě škol: 01.01. 2003

Škola sdružuje:
1.Základní škola

kapacita: 87 žáků

IZO : 102 442 720

2.Školní družina

kapacita: 60 žáků

IZO : 117 700 371

Školská rada:
zvolena 15.11.2005, opětovně v r. 2008, v r. 2011.
zástupce za zřizovatele :
zástupce za rodiče :
zástupce za školu:

Mgr. Špetlík
p. Sedlák Miroslav
Mgr. Šulcová Renáta
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
ZA ŠKOLNÍ ROK
2011-2012
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola s menšími učebnami, a tím spojeným menším počtem žáků ve třídách.
Navštěvují ji děti z okrajových částí Turnova – Mašova, Pelešan, Kadeřavce i okolních obcí –
Kacanov, Modřišic-Podháje, Všeně, Vyskře, Olešnice.
Naši žáci po absolvování 5. ročníku přecházejí do 6. roč. Základních škol v Turnově
dle vlastního výběru.
Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup k žákům vyžadujícím větší péči,
k žákům zvláště nadaným i integrovaným s různými znevýhodněními.
Ve škole převažuje přátelská atmosféra. Všichni se navzájem dobře znají, komunikují.
Samozřejmě, že občas se nějaký malý problém vyskytne. Pak je vždy snaha jej okamžitě řešit.
Dobrá je i spolupráce a komunikace s rodiči, zřizovatelem, ostatními základními školami.
V takovéto atmosféře se lépe předchází případným nedorozuměním i šikaně.
Ve školním roce 2011-2012 navštěvovalo školu 85 žáků.
Stav k 30.9.2011

tř. učitelka

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

15 žáků
18 žáků
21 žáků
13 žáků
18 žáků

4 chlapi
11 chlapců
9 chlapců
9 chlapců
9 chlapců

11 dívek
7 dívek
12 dívek
4 dívky
9 dívek

celkem

85 žáků

42 chlapců

43 dívek

Mgr. Šmucrová Stanislava
Mgr. Šulcová Renáta
Mgr. Vildová Jana
Mgr. Brožková Veronika
Mgr. Hlaváčová Eva

Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v
souladu s hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu s
vyhláškou MŠMT ČR č.291/1991 Sb., o základních školách.
Budova se otvírá v 6.45 hod. Vyučování začíná v 7.45 hod. Přestávky jsou
desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední blok vyučování končí ve 12:20 hod.
Odpolední vyučování i zájmové kroužky se řídí konkrétním rozvrhem. Dozor nad žáky
zajišťují vyučující dle rozvrhu.Mezi dopoledními i odpoledními aktivitami jsou žáci vždy pod
dohledem vyučujících nebo vychovatelek.
Na naší škole je zřízena rada školy podle Zákona č.561/2004 sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167, 168.
Rada školy má 3 členy. V tomto školním roce 2011-2012 proběhly nové volby.Změna nastala
U zástupce za zřizovatele ( Mgr. Špetlík O.) a rodičů (p.Sedlák Miroslav).Za pedagogy
zůstala Mgr. Šulcová Renáta. I zde dojde v měsíci srpnu k výměně zástupce školy, neboť p.
Šulcová nastupuje do funkce ředitelky školy. Proběhla dvě jednání RŠ.Týkala se informací o
chodu školy, konkurzu na ředitele, případné rekonstrukce budovy.
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Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Činnost v ní zajišťují
dvě vychovatelky. Celkem na 1,5 úvazku. I v letošním roce sídlila ŠD v jedné učebně
v přízemí a jedné učebně v poschodí.Je to pro kmenové učebny i družinu nevyhovující, ale
zvládnutelné
Škola nemá vlastní jídelnu. Žáci i učitelky se stravují v jídelně sousedící mateřské
školy.

Vybavení školy
Škola je slušně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. V rámci projektu EU
škola v únoru zakoupila nové počítače do PC učebny s připojením na internet., interaktivní
tabule, notebooky. Dále má ve svém vybavení barevný televizor, videorekordér, DVD
přehrávač, radiomagnetofony s CD, černobílou kopírku, elektronické varhany. Počítač
umístěný v kanceláři školy sloužící pro potřeby vedení je zastaralý, bude nutná výměna.
4 učitelky mají k dispozici počítače v učebně.

Učebnice jsou žákům zapůjčovány z fondu školy a jejich nákup je hrazen z prostředků
ONIV. Žáci prvního ročníku dostávají učebnice i školní potřeby zdarma. Ostatní si nákup
školních potřeb hradí. Potřeby na výtvarné a pracovní činnosti nakupujeme společně za
peníze, které odhlasují rodiče po dohodě na první společné schůzce na začátku škol.roku.
Budova je vybavena elektrickým akumulačním vytápěním z roku 1973, vodovodem ve
třídách, novými toaletami, teplou vodou a osoušečem rukou, telefonem a připojením na
internet.
V době mimo provoz je budova chráněna zařízením ostrahy.
Zlepšení vy bavení ve škol.roce 2011/2012
V tomto roce došlo k zásadnímu vylepšení vybavení počítačovou a interaktivní
technikou z prostředků fondu EU. Získali jsme 4 interaktivní tabule, 14 počítačů do učeben, 4
notebooky pro učitelky.
Naopak zatékající střecha, nevyhovující šatny aj. zůstaly při starém.Případná rekonstrukce se
opět vzdaluje!
Školní zahrada průběžně sekána a prořezávána.

Koncepce školy
Škola vyučuje v 1. - 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu č.j.778/2007
(vyvěšen na nástěnce v budově školy, umístěn na www stránkách).
Hlavním cílem je vytvořit kvalitní základy pro další vzdělávání a zajistit úspěšný přechod na
2. stupeň základní školy. S turnovskými školami, kam žáci přecházejí, jsme v kontaktu. O
jejich výsledky se zajímáme.
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Priority školy :
- vedení dětí ke kvalitnímu trávení volného času zapojením do práce družiny a kroužků, které
jsou ve škole k dispozici
- propagování a organizování sportovní činnosti
- dodržovat Úmluvu o právech dítěte
- systematicky působit proti vzniku vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky
- vytvářet otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru ve škole, budovanou na kvalitních vztazích
mezi žáky a učiteli, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti
- zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostor i okolí
- snažit se přiměřeným způsobem o modernizaci výuky
- spolupracovat s PPP, pokud se u žáků objeví studijní problémy
- podporovat kvalitu výuky zvyšováním kvalifikace pedagogů
- podporovat nový styl práce a zabezpečit dostatek pomůcek
- pravidelně prezentovat školu na veřejnosti

2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

Přehled učebních plánů

Na škole vyučujeme podle schválených vzdělávacích programů pro základní školu
platných ve školním roce 2002/2003 uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR č.6. Vyučujeme
dle učebního dokumentu Obecná škola čj. 12035/97-20 .
Ve všech pěti ročnících se vyučujei podle vlastního školního vzdělávacího programu –
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 778/2007. Celé znění je k nahlédnutí
u ředitelky školy, vyvěšen na chodbě budovy nebo na internetových stránkách školy.
Nově jsme začali s výukou angličtiny od 1.ročníku.
ŠVP č.j. 778/2007
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Práce s počítačem

1.r.
7
1
5
2
1
1
1
2
-

2.r.
8
5
2
2
2
1
2
-

3.r.
9
3
5
3
1
1
1
2
-

4.r.
8
3
5
2
2
1
2
2
-

20

22

25

25
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5.r.
8
3
5
2
2
2
1
1
2
1
26

Školní družina
O pobyt ve školní družině je obrovský zájem. I přes navýšení kapacity na 60 žáků /od
1.1. 2010/ je ŠD zcela naplněna.Přihlášeno v tomto škol. roce bylo 60 žáků. Činnost
zajišťovaly dvě vychovatelky.
p. Jarmila Pivrncová
100% úvazek
p. Marie Stránská
50% úvazek.
Je zde zabezpečována výchovná i zájmová činnost, rekreace a odpočinek pro žáky především
1. – 3. ročníku a žáky dojíždějící. ŠD zajišťuje dohled před i po vyučování. Je využívána
školní zahrada, hřiště, odpočinkový altán, okolní příroda, les.
ŠD nemá vlastní učebny, má vybavení ve dvou učebnách školy. V případné rekonstrukci je
plánovaná i samostatná učebna pro školní družinu.
ŠD pořádala mnoho zábavných i výchovných akcí. Např. karnevaly, soutěže, orientační
závod. Tradiční letní tábor o prázdninách se konal na začátku července pro více než čtyři
desítky žáků. Pod vedením J. Pivrncové jej zajišťovaly učitelky a jedna maminka

Nabídka zájmových útvarů:
Škola spolupracuje s turnovskou „Žlutou ponorkou“, která nabízí zájmové kroužky. Ty na
naší školy zajišťují a vedou i naše paní učitelky.
Počítače
Anglický jazyk pro 2.r.
Základy hry na flétnu
Sportovní kroužek
Výtvarný kroužek

Tomáš Špinka
Eva Hlaváčová
Jana Vildová
Renáta Šulcová, Tomáš Špinka
Veronika Brožková

3.PŘEHLED ÚDAJŮ O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Školní rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Počet tříd
5
4
4
4
4
4
5
5
5

Počet žáků
66
62
65
65
71
69
84
87
85

Ve všech ročnících byly splněny požadavky učebních osnov.
Nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou z chování.
Povinný plavecký výcvik probíhal ve 3.a 4.ročníku v turnovském bazénu.
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.
Počty zapsaných a zařazených žáků
Zápis do 1. r. pro šk.rok 2012/13se konal 16. ledna 2012.
Zapsáno 17 žáků, žádná žádost o odklad, jedna žádost o přestup ze ZŠ Žižkova.
Nastoupit by mělo celkem 20 prvňáčků.

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

Zapsaní do 1. Počet žádostí o Nastoupilo do Zapsaní do 1. Počet žádostí o Nastoupí do
ročníku 11/12 odklad
1. ročníku
ročníku 11/12 odklad
1. ročníku
2011/2012
2011/2012
17
2
15
17+1
0
20

Přestup žáků na 2. stupeň ZŠ v Turnově
Z 5. ročníku přestoupilo do 6. ročníku celkem 18 žáků.
Na víceleté gymnázium se hlásilo 5 žáků, 4 byli úspěšně přijati.
Ostatních 14 přechází na 2. stupeň ZŠ 28. října.
V květnu proběhlo celostátní testování žáků 5. ročníků ( Aj, Čj M ), kterého se škola
zúčastnila. Díky nové počítačové technice testy proběhly bez problémů.

4. Přehled tříd a pedagogických pracovníků
I. třída
II. třída
III. třída
IV.třída
V. třída

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.

15žáků
18žáků
20žáků
13žáků
18žáků

Mgr. Šmucrová Stanislava
Mgr. Šulcová Renáta
Mgr. Vildová Jana
Mgr. Brožková Veronika
Mgr. Hlaváčová Eva

vychovatelky: Pivrncová Jarmila 100%úvazek 1. oddělení 1. – 2. ročník
Stránská Marie
50%úvazek 2. oddělení 3. – 5.ročník
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Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Pořadatel

Počet pracovníků

Porady ředitelů
Interaktivně na 1.stupni
Příprava na tvorbu DUM

Mú Turnov, PPP
Škola, IT ve škole
IT ve škole

1
5
5

Angličtina interaktivně

NIDV

2

5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
Rozhodnutí ředitelky školy
Ředitelka školy vydala:
- 17 rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku
- 1 rozhodnutí o přestupu
- 1 rozhodnutí o vyhovění žádosti IVP

Odvolání proti rozhodnutí ředitele
Proti rozhodnutí ředitelky školy nebylo podáno odvolání.

6. ŘÍZENÍ ŠKOLY
Realizace hlavních cílů stanovených školou
Hlavní cíle stanovené v rámcovém plánu akcí pro školní rok 2011/2012 byly
projednány a schváleny pedagogickou radou 28.8.2011. Hodnocení realizace bylo provedeno
na konci školního roku, při pedagogické radě.
pozitivní
- sběr papíru /opakované vítězství v soutěži turnovských škol/
- spolupráce s okolními školami /spolupráce ředitelů, sportovní akce../
- aktuálnost internetových stránek
- činnost školní družiny
- prezentace výsledků ve vývěsce v Turnově
negativní
-

žádné výraznější nedostatky na radě nebyly konstatovány –
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Třídní schůzky
Během školního roku se konaly 3x třídní schůzky.
10.11.2011 společné setkání všech rodičů včetně voleb nového zástupce rodičů do RŠ
10.11.2011 třídní schůzky
19.01.2011 třídní schůzky
15.05. 2011 třídní schůzky
Zřizovatelem vyhlášeného konkurzu na místo nové ředitelky se přihlásila a uspěšně zvládla
p.uč. Renáta Šulcová. Jmenována byla ke dni 01. 08. 2012. Ke stejnému datumu po 16 letech
ve vedení školy končí p. uč. Šmucrová (odchod do důchodu ).Zůstává zatím jako učitelka
se snahou nové p. ředitelce případně pomoci.
V červnu proběhla informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků s p.učitelkou
Hlaváčovou.
Kromě schůzek mají zákonní zástupci možnost kdykoliv se ve škole informovat o prospěchu
a chování svého žáka. Běžné zprávy jsou rodičům podávány v notýscích nebo žákovských
knížkách, www stránkách školy apod.
V dubnu proběhlo školení všech zaměstnanců v PO a BOZP.
.
Spolupráce se školami a jinými organizacemi
Naše škola spolupracuje s ostatními školami podobného typu v okolí – zejména se ZŠ
Přepeře, Tatobity, Ohrazenice.Doubravice. Velmi dobrá spolupráce je Žlutou ponorkou, pod
jejíž záštitou probíhají na škole zájmové kroužky.

Enviromentální výchova
Prvky enviromentální výchovy jsou průběžně zařazovány do hodin prvouky,
přírodovědy a vlastivědy. Ve škole probíhá dlouhodobě sběr papíru.Od září přibude opět sběr
monočlánků a baterií.
Kontejner na plastové lahve máme umístěn přímo na dvoře školy.

7. PORADENSKÉ SLUŽBY
Primární prevence
Primární prevence sociálně-patologických jevů se každoročně opírá 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 průběžně plní.

strana 9

Integrace
Integrovaní žáci byli ve škole čtyři.
1 žák - postižení sluchové+OVŘ+dyslálii
1 žák - porucha řeči a výslovnosti
3 žáci - VPU.

/ práce podle IVP/ - 3.r.
/práce podle IVP/ - 2.r.
IVP 3.r. 1x
4.r. 2x

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, výukové programy mohou využívat i v rámci školní družiny.

8. ÚDAJE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU KONTROL
18.11.2011
21.11.2011
09.03.2012

- Kontrola nemocenského a důchodového pojištění
- Odborná technická kontrola venkovních zařízení
- Kontrola zdravotního pojištění

- bez závad
- bez závad
- bez závad

9. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY

Další aktivity školy by se daly rozdělit do 4 okruhů:

1.
2.
3.
4.

výchovně-vzdělávací
společensko-kulturní
sportovní
ostatní

1. výchovně-vzdělávací-poznávací

Každý vyučující ve své třídě zodpovídá za dodržování koncepce vzdělávacího
programu - ŠVP pro základní vzdělávání č.j. 778/2007. Učitelé pracují s dětmi individuálně,
ve skupinách a frontálně. Složka výchovně-vzdělávací je nejdůležitější.Velký důraz je
kladen na odbornost pedagogických pracovníků. I když je sbor 100 % kvalifikovaný, každá
učitelka si může vybrat z bohaté programové nabídky pro další vzdělávání. V současné době
je prioritou příprava na použití ICT techniky.
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Žáci se zúčastnili mnoha akcí a exkurzí:
-

Vlastivědný výlet do Prahy
Ukázka práce hasičů u školy
Den bez aut
Vynášení Morény
Den Země – úklid okolí školy
Beseda s Městskou policií
Vlastivědná soutěž v Tatobitech
Vlastivědný ekologický výlet – Krkonoše – Labská louka

2. společensko-kulturní

Snažíme se vštěpovat žákům pravidla společenského chování. Navštěvujeme divadelní
a filmová představení, výchovné koncerty, muzea. Děti poznávají kulturní prostředí, učí se
v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob oblékání při jednotlivých akcích v
Městském divadle v Turnově, Naivním divadle v Liberci aj.

- Kytarový koncert
- Městské divadlo v Turnově 2x
- Naivní divadlo Liberec 2x
- Vánoční zpívání – náměstí v Turnově
- Vánoční dílny – Muzeum Turnov
- Jawor – výlet účastníků výtvarné soutěže
- kino - Afrika
- vystoupení dětí MŠ Mašov
- hrad Valdštejn
- Velikonoční dílny ve škole
- Velikonoční dílny v muzeu
- Turnovský kos – pěvecká soutěž
- Pasování žáků 1.r. na čtenáře
- Slavnost slabikáře v divadle
- slavnostní vyhlášení soutěží a sběru na závěr školního roku s koncertem flétniček

Rozloučení žáků 5. ročníku s mašovskou školou proběhlo spaním ve škole po výletu
Českým rájem s p. uč. Hlaváčovou.

„Tradiční“ akce: 16.Ples rodičů a učitelů ZŠ se konal 3. února 2012.
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3. sportovní
Pravidelně se zúčastňujeme sportovních soutěží mezi školami.
- Zátopkova štafeta
- Vybíjená, Přepeře
- Vybíjená, Turnov
- Orientační běh
- Snajpr, Příšovice
- Lyžování ve Struhách

- Atletické závody / školní,okrskové,
okresní i krajské kolo/
- Dopravní hřiště
- Kopaná v Přepeřích, Turnově
- Bruslení v Turnově

-

4.ostatní
Sběrová akce byla slavnostně vyhodnocena na konci školního roku, nejlepší sběrači si odnesli
odměny. Doprovodný program zajistili hudebníci na flétničky.
Soutěž ve sběru papíru mezi turnovskými školami vyhráli žáci naší školy. Odměnu 4 000,- Kč
jsme použili na vlastivědný výlet.
ŠD pořádala v průběhu roku mnoho akcí, např.: karnevaly, sport. soutěže, naučné stezky,
dovednostní hry a prázdninový letní tábor.
Snažíme se o propagaci školy především výsledky práce, ale i mediální prezentací,na
vlastních internetových stránkách (www.zsmasov.cz), vývěsce v Turnově.
Spolupráce se zřizovatelem je výborná.

10. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY
Předpokládaný vývoj školy
Vzhledem k demografickému vývoji bude škola i v následujícím školním roce téměř
naplněna . Školu by mělo navštěvovat 85 žáků.
Podobný vývoj očekáváme i v nejbližších letech.

Vzdělávací a výchovné záměry
Žáci všech ročníku pracovali podle Školního vzdělávacího programu č.j.778/2007.

Investiční záměry
Během školního roku byly prováděny předepsané revize.
O investičních záměrech probíhala během školního roku jednání mezi ředitelkou školy a
zřizovatelem. V plánu je stále možnost rekonstrukce budovy.
Vzhledem k nedostatku peněz zřizovatele byla vyškrtnuta plánovaná oprava plotu.
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Na období prázdnin je plánována stavba 2 odpočinkových prvků pro ŠD /Košobranka a
Hnízdečko/, které si uhradíme z vlastních zdrojů (sběry).

11. PŘÍLOHY
Hospodaření za rok 2011 – ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56

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.

V Turnově – Mašově : 31.07.2012

……………………………………
Mgr. Šmucrová Stanislava
ředitelka školy

Na vědomí:
-

Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu
Rada školy
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