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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
Zřizovatel školy:
Vedení školy:
Telefon:
Webové stránky:
E-mail:

Základní škola, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Mgr. Jana Knapová – ředitelka školy
Ing. Marcela Pipková – zástupkyně ředitelky
493 571 539
www.zssobotka.cz
skola@zssobotka.cz

Základní škola Sobotka je plně organizovaná, od 1. 1. 2003 s právní subjektivitou, zřizovatelem je
Město Sobotka. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 385 žáků v 18 třídách 1. –
9. ročníku; z toho na 1. stupni bylo 10 tříd a 226 žáků, na 2. stupni 8 tříd a 159 žáků. Průměrný počet
žáků na třídu byl 21,39. Ve školní družině pracovalo 90 dětí ve třech odděleních, do školního klubu
docházelo pravidelně 30 převážně dojíždějících žáků.
Školská rada při ZŠ Sobotka
Adresa:
Členové školské rady:

Městský úřad Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Bc. Jana Kubánková - předsedkyně
Mgr. Zdeňka Badová
Ing. Petra Hošková
Mgr. Marika Koťátková
Eliška Najmonová
Ing. Marcela Pipková
Jana Sedmidubská
Mgr. Alena Slavíková
Mgr. Jana Zumrová

Ve škole nadále pracovalo i SRPŠ s předsedkyní Mgr. Zdeňkou Badovou.
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2. Údaje o pracovnících školy
Ve škole pracovalo průběžně 30 učitelů, 7 pedagogických asistentek, 5 vychovatelek ŠD a ŠK a
provoz školy zabezpečovalo 7 provozních zaměstnanců.
V prvním až pátém ročníku působilo 10 kmenových učitelů a všichni splňovali podmínky odborné a
pedagogické způsobilosti. Na druhém stupni pracovalo průběžně 20 učitelů a dva vyučující
nesplňovali kvalifikační předpoklady.
Pedagogickou praxi v rámci svého studia zde absolvovala Kamila Šourková (PedF Technické
univerzity Hradec Králové) a odbornou praxi Natálie Chrpová (Masarykova obchodní akademie
Jičín).

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ
Jméno pracovníka

Třídnictví, funkce

učitelé
Mgr. Jana Knapová

ředitelka školy

Ing. Marcela Pipková

zástup. ředitelky, školní metodik prevence

Mgr. Jindřich Bada

1. A

Mgr. Květoslava Šourková

1. B

Mgr. Kateřina Jirásková

2. A

Mgr. Romana Rejzková

2. B

Mgr. Marcela Havlíková

3. A

Mgr. Lucie Ulrychová

3. B

Mgr. Vladimíra Buchalová

4. A

Mgr. Kamil Šisler

4. B

Mgr. Miroslava Drbohlavová

5. A

Mgr. Alena Slavíková

5. B

Mgr. Martina Javůrková

6. A

Mgr. Jana Zumrová

6. B

Mgr. Iva Svobodová

7. A

Bc. Jan Janatka

7. B

Mgr. Iva Jungová

8. A

Mgr. Jana Jirsáková

8. B (do 16. 1. 2022)

Ing. Petr Švec

8. B

Ing. Lucie Kliková

9. A

Mgr. Naděžda Ortová

9. B

Mgr. Karolína Smolařová
Mgr. Břetislav Šimral
Mgr. Pavla Kozáková
Mgr. Helena Krsková
Mgr. Miloslav Najman
PhDr. Michal Guse
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Mgr. Daniel Krejčík
Bc. Jana Čerychová

(od 17. 1. 2022)

Mgr. Marika Koťátková
pedagogické asistentky
Petra Králová

vychovatelka ŠD 3

Radka Daxnerová
Romana Černá
Ilona Jalovecká

vychovatelka ŠK, správce školní knihovny

Bronislava Vodičková Šafářová
Petra Kellerová
Pavla Šimková
vychovatelky
Mocáková Alena

ŠD 1

Valentová Věra
správní zaměstnanci

ŠD 2

Karel Pipek

uklízeč

Květa Karbanová

uklízečka

Ivana Odlerová

uklízečka

Lenka Frydrychová

uklízečka

Vlastimil Hlavatý

školník

Radek Štaff

hospodář, správce webu

Maryna Shlendikova

školní asistentka (od 19. 4. 2022)

3. Školní vzdělávací program
Vyučování probíhalo v 1. – 9. ročníku podle ŠVP, Škola pro všechny, č. j. 670/2016. V průběhu
celého školního roku vyučující pracovali na jeho nové verzi, která bude platná od školního roku
2022/2023. Po nárůstu počtu onemocněních COVIDEM-19 byla často nařizována celým třídám
karanténa, a proto se vzdělávaly distančním způsobem. Ve škole pracovalo 9 zájmových kroužků,
které vedli učitelé a hospodář školy.
Jednalo se o tyto kroužky:
Název zájmového kroužku

Den a čas

Vedoucí kroužku

Florbal (4. - 5. roč.)

ÚT 15:30 - 16:30

R. Štaff

Florbal (6. roč.)

PO 14:00 - 15:00

R. Štaff

Florbal (7. - 8. roč.)

ÚT 14:30 - 15:30

R. Štaff

Florbal (8. - 9. roč.)

PO 15:00 - 16:00

R. Štaff

DIY - Vyrob si sám

ST 14:00 - 15:00

Mgr. H. Krsková

Keramický kroužek (4. - 5. ročník)

ÚT 14:00 - 15:00

Mgr. M. Drbohlavová

Keramický kroužek (1. ročník)

ČT 13:30 - 14:30

Mgr. M. Drbohlavová

Sportovní kroužek (1. - 2. ročník)

PO 13:30 - 14:30

Mgr. R. Rejzková

Mažoretky

ÚT 13:30 - 14:30

Mgr. K. Šourková
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Nabídka volitelných předmětů:
7. ročník



Německý jazyk
Francouzský jazyk

8. ročník







Francouzský jazyk
Německý jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Ekologie
Technické činnosti
Výpočetní technika (4 skupiny)

9. ročník





Francouzský jazyk
Německý jazyk
Cvičení z českého jazyka (2 skupiny)
Cvičení z matematiky (2 skupiny)

Besedy, exkurze a školní výlety:
V uplynulém školním se konaly besedy, exkurze a výlety v omezené míře vzhledem k celkové
situaci.

Besedy
1. stupeň:
Datum
16. 3. 2022
13. 4. 2022
17. 6. 2022
17. 6. 2022
20. 6. 2022

Třída
3. A, B
1. A, B
4. A, B
5. A, B
1. A, B

Téma, název
Beseda s myslivcem a autorem fotografií
Beseda se spisovatelkou A. Popprovou
Cestovatelská beseda – Austrálie
Cestovatelská beseda – Austrálie
Beseda s ilustrátorkou H. Pýchovou

2. stupeň:
Datum
5. 10. 2021
7. 10. 2021
25. 10. 2021
17. 6. 2022

Třída
9. A, B
6. - 9. roč.
8. A, 8. B
6. - 9. roč.

Téma, název
Úřad práce, Jičín
Beseda s K. Bílkem - K. H. Borovský a V. Šolc
Beseda s A. a P. Pospíšilovými - Snění o Kosti
Cestovatelská beseda – Austrálie
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Exkurze
1. stupeň:
Datum
7. 9. 2021
11. 3. 2022
12. 4. 2022

Třída
5. A, 5. B
1. A, 1. B
5. B

Téma, název
Úpravna vody Střehom
Exkurze do učebny chemie
Exkurze do učebny chemie

Třída
6. A, B
7. A, B
6. A, B
8., 9. A, B
6. A, B
8. A, B
9. A, B
6. A, B
7. A, B
8. A, B
7. A, B
7. - 9. roč.
8. A, B
výběr žáků

Téma, název
Návštěva městské knihovny, Sobotka
Dějepisná exkurze, Pardubice
Státní okresní archiv, Hvězdárna, Jičín
Fyzikální toulky, Praha
Literární exkurze, Litomyšl
Národní technické muzeum, Praha
Památník Karla Čapka, Stará huť u Dobříše
IQ Landia, Liberec
Bozkovské jeskyně, Bozkov
Muzeum války 1866, Chlum
Planetárium a stezka, Hradec Králové
Památky a zajímavosti Drážďan
Exkurze v pizzerii, Sobotka
Fyzikální exkurze „Hrajeme si hlavou,“ Hradec Králové

2. stupeň:
Datum
12. 10. 2021
7. 4. 2022
29. 4. 2022
6. 5. 2022
10. 5. 2022
11. 5. 2022
17. 5. 2022
18. 5. 2022
20. 5. 2022
24. 5. 2022
25. 5. 2022
31. 5. 2022
15. 6. 2022
24. 6. 2022
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Školní výlety
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Datum
14. 6. 2022
14. 6. 2022
8. 6. 2022
8. 6. 2022
18. 5. 2022
18. 5. 2022
15.6 2022
15. 6. 2022
7. 6. 2022
7. 6. 2022
25. 5. 2022
25. 5. 2022
24. -25. 6.
16. - 17. 6.
8. - 10. 6.
8. - 10. 6.

Přehled školních výletů: 2021/2022
Místo konání školního výletu
Loučeň - zámek, Chleby - zoo
Loučeň - zámek, Chleby - zoo
Sychrov-zámek, Turnov-muzeum
Sychrov-zámek, Turnov-muzeum
Přerov n. Labem-skanzen, Ostrá
Přerov n. Labem-skanzen, Ostrá
Mělník - kostel, Říp -rotunda, Mšeno -koupaliště
Mělník - kostel, Říp -rotunda, Mšeno -koupaliště
Javorník – bobová dráha, Bozkovské jeskyně
Javorník – bobová dráha, Bozkovské jeskyně
Malá Skála - rafty
Malá Skála - rafty
Dolní Bousov - minigolf
Čertoryje
Malá Skála - rafty
Malá Skála - rafty

Odpovědná osoba
Mgr. J. Bada
Mgr. K. Šourková
Mgr. K. Jirásková
Mgr. R. Rejzková
Mgr. M. Havlíková
Mgr. L. Ulrychová
Mgr. V. Buchalová
Mgr. K. Šisler
Mgr. M. Drbohlavová
A. Slavíková
Mgr. M. Javůrková
Mgr. J. Zumrová
Mgr. I. Jungová
Ing. P. Švec
Ing. L. Kliková
Mgr. N. Ortová

Poznámka: pro velmi nevhodné chování na školní exkurzi nebyl žákům 7. ročníku školní výlet povolen
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Projektové vyučování:
Ve školním roce 2021/2022 se žáci a učitelé zapojili celkem do osmi projektů.
Názvy projektů:
Cesty a cestičky
Žijeme zdravě
Děti dětem
Projektový den ve výuce
Abeceda peněz
Kočičí zahrada
Pasování na čtenáře
Kniha – to je věc!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Většina projektů provázala učivo různých předmětů. Při činnostech děti využívaly knihy, časopisy,
encyklopedie, počítače a internet, mapy, obrazové a zvukové materiály. Pracovaly i s různými
výtvarnými technikami a zapojovaly se do rozmanitých pohybových aktivit. Součástí některých
projektů byly i besedy, přednášky a prezentace schopností a dovedností dětí na veřejnosti.
Cílem projektů bylo získání nových informací, vědomostí a praktických dovedností, utváření
sociálních dovedností, rozvoj různorodých zájmů a aktivit dětí.
Výstupem jednotlivých projektů byly literární a výtvarné výtvory dětí, zeměpisné a přírodovědné
činnosti, výstavy, soutěže, pohybové aktivity či vystoupení dětí.
1. Cesty a cestičky

Celoškolní celoroční projekt, jehož výstupy a cíle byly plněny napříč různými předměty. Propojení a
nápady inspirované Komenského myšlenkou, aby se děti vzdělávaly přirozeně a aby vnímaly i své
okolí. Uskutečnily se různé „cesty“ do přírody, za sportem a kulturou, cesta k člověku (posilování
mezilidských vztahů) jako např.:











Fantastická čtyřka (formování třídního kolektivu)
návštěva městské knihovny – J. A. Komenský
návštěva soboteckého hřbitova – Fráňa Šrámek, Václav Šolc
Planetární stezka
Snění o Kosti – výstava pohlednic a fotografií, beseda s Alenou a Pavlem Pospíšilovými
Úklid Českého ráje
Den Země – úklid města Sobotky
literární exkurze za Bedřichem Smetanou do Litomyšle
fyzikální exkurze do IQlandie
beseda o Austrálii
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Almárium – výstava na faře (stará řemesla)
dějepisná exkurze (Osobnosti Pardubic)
zeměpisná exkurze – Boskovské jeskyně
exkurze Drážďany
fyzikální toulky Prahou a návštěva Národního technického muzea v Praze
Zahradní slavnost
dějepisná exkurze – Muzeum války
školní výlety

Garant: Mgr. Jana Knapová
2. Žijeme zdravě
Dlouhodobý celoroční projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu, správné životosprávy
a aktivního odpočinku. Dlouhodobě je škola zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a
„Mléko do škol“.

V průběhu roku se žáci zúčastnili řady sportovních soutěží v rámci vyučování, ale i mimo něj
v odpoledních kroužcích či v jejich volném čase. V rámci tohoto projektu se uskutečnili např.
následující akce:







lyžařský výcvik (7., 8. ročník)
plavecký výcvik (2., 3., 4. ročník)
T-Mobile běh
Sportovní den
Soutěže ve florbalu a fotbalu, soutěže v přehazované
Sazka olympijský víceboj (9. ročník)

Garant: Mgr. Jana Zumrová
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3. Děti dětem
Dlouhodobý celoroční projekt zaměřený na spolupráci žáků 1. a 2. stupně.








Děti dětem „Čtenářské dovednosti“ – pohádky, pohádkové postavy
„Třídíme odpad“ – žáci 8. ročníku připravili ekologický program pro žáky 1. a 2. ročníku
„Sportovní hry“ pro žáky mladších ročníků
Dopravní a branné dopoledne pro žáky 1. stupně (žáci 9. ročníku)
Spolupráce při realizaci sportovních akcí
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku (kulturní vystoupení žáků 1. ročníku)

Garant: Ing. Lucie Kliková
4. Projektový den ve výuce

Projekt probíhal od října do dubna. Zapojilo se celkem 16 tříd z 1. - 8. ročníku. Jednalo se o
přírodovědné a technické vzdělávání (rozvoj tvořivého technického myšlení), kdy děti pod vedením
lektorů pracovaly se stavebnicí LEGO.
Garant: Ing. Marcela Pipková
5. Abeceda peněz
V listopadu navštívila druhé a čtvrté ročníky pracovnice České spořitelny a povídala si s dětmi na
téma finance, zaměřila se na příjmy, výdaje. Další hodiny již proběhly v režii třídních učitelů, kteří
spolu s dětmi plnili úkoly v pracovních sešitech, a rozvíjeli tak jejich finanční gramotnost.
Garant: Mgr. K. Jirásková, Mgr. R. Rejzková, Mgr. V. Buchalová, Mgr. K. Šisler
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6. Kočičí zahrada
Projekt probíhal v období leden až červen ve třídě 2. B a byl zaměřený na rozvoj sociálních
dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Děti prostřednictvím příběhů ze zahrady plné
koček diskutovaly na téma přátelství, strach, smrt, špatný vtip apod. Projekt bude pokračovat i
v dalším školním roce.
Garant: Mgr. Romana Rejzková
7. Pasování na čtenáře

Projekt 2. tříd, který obyčejně probíhá již v prvním ročníku, ale kvůli koronaviru byl posunut na září
2021. Děti navštívily Městskou knihovnu Fráni Šrámka v Sobotce, kde proběhlo slavnostní pasování
na čtenáře, a obdržely průkazky do knihovny.
Garant: Mgr. K. Jirásková, Mgr. R. Rejzková
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8. Kniha – to je věc!
Střednědobý projekt třídy 3. B, který probíhal v období května a června. Třeťáci docházeli do
mateřské školy, kde četli předškolákům příběhy z knihy Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a
Vochomůrky. Čtení doplnili o zábavné kvízy, hádanky a obrázky.
Garant: Mgr. Lucie Ulrychová

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola v letošním školním roce evidovala žáky s PO v těchto kategoriích:
1. stupeň ZŠ, počty žáků se stanoveným PO: 25
z toho:
PO2: 12 žáků, PO 3: 11 žáků, PO4: 2 žáci
IVP: 4 žáci
Asistent pedagoga byl přítomen u 6 žáků.
Předmět speciálně pedagogické péče byl realizován u 13 žáků ve čtyřech skupinách pod vedením
Mgr. Kateřiny Jiráskové, pedagogická intervence probíhala u 13 žáků u svých třídních učitelů nebo
asistentek pedagoga.
2. stupeň ZŠ, počty žáků se stanoveným PO: 30
z toho:
PO2: 28 žáků, PO 3: 2 žáci
IVP: 2 žáci
Asistent pedagoga byl přítomen u 2 žáků.
Předmět speciálně pedagogické péče byl realizován u 3 žáků, pedagogická intervence
probíhala u 24 žáků. Předmět speciálně pedagogické péče i pedagogickou intervenci vedl Mgr.
Miloslav Najman v šesti skupinách.
Spolupráce s jičínskou PPP i SPC je dobrá. Pracovnice konzultují výsledky jednotlivých vyšetření,
vhodné nastavení podpůrných opatření a jejich účinnost s Mgr. Kateřinou Jiráskovou a Mgr. Pavlou
Kozákovou (pracovnice školního poradenského pracoviště).

Péče o děti s vadami řeči
Ve školním roce 2021/2022 docházeli do kroužku Slovní hrátky dvě děti, jeden žák z druhé třídy a
jeden žák ze čtvrté třídy.
Jednotlivé
lekce
opět
probíhaly
individuálně
ve
dvacetiminutových
blocích.
Chlapec ze čtvrté třídy se věnoval procvičování správné výslovnosti hlásky R a nácviku správné
výslovnosti hlásky Ř. K nácviku, procvičování a upevňování správné výslovnosti využíval
logopedické říkanky, logopedické pohádky, artikulační cvičení i obrázky.
Chlapec ze druhé třídy rozvíjel především sluchovou analýzu a syntézu slov a sluchovou
diferenciaci, nacvičoval čtení krátkých textů i porozumění jednotlivým slovům a větám a upevňoval
jejich správnou výslovnost. Učil se technicky správnému, výraznému a dostatečně hlasitému čtení.
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V rámci jednotlivých tříd prvního stupně zařazovali učitelé do výuky řadu logopedických cvičení,
říkadel a jazykolamů.

Environmentální výchova:
V letošním školním roce se uskutečnily následující projekty, které podporovaly environmentální
výchovu:




Děti dětem
Žijeme zdravě
Cesty a cestičky

Každoročně probíhá třídění papíru, sběr starých elektrospotřebičů, baterií a PET víček. V tomto
školním roce proběhl sběr papíru v říjnu a v dubnu, ale překvapil nás oproti předchozím rokům malý
zájem.
Stále jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. V rámci doprovodného
programu těchto projektů jsme obdrželi sazenice čtyř stromů a keřů (muchovník, jeřáb oskeruše,
zimolez kamčatský, jabloň), kterými jsme obohatili naše školní arboretum.

V průběhu roku se znovu rozeběhly exkurze, výlety, vycházky. V červnu se uskutečnila odkládaná
Zahradní slavnost spojená s otevřením venkovní učebny. Školní družina absolvovala spoustu akcí,
ať už sportovních, výtvarných, různé besedy, návštěvy kina aj. Žáci měli možnost trávit volný čas
mimo jiné návštěvou různých kroužků na naší škole (florbal, keramika, mažoretky, sportovní
kroužek, robotika, DIY aj.). Žáci prvního a druhého stupně absolvovali dopravní výchovu, žáci 2. a
3. tříd pravidelně jezdili na plavecký výcvik, žákům 4. ročníku bylo umožněno absolvovat pět lekcí,
neboť v minulém školním roce se plavecký výcviků nemohl uskutečnit. Žáci 7. a 8. tříd zvládli
lyžařský výcvik. V průběhu školního roku, pokud to dovolovaly podmínky, se uskutečnily sportovní,
přírodovědné a výtvarné soutěže. Neustále byla upravována školní zahrada - bylo obnoveno značení
a informační tabule školního arboreta.
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Prevence rizikového chování
Plnění plánu primární prevence ve školním roce
2021 – 2022 bylo realizováno prostřednictvím
interaktivních pořadů, dále v rámci výukových
předmětů na 1. i 2. stupni a třídnických hodin. Při
plnění komplexního preventivního programu naše
škola spolupracovala s lektorem Jaromírem
Babkou z organizace KAM, preventistou Policie ČR
nprap. Alešem Brendlem a okresním metodikem
prevence Mgr. Lukášem Nálevkou.
Od ledna 2022 do června 2022 proběhl blok
preventivních aktivit s názvem „Kočičí zahrada“
ve 2. B pod vedením Mgr. Romany Rejzkové.
Po prázdninovém návratu žáků do školy jsme zaznamenali zvýšenou aktivitu dětí na mobilních
telefonech, což přinášelo během roku problémy v komunikaci a nabourávání vztahů mezi spolužáky.
Proto jsme v tomto školním roce cíleně volili preventivní programy směřované na kyberprostor,
ochranu soukromí, bezpečné používání mobilního telefonu, zdravé mezilidské vztahy a přátelské
klima ve třídě.
Konfliktní situace řešili společně s třídními
učiteli pracovníci ŠPP (ředitelka školy, školní
metodička prevence, výchovná poradkyně),
kteří museli do jednotlivých tříd několikrát
intervenovat.
Třídní
učitelé
zároveň
pracovali s dětskými kolektivy během
třídních chvilek.
Celý školní rok jsme se snažili posilovat
pozitivní klima ve všech třídách, eliminovat
každé nežádoucí chování a usilovat o to, aby
se všichni cítili bezpečně.

Preventivní pořady
Datum
14. 9. 2021
15. 9. 2021
22. 9. 2021
29. 9. 2021
5. 10. 2021
5. 10. 2021
6. 10. 2021
6. 10. 2021
11. 10. 2021
13. 10. 2021
13. 10. 2021
18. 10. 2021
2. 12. 2021
2. 12. 2021
2. 12. 2021
7. 12. 2021
8. 12. 2021
9. 12. 2021

Třída
5. A
5. B
4. B
4. A
6. A
9. A, B
6. B
ŠD 1, ŠD 2
9. A, B
8. B
3. B
8. B
8. A
6. A
7. B
5. A
4. A, B
8. B

Téma, název
Dopravní výchova, Jičín
Dopravní výchova, Jičín
Dopravní výchova, Jičín
Dopravní výchova, Jičín
Formování třídy – „Naše pravidla“ (J. Babka, KAM)
Úřad práce Jičín - beseda
Formování třídy – „Naše pravidla“ (J. Babka, KAM)
HZS – exkurze
Tvoje cesta nanečisto (A. Brendl, Policie ČR)
Trestně právní odpovědnost (A. Brendl, Policie ČR)
Šikana, vztahy ve třídě (A. Brendl, Policie ČR)
Tvoje cesta nanečisto (A. Brendl, Policie ČR)
Tvoje cesta nanečisto (A. Brendl, Policie ČR)
Trestně právní odpovědnost (A. Brendl, Policie ČR)
Trestně právní odpovědnost (A. Brendl, Policie ČR)
Jsem originál (J. Babka, KAM)
Jsme jedna parta (J. Babka, KAM)
Přátelství, láska, sex (J. Babka, KAM)
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Datum
9. 12. 2021
12. 1. 2022
12. 1. 2022
17. 2. 2022
17. 2. 2022
17. 2. 2022
29. 3. 2022
27. 4. 2022
18. 5. 2022
7. 6. 2022

Třída
7. B
3. A
6. B
5. B
7. A
8. A
7. A
4. A
4. B
ŠD 1, ŠD 2

Téma, název
Sexting a kybergrooming (J. Babka, KAM)
Šikana, vztahy ve třídě (A. Brendl, Policie ČR)
Trestně právní odpovědnost (A. Brendl, Policie ČR)
Jsem originál (J. Babka, KAM)
Sexting a kybergrooming (J. Babka, KAM)
Přátelství, láska, sex (J. Babka, KAM)
Kyberšikana (A. Brendl, Policie ČR)
Dopravní výchova, Jičín
Dopravní výchova, Jičín
Beseda s Policií ČR

Výchovné problémy:
V letošním školním roce proběhly 4 výchovné komise. Špatné třídní klima v 8. B vyústilo v říjnu
v nevhodném chování ke spolužákovi s cílem ohrozit jeho zdraví. Po tomto incidentu se do školy
dostavili na výchovné komise rodiče viníka, tato žákyně následně dostala důtku ředitelky školy. Ve
stejné třídě došlo následně k dalšímu incidentu, ke kterému byly svolány dvě výchovné komise. Zde
se jednalo o porušení školního řádu - otevření okna ve třídě, dále pokřikování na rodiče před školou.
Oba chlapci dostali také důtku ředitelky školy.
Poslední komise se týkala žáka třídy 7. A, který dostal rovněž důtku ředitelky školy. V jeho případě
se jednalo o dlouhodobé nevhodné chování ke spolužákům s cílem je zesměšnit, opakované
porušování školního řádu - zapínání mobilního telefonu, focení ve škole a zveřejňování fotek na
sociálních sítích.
Během 2. pololetí bohužel došlo ke zhoršení chování některých žáků, kdy zejména neplnili své školní
povinnosti a měli potíže s dodržování školního řádu.

Civilní obrana
Cvičný požární poplach pro všechny žáky a zaměstnance školy byl vyhlášen 22. září 2021 a proběhl
bez potíží.
1. stupeň:
Na 1. stupni jsou prvky CO začleněny do výuky prvouky, přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka,
matematiky a tělesné výchovy. Tematickému celku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ je
věnováno v každém ročníku minimálně 6 vyučovacích hodin.
Základním cílem je skutečná připravenost žáků na
extrémní situace. Proto výběr učiva vždy respektuje
žákovskou mentalitu, navazuje na již známé vědomosti,
dovednosti a návyky.
Činnosti a akce školy byly i v letošním roce ovlivněny
epidemiologickou situací na základě mimořádného
opatření MZČR. Ve škole byla respektována a
dodržována mimořádná hygienická opatření a upravený
školní režim
(pravidelné testování, nařízení
karantény,…). Situace vyžadovala od všech žáků i
zaměstnanců školy sebekázeň, vytrvalost, důslednost i
ohleduplnost.
Plavecký výcvik v Jičíně absolvovali žáci 2. a 3. ročníku (listopad-leden 2022), mimořádně
dodatečně i žáci 4. ročníku (březen-duben 2022). Kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti
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v Jičíně se zúčastnili žáci 4. ročníku (říjen 2021, květen 2022). Druhou část kurzu dopravní výchovy
dokončily v září i 5. třídy.
Žáci páté třídy se zapojili do sbírky pro ukrajinské děti „Krabice od srdce“ (obrázky s pozdravy,
drobné dárečky).
Žáci pátých tříd se v květnu zúčastnili oblastní soutěže „Mladých zdravotníků“ (1. a 3. místo).
Cvičení v přírodě opět proběhlo v září a v červnu (turistika, sportovní a branné prvky).

2. stupeň:
Projektový den výuky CO se se uskutečnil dne 23. června 2022 s následujícími tématy:





ochrana obyvatelstva
živelné pohromy
havárie s únikem nebezpečných látek
radiační havárie jaderných energetických
zařízení

V květnu se výběr žáků 6. a 8. ročníku zapojil do
okresního kola Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Žáci 8. ročníku obsadili 3. místo, žáci 6.
ročníku soutěž vyhráli a postoupili do krajského
kola, kde obsadili celkové 3. místo.
Součástí této akce byla také Branně vědomostní soutěž, kterou obě naše věkové kategorie vyhrály.

Výpočetní technika ve škole:
Ve školním roce 2021/2022 byla škola vybavena
robotickými stavebnicemi pro výuku nové
informatiky v souladu s revizí RVP ZV v digitální
oblasti. Pro I. stupeň bylo zakoupeno 30x
LEGO® Education SPIKE™ Essential Set a pro
II. stupeň 30x LEGO® Education SPIKE™ Prime
a 5x LEGO® Education SPIKE™ Prime
Expansion Set. Tyto stavebnice budou již od
příštího školního roku součástí výuky.
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Byla zakoupena sada digitálních senzorů od firmy Vernier k provádění měření a pokusů ve fyzice a
chemii s využitím digitálních technologií v souladu s novodobým vzdělávacím konceptem STEM.
Bylo zmodernizováno jedno z nejstarších projekčních vybavení a to v UCh. Zakoupila se nová
interaktivní tabule e-Board 2 interactive whiteboard e-BT2-8500, projektor Optoma W 309 ST
s bezdrátovou WiFi konektivitou Optoma UHDCast PRO - HDMI WiFi dongle, repasovaný monitor
Dell Proffesional P2414H, vizualizér Aver AVerVision U70+ a MediaRange 5-Button Wireless
Presenter.
Druhá odborná učebna UPř byla dovybavena repasovaným monitorem Dell 2007FPb, vizualizérem
Aver AVerVision U70+ a MediaRange 5-Button Wireless Presenterem.
Byla doplněna projekční technika do tříd, které ještě nebyly vybaveny. Byly zakoupeny 2 plátna
Optoma, 2 projektory Optoma W 309 ST. Všechny kmenové třídy jsou nyní vybaveny projekční
technikou (dataprojektory s plátnem nebo interaktivní tabulí) a mají bezdrátové připojení k internetu.
O údržbu a provoz výpočetní techniky se po celý školní rok 2021/2022 staral pan Roman Krupička
(externí pracovník), webové stránky školy zajišťoval hospodář školy Radek Štaff.

4. Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí:

2. pololetí:

Počet žáků:
381
Počet žáků s vyznamenáním:
269
Prospěli:
122
Neprospěli:
2
Nehodnoceni:
0
Celkový průměr známek:
1,37
Počet omluvených hodin:
19313
Počet neomluvených hodin:
0
Počet žáků s uspokojivým chováním:
0
Počet žáků s neuspokojivým chováním:
0

394
272
124
1
0
1,39
23648
0
0
0

Podrobný přehled klasifikace za 1. a 2. pololetí viz. příloha č. 2.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště
Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na zvolené střední školy.
Třída 9. A
Poř. č. Příjmení a jméno
1.
Antl Daniel
2.

Badová Kateřina

3.

Bradnová Veronika

4.
5.
6.
7.

Bryxí Tereza
Ceeová Kristýna
Černá Amélie
Dědeček David

8.

Dostál Adam

Název školy - obor
SOU Hubálov - opravář zemědělských strojů
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
Hradec Králové - průmyslový design
Gymnázium a SOŠ pedagogická - předškolní a mimoškolní
pedagogika
OA, hotelová škola a SOŠ Turnov - cestovní ruch
Lepařovo gymnázium Jičín
SPŠ stavební Hradec Králové - technické lyceum
ŠKODA AUTO, SOU strojírenské - operátor logistiky
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, SŠ a VOŠ - opravář
zemědělských strojů
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9.

Faměrová Zuzana

10.

Floriánová Anežka

11.

Jirků Matěj

12.

Judlová Johana

13.

Klíma Tomáš

14.
15.

Pažoutová Tereza
Plíšková Eliška

16.

Šulc Pavel

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře – gymnázium
Gymnázium a SOŠ pedagogická - předškolní a mimoškolní
pedagogika
SOŠ a SOU Mladá Boleslav mechanik, opravář motorových vozidel
Gymnázium a SOŠ pedagogická - předškolní a mimoškolní
pedagogika
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka silnoproud
Lepařovo gymnázium Jičín
SSŠ podnikatelská Altman - ekonomika v podnikání
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, SŠ a VOŠ zemědělec, farmář

Třída 9. B
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení a jméno
Karban Jan
Karbanová Tereza
Kloučková Viktorie
Kopalová Kristýna
Koťátko Petr

6.

Machová Kristýna

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nedvěd Michal
Páclová Veronika
Pavlíčková Johana
Pivoňková Rozálie
Rousová Kateřina
Slavík Matěj

13.

Svobodová Pavla

14.
15.
16.

Šoltysová Adéla
Valenta Václav
Vaníčková Alice

Název školy - obor
VOŠ a SPŠ Jičín - informační technologie
Střední a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav - praktická sestra
Střední a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav - praktická sestra
Obchodní akademie Mladá Boleslav - obchodní akademie
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře - gymnázium
Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Jablonec nad Nisou design módního doplňku a šperku
SOU Hubálov - opravář zemědělských strojů
SPŠ stavební Liberec - stavebnictví
Obchodní akademie Mladá Boleslav - obchodní akademie
MOA Jičín - cizí jazyky
OA, hotelová škola a SOŠ Turnov - optik
SOŠ a SOU Mladá Boleslav - doprava a logistika
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, SŠ a VOŠ zemědělec, farmář
Obchodní akademie Mladá Boleslav - ekonomické lyceum
Lepařovo gymnázium Jičín
SŠ gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav - hotelnictví

Třída 7. A
Poř. č. Příjmení a jméno
1.
Konečný Matěj
2.
Lukášová Ema

Název školy - obor
Lepařovo gymnázium Jičín
Lepařovo gymnázium Jičín
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5. Lyžařský výcvik, plavecký výcvik, dopravní výchova
Lyžařský výcvik:
Termín:
Místo konání:
Ubytování:
Doprava:

9. 1. – 14. 1. 2022 (7. ročník),
6. 3. – 11. 3. 2022 (8. ročník)
Horní Albeřice
Penzion Vápenka
autobus (J&J Balcar s. r. o.)

Stravování: strava tradičně vynikající, v dostatečném
množství, pitný režim
Klimatické podmínky: u prvního kurzu teploty okolo 0°C, převážně zataženo, sněhové podmínky
nebyly ideální, neboť bylo málo sněhu na sjezdovkách a běžecké stopy byly neupravené. U druhého
kurzu se pohybovaly teploty okolo -5°C, bylo převážně jasno, sněhové podmínky byly velmi dobré,
přírodní prašan, upravené běžecké stopy.
Splnění cílů výcviku, zhodnocení kurzu:
Plán výuky lyžování byl u obou kurzu naplněn.
Všechny děti byly seznámeny s technikou jízdy
na sjezdových lyžích a jejich dovednosti byly
dále rozvíjeny. Pokročilejší lyžaři zlepšovali
techniku jízdy v náročnějším terénu. Při
odpočinkovém středečním odpoledni navštívili
všichni pěší vycházkou česko-polský hřeben.
Během kurzů nebylo třeba řešit vážnější
kázeňské přestupky a kurzy proběhly bez
úrazu a nutnosti ošetření některého z žáků.
Řada účastníků obou kurzů absolvovala také
výcvik na běžkách. Při večerních besedách si
žáci osvojili lyžařskou teorii dle plánovaných
témat: historie lyžování, nebezpečí hor a první
pomoc, mazání a druhy sněhu, disciplíny sjezdového lyžování a zhlédnutí metodických kazet o
carvingu. Den před odjezdem proběhly vždy závody ve slalomu, vítězové obdrželi věcné ceny
darované sponzory.

Plavecký výcvik:
I v letošním školním roce se zúčastnil druhý
a třetí ročník plaveckého
výcviku
v jičínském Aquacentru. Plavecký výcvik je
součást učebních plánů předmětu tělesná
výchova a je pro žáky povinný. Plavání
žákům nepřináší pouze efekt radostných
zážitků a zpestření tělesné výchovy, ale
především má veliký vliv na podporu
celkového zdravotního stavu žáků.
Plavecký výcvik proběhl v termínu od 16.
listopadu do 27. ledna 2022. Plavat jezdilo
celkem 88 žáků.
Vzhledem k absenci plaveckého výcviku v loňském školním roce bylo umožněno žákům 4. ročníku
absolvovat mimořádně alespoň 5 výcvikových lekcí. Ty se uskutečnily ve dnech 7. března - 3. května
2022.
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Dopravní výchova:
1. stupeň:
Dopravní výchova je součástí učiva pro žáky
4.
tříd.
Je
zahrnuta
v předmětu
PŘÍRODOVĚDA v oblasti Člověk a jeho
zdraví. Letos se její výuce věnovali také třídní
učitelé v rámci výchovných předmětů. Žáky
je třeba seznámit se základními pravidly
silničního provozu, s klíčovým dopravním
značením, s povinnou výbavou kola naučit je
řešit dopravní situace, znát zásady přednosti
v jízdě a podobně.
Letos poprvé po dvou letech proběhl pak kurz
dopravní výchovy v Jičíně na Soukromé
střední podnikatelské škole Altman řádně
v obou termínech – na podzim i na jaře. Třída
4. A realizovala kurz 23. září a 27. dubna,
třída 4. B 20. října a 18. května.
Každý kurz se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část byla jen letmým a málo
obsažným doplňkem výuky ve škole. Při prvním kurzu děti podle obrázku rozeznávaly správné a
nesprávné chování účastníků provozu. Při druhém dostaly stejný úkol na jiném obrázku, pak byla
probrána povinná výbava kola formou diskuse a nakonec děti absolvovaly klasický písemný Test
cyklisty. Neproběhl žádný výklad pravidel, nebyla
prezentována instruktážní videa, nic nového se
žáci nedozvěděli.
Přínosná byla rozhodně v obou kurzech
praktická část – jízda na kole ve střídání s úlohou
chodce na přechodu a „policisty“ na přilehlém
dětském dopravním hřišti. Žáci se nejprve
seznámili s jednotlivými křižovatkami, dozvěděli
se, kde mají dávat přednost, kde zastavit a jak se
řadit do jízdních pruhů. Vždy polovina dětí pak
reálně řešila dopravní situace při jízdě, druhá
skupina je sledovala, upozorňovala na chyby a
radila jim. Děti se velmi snažily, soustředily se a
bylo vidět, jak se mnozí rychle učí a zlepšují.
Bohužel technický stav dopravního hřiště v Jičíně je velmi špatný, volá po rekonstrukci. A to až tak,
že žákyně 4. B zde přišla k úrazu. Při vyjíždění z kruhového objezdu ještě dávala znamení o změně
směru jízdy a v držení jednou rukou najela do prohlubně v asfaltu. Ztratila stabilitu. Po pádu z kola
si zlomila levou ruku v předloktí.
Pro příští kurz dopravní výchovy budeme uvažoval o změně poskytovatele, například DDH Mnichovo
Hradiště, DDH Nová Paka, DDH Mladá Boleslav nebo DDH Hořice.
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2. stupeň:
Problematika „Dopravní výchovy“ na 2. stupni ZŠ není přímo integrována do některého povinného
či povinně-volitelného předmětu. Je pouze na uvážení pedagoga, jak tyto prvky do výuky zařadí.
V květnu 2022 se po dvouleté pauze konalo
okresní kolo dopravní soutěže v Jičíně,
kterého jsme se zúčastnili v obou kategoriích.
Starší žáci obsadili 3. místo a mladší žáci
překvapivě zvítězili, a tím si zajistili postup do
krajského kola V Rychnově nad Kněžnou,
které se konalo 24. 5. 2022. Tam se
v konkurenci
vítězů
okresních
kol
Královéhradeckého kraje umístili na 3. místě.
8. a 9.roč. se pravidelně zúčastňuje kurzu
dopravní výchovy. Celková délka kurzu je 20
hod., organizuje ho SPOŠ Jičín z grantu MÚ,
obsahem kurzu jsou základy BESIPU,
nebezpečí požívání návykových látek, zásady
první pomoci při dopravních nehodách, rozbor dopravních nehod. Z důvodu protiepidemických
opatření se tento kurz neuskutečnil a ani na příští školní rok zatím není potvrzen.

Žáci 9. ročníku na závěr školního roku připravili pro děti z 1. stupně projektový den, kde se na
stanovištích soutěžilo v poskytování první pomoci, v poznávání dopravních značek, řešili správnou
výbavě kola, chování účastníka silničního provozu na křižovatkách atd.
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6. Kulturní a jiné aktivity
Přehled kulturních akcí ve školním roce 2021/2022

říjen
 výstava k 200. výročí narození K. H. Borovského (6. ročník)
 Snění o Kosti - výstava pohlednic a fotografií, beseda s Alenou a Pavlem Pospíšilovými
(8. ročník)
prosinec


Vánoční hra po Sobotce - spolupráce s Jednotou bratrskou v Sobotce

leden



návštěva městské knihovny „Jan Ámos Komenský“ (7. B)
Almárium - výstava na faře - stará škola, řemesla (7. B)

březen



Krabice od srdce - zapojení do sbírky pro děti z Ukrajiny - obrázky s pozdravy (5. B)
Knihobraní - výměn přečtených knih mezi spolužáky
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květen



vystoupení Studia Šrámkova domu (1. - 5. ročník)
ZUŠ Open - koncert pohádkových melodií, vystoupení žáků ZUŠ v Sobotce (1. - 3. ročník)

červen





Zahradní slavnost - kulturní vystoupení jednotlivých tříd, výstava výtvarných prací, otevření
venkovní učebny, obnovení školního arboreta
Svátek slabikáře (1. ročník)
návštěva hradu Kost - komentovaná prohlídka (3. B)
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Žáci 1. stupně navštěvovali po celý rok Městskou knihovnu Fráni Šrámka v Sobotce.
Činnost školy jsme prezentovali ve vývěsce před školou, na webových stránkách školy a ve školním
časopise „Sobotecký školák“. Ten opět tvořili dobrovolníci z řad žáků pod vedením Ilony Jalovecké
a Mgr. Miloslava Najmana.
66. ročník festivalu Šrámkova Sobotka s tématem „GENIUS LOCI“ proběhl ve dnech 2. 7. 2022 – 9.
7. 2022. V prvním červencovém týdnu bylo ve škole ubytováno přes 20 účastníků EXODU ŠS, o
které se celý týden staraly jeho organizátorky Mgr. Marie Sekerová a Mgr. Olga Bičišťová.
V prostorách školy probíhaly literární dílny. V atriu školy byla instalována výstava grafiky „Krásná
místa života“ autorky Anny Mackové.
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Veřejně prospěšné akce







sběr papíru
sběr PET víček pro charitativní účely
Ukliďme Česko - úklidová akce žáků celé školy v rámci Dne Země
Úklid Českého ráje z ptačí perspektivy (6. ročník) - spolupráce s MAS pro Český ráj a Pojizeří
výsadba květin k pomníkům u hřbitova v Sobotce
kulturní vystoupení žáků na soboteckém vítání občánků

Spolupráce s Městským kulturním střediskem v Sobotce
Během celého školního roku spolupracovala
naše škola zejména s Městskou knihovnou
Fráni Šrámka v Sobotce pod vedením Magdy
Šrůtové. V letošním školním roce připravila pro
žáky zajímavou čtenářskou soutěž „Lovci perel“,
které se zúčastnili žáci 1. stupně. Navštívili jsme
několik výstav a besed. Během roku jsme
několikrát využili prostor městského divadla
k promítání zeměpisných pořadů a filmů pro děti
ze školní družiny.
Při Šrámkové Sobotce si MKS tradičně
pronajímá ve škole prostory pro literární dílny a
pro ubytování návštěvníků festivalu.
Přispívali
Sobotky.
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jsme

do

Zpravodaje

Šrámkovy

7. Účast žáků v olympiádách a nesportovních soutěžích
Olympiády:
Okresní kolo Zeměpisné olympiády – kategorie A




Linda Ječná
Miroslav Vaněk
David Hofrichtr

6. B
6. A
6. A

2. místo
5. místo
6. místo

počet soutěžících: 17
připravovala: Mgr. Iva Svobodová
Okresní kolo Zeměpisné olympiády – kategorie B




Matěj Konečný
Pavlína Hájková
Vojtěch Maruška

7. A
7. A
7. A

10. místo
12. místo
13. místo

počet soutěžících: 15
připravovala: Mgr. Iva Svobodová
Okresní kolo Zeměpisné olympiády – kategorie C


Daniel Doležal

8. A

10. místo

počet soutěžících: 19
připravovala: Mgr. Iva Svobodová
Krajské kolo Zeměpisné olympiády – kategorie A


Linda Ječná

6. B

19. místo

počet soutěžících: 22
připravovala: Mgr. Iva Svobodová
Okresní kolo Matematického klokana - kategorie Cvrček


Jáchym Prudič

3. A

1. - 2. místo

Počet soutěžících: 734
Připravovala: Mgr. Marcela Havlíková
Okresní kolo Matematického klokana - kategorie Klokánek


Josef Folprecht

3. A

Počet soutěžících: 834
Připravovala: Mgr. Vladimíra Buchalová
Okresní kolo Matematického klokana – kategorie Benjamín
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7. - 10. místo





Hai Nam Vu
David Hofrichtr
Vít Blažej

6. A
6. A
6. A

7. místo
12. místo
17. - 18. místo

Počet soutěžících: 711
Připravovali: Ing. Lucie Kliková, Bc. Jana Čerychová

Okresní kolo Matematického klokana - kategorie Kadet


Daniel Doležal

8. A

3. místo

Počet soutěžících: 555
Připravovali: Ing. Lucie Kliková, Bc. Jana Čerychová

Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z6



David Hofrichtr
Vu Hai Nam

6. A
6. A

počet soutěžících: 14
připravovala: Bc. Jana Čerychová
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1. místo
4. – 7. místo

Nesportovní soutěže:
Výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“
Kategorie 9 - 12 let:
Nicol Kaloková

5. B

2. místo

počet soutěžících: 210 výtvarných děl ve 4 kategoriích
(práce postoupila do celostátního kola – zde již bez umístění)
připravovala: Mgr. Alena Slavíková
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků



Tereza Jaklová, Tomáš Cee,
Oliver Roxer
Simona Hůlková, Jakub Horák,
František Palička, Kristýna Petříková

5. A

1. místo

5. B

3. místo

počet soutěžních týmů: 3
připravoval: Ing. Petr Švec

5. A postoupila do krajského kola, kterého se bohužel pro nevhodný termín (1. 6. – Zahradní
slavnost), místo konání a složitost dopravy nemohli zúčastnit.
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – I. kategorie


Šimon Jonáš, Ondřej Karel,
Linda Ječná, Tereza Koudelková

6. B

počet soutěžních týmů: 5
připravoval: Mgr. Břetislav Šimral
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1. místo

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – II. kategorie


Adam Mikulecký, Laura Mrhálková,
Natálie Kyjaková, Jiří Kozák

3. místo

8.B

počet soutěžních týmů: 5
připravoval: Mgr. Břetislav Šimral
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - I. kategorie


Šimon Jonáš, Ondřej Karel,
Linda Ječná, Tereza Koudelková

3. místo

6. B

počet soutěžních týmů: 5
připravoval: Mgr. Břetislav Šimral
Cestujeme Českou republikou
Na podzim se žáci prvního stupně měli možnost
zúčastnit výtvarné a tvůrčí soutěže vyhlášené v rámci
celoškolního projektu CESTY A CESTIČKY.
Sešly se práce výtvarné i několik prostorových
modelů, které měly jedno společné téma - Českou
republiku. Děti namalovaly, nakreslily i vytvořily
modely, ve kterých jsme měli možnost poznat krásná
místa naší země, jenž navštívily během prázdnin
nebo víkendů se svými rodiči, prarodiči nebo
kamarády.
Práce byly zajímavé, bylo velmi těžké je vyhodnotit a najít vítěze. Proto každý tvůrce dostal velkou
pochvalu a odnesl si za svoji snahu malý diplom. Určitě je dobře, že děti navštěvují se svými rodiči
místa známá i neznámá, blízká i vzdálenější a poznávají naši krásnou Českou republiku plnou
přírodních i historických míst, které za poznání stojí.
Finální turnaj v Brně na Mistrovství ČR a SR
v piškvorkách (on-line)






Tomáš Jakl
František Hron
Daniel Doležal
Jiří Koprnický
Nathan Hathaway

8. A
8. A
8. A
8. A
8. A

Umístění týmu: 20. místo
připravovala: Mgr. Jana Jirsáková
Kopidlenský kvíteček


Anna Šačirovičová, Emma Menclová

8. B

počet soutěžních týmů: 4
připravovala: Mgr. Jana Zumrová
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3. místo

Kopidlenský kapřík


Matěj Konečný, Vojtěch Maruška

7.A

4. místo

8. A

5. místo

9. A
9. A
9. A

1. místo
2. místo
3. místo

počet soutěžních týmů: 7
připravovala: Mgr. Jana Zumrová
Kopidlenský jelen


Eliška Buriánková, Ema Prudičová

počet soutěžních týmů: 5
připravovala: Mgr. Jana Zumrová

Přírodovědný klokan – kategorie Kadet (školní kolo)





David Dědeček
Tereza Bryxí
Tereza Pažoutová

počet soutěžících z naší školy: 32
připravovala: Mgr. Zumrová Jana
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8. Sportovní soutěže
Okrskové kolo ve florbalu
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Umístění:

Sportovní hala v Jičíně
8. listopadu 2021
IV – starší žáci (8. – 9. ročník)
4
4. místo

Okrskové kolo ve florbalu
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Umístění:

Sportovní hala v Jičíně
10. listopadu 2021
III – mladší žáci (6. – 7. ročník)
3
3. místo

Školní florbal cup
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Výsledky:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Tělocvična ZŠ Sobotka
30. března 2022
6. - 7. ročník
3
Nejlepší střelec:
Nejlepší nahrávač:
Nejlepší brankář:

7. A
6. A
6. B

Okresní kolo ve florbalu
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Umístění:

Sokolovna TJ Jiskra Hořice
7. dubna 2022
II (4. - 5. ročník)
7
7. místo
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Dominik Jirků, 7. A
Vojtěch Maruška, 7. A
Hai Nam Vu, 6. A

Školní florbal cup
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Výsledky:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Tělocvična ZŠ Sobotka
21. dubna 2022
8. - 9. ročník
3

8. A
9. A, 9. B
8. B

Nejlepší střelec:
Nejlepší nahrávač:
Nejlepší brankář:

Jaroslav Elebrant, 8. A
Jakub Macoun, 8. B
Lukáš Havránek, 7. A

Školní florbal cup
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Výsledky:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

4. B
5. A
4. A
5. B

Tělocvična ZŠ Sobotka
11. května 2022
4. - 5. ročník
4
Nejlepší střelec:
Nejlepší nahrávač:
Nejlepší brankář:
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Matyáš Zemánek, 4. B
Tomáš Cee, 5. A
Kryštof Pavlíček, 4. B

T-Mobile olympijský běh
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet závodníků:
Výsledky:
KATEGORIE
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. – 7. ročník
8. - 9. ročník

Městský stadion Sobotka
16. září 2020
1. – 9. ročník
142
Nejlepší dívka
Jméno a příjmení
Vendula Lacková (1. B)
Ella Holubová (2. A)
Markéta Ullrichová (3. A)
Viktorie Takáčová (4. A)
Simona Hůlková (5. B)
Tereza Badová (6. A)
Lucie Bušková (8. A)

Čas
2:08
1:57
1:54
1:57
1:46
3:12
2:54

Nejlepší chlapec
Jméno a příjmení
Martin Janatka (1. A)
David Ječný (2. B)
Jakub Ullrich (3. A)
Tadeáš Kubín (4. A)
Jiří Florián (5. B)
Dominik Lapáček (7. A)
František Hron (8. A)

Čas
2:01
1:54
1:51
1:42
1:39
2:49
2:28

Sportovní den 5. B pro MŠ Sobotka
Místo konání:
Datum:

Městský stadion Sobotka
2. června 2022

Žáci 5. B si pro děti z mateřské školy připravili několik stanovišť se sportovními úkoly. Dětem se
akce moc líbila.

Sportovní den - fotbalový turnaj
Místo konání:
Datum:
Kategorie:
Počet týmů:
Výsledky:
1. místo:
2. místo:

3. místo:

Městský stadion Sobotka
11. května 2022
6. - 8. ročník
3

8. ročník
7. ročník
6. ročník
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9. Činnost školní družiny, školního klubu a knihovny
Školní družina a školní klub:

Školní družina a školní klub pracují podle vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi.“ Činnost
školní družiny a klubu zajišťovaly čtyři vychovatelky s odpovídajícím pedagogickým vzděláním.
Školní družina měla tři oddělení, v nichž bylo zapsáno celkem 90 dětí, školní klub měl jedno
oddělení, v němž bylo zapsáno 30 dětí. Vychovatelkám vypomáhaly během obědů a na odpoledních
vycházkách pedagogické asistentky, které se v jednotlivých odděleních střídaly.
Při činnostech školní družiny a školního klubu byly u dětí podporovány citlivé vztahy k lidem, přírodě,
učily se chránit své zdraví, vést otevřenou komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a
respektovat jeden druhého, chránit životní prostředí.

Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni. Rodiče pravidelně do školní družiny kupovali ceny a
odměny na soutěže a poskytovali i výtvarný materiál.
Školní družina pravidelně spolupracovala s MŠ Sobotka. Školní družina a klub se zaměřily na
procházky, četbu, výtvarné a praktické činnosti a rozvoj mluveného slova.
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Výčet nejzajímavějších akcí a činností školní družiny:


























běh na Větrák
malujeme náš domov
jablíčkový den
exkurze u hasičů
dýňové odpoledne
drakiáda
návštěvy kina Solnice
pravidelné návštěvy městské knihovny
výroba keramiky
tvořivý vánoční týden
prohlídka betlému u Bradnů
soutěž v zavazování tkaniček
valentýnské výrobky
soutěž v tělocvičně „Žijeme olympiádou“
soutěž v hodu vlaštovkou
exkurze - pila Staňkova Lhota
návštěva kostele sv. Máří Magdalény
velikonoční tvoření
úklid hřiště u MŠ - Den Země
čarodějnický rej
tvorba přáníček ke Dni matek
pečení pizzy v Maštali
Den dětí - soutěže
beseda s Policií ČR - ukázka techniky
návštěva Biografu Český ráj „Ušák Chicky a Zlokřeček“

Školní knihovna:
Průběžně je doplňován, resp. rozšiřován stávající knižní fond. V průběhu roku do školní knihovny
přibylo celkem 28 nových titulů (z toho 1 ks jako dar) do žákovské knihovny I. stupně, 31 titulů do
žákovské knihovny II. stupně a 1 titul do knihovny učitelské.
Knihovna byla také v tomto školním roce otevřena o všech přestávkách během dopoledního
vyučování. Prostory knihovny zároveň sloužily jako učebna pro výukové hodiny jazyků, v
odpoledních hodinách se v těchto prostorách scházel školní klub. Bylo tak možné knihy využívat při
práci ŠK (tématické povídání, poslech čtených pohádek při svačinách, atd.)
Život školní knihovny byl v druhé polovině školního roku poznamenán dlouhodobou nemocí
knihovnice. Počet výpůjček se lehce zvýšil. Knihovnu navštěvují zejména děti prvního stupně,
využívaná je rovněž pro mimočítankovou četbu pro celou třídu.
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10. Údaje o zápisu k povinné školní docházce

V tomto školním roce se zápis k povinné školní docházce po dvou letech elektronické formy vrátil
k prezenční podobě a uskutečnil ve dnech 26. - 27. dubna 2022. Celkem bylo zapsáno 53 dětí,
z nichž 4 požádali o odklad povinné školní docházky. Počet odkladů oproti minulým letům výrazně
poklesl. Celý průběh zápisu byl motivován pohádkou „Perníková chaloupka“ a rodiče dětí se mohli
v atriu školy prohlédnout učebnice, pracovní sešity a kroniky školních akcí. 15. června 2022 se konal
dodatečný zápis dětí ukrajinských uprchlíků. Zde bylo zapsáno dalších 5 dětí. Ve školním roce
2022/2023 nakonec do naší školy nastoupí 52 dětí, které budou rozděleny do dvou prvních tříd.
Seznam žáků 1. tříd:
Třída:
1. A
Třídní učitel: Mgr. Miroslava Drbohlavová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Třída:
1. B
Třídní učitel: Mgr. Alena Slavíková

Adam Štěpán
Aimiehinor Isabelle
Bárta Dominik
Beneš Stanislav
Bohdan Alexander
Chytrá Natálie
Karbanová Simona
Konečná Nelly
Koško Šimon
Machová Liliana
Mocák Tomáš
Navrátilová Antonie
Novotná Zuzana
Pipash Valeriia
Pintrava Stanislav
Plíšková Klára
Rychnová Emma
Sajková Veronika
Shulha Kyrylo
Slavíčková Denisa
Smolíková Nella
Strýčková Alžběta
Václavík František
Vaníček Lukáš
Vlčková Rebeka
Vohralíková Nella

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Beranová Kateřina
Brzák Daniel
Dlouhá Eliška
Fomenko Ruslan
Helikarová Marie
Hůlková Sabina
Hybnerová Veronika
Ječný Radim
Kliková Elen
Kout Tomáš
Kovácsová Zsófia
Kynčlová Sofie
Mazánek Michal
Nývltová Agáta
Pikul Olena
Procházka Jiří
Procházka Karel
Rádrová Natálie
Rambousek Michal
Ronová Laura
Stovber Nikita
Šinková Vanesa
Šrajer Patrik
Ulrich Matěj
Vocásková Aneta
Žalská Nikol

11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2021/2022 se pedagogové, vychovatelky i asistentky vzdělávali hlavně
prostřednictvím webinářů a videokonferencí. Pro část pedagogického sboru jsme využili uzavřené
semináře pro sborovnu (IKAP II), tematicky zaměřené na etickou výchovu.
Všichni zaměstnanci školy byli v přípravném týdnu proškoleni v problematice BOZP.
Vyučující 1. stupně se zúčastnili 7 vzdělávacích akcí:








Formativní hodnocení v matematice na 1. stupni
Zábavné vyučování na 1. stupni – Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
Montessori konkrétně
Metodický průvodce 1. třídou
Digitální kompetence pro všechny – metodická příručky pro PV a 1. stupeň ZŠ
Jak vyučovat angličtinu děti ve věku 4 – 7 let
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka

Vyučující 2. stupně absolvovali 56 vzdělávacích akcí:



































Čtenářská gramotnost – 2. stupeň
Výuka ČJ pro žáky se SVP
Karel Čapek – komplexní příprava na výuku
Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc
Aktivní učitel – Zásobník aktivit učitele Aj
Hry v cizích jazycích
Slovní zásoba s WocaBee jednoduše a efektivně
Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh
Specifické poruchy učení a výuka matematiky na ZŠ
Zlomky beze strachu na 2. stupni
Hry v hodinách matematiky
Začínáme s programem GeoGebra
Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky
Gradované úlohy na ZŠ
Základní principy genetického konstruktivismu (Hejný)
Modelové ŠVP pro novou informatiku
Filozofie změn v informatice v RVP ZV
Nová informatika – stavebnice LEGO
LEGO ve výuce
Digitální technologie pro 2. stupeň
Virtuální robotika
Základy algoritmizace a programování pro 2. stupeň
Hodina kódu
Práce s daty, základy informatiky
Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky
IT bezpečnost ve školním prostředí
Testujeme umělou inteligenci
3D malování a 3D tisk
Novinky v MS TEAMS
Novinky v MS 365
DigiDay – digitální kompetence
Čtenářská gramotnost v rámci přírodovědných předmětů
Přírodopis a digitální kompetence
Voda – život v každé kapce
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Zimní učení o přírodě v přírodě
Učební úlohy ve výuce chemie
BOV úlohy v chemii
Dynamické učení v chemii
Kooperativní učení v chemii
Interaktivita nové trendy ve výuce
Jak na fyziku
Herní kvízy pro děti i dospělé – Kahoot
Starší dějiny badatelsky – jak na to?
Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků
Praktický balíček do hodin dějepisu
Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu
Vneste pestrost do hodin dějepisu
Praktické ukázky do hodin dějepisu na 2. stupni ZŠ
Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zkoušení
Občanská výchova s Robertem Čapkem
Aby tělocvik bavil i „nesporťáky“
Jak nastartovat výtvarné myšlení žáků na 2. stupni
Třídnické hodiny
Role učitele ve vzdělávacím procesu
Boříme jazykové hranice ve třídě
Žákovský parlament

Vychovatelky a pedagogické asistentky se zúčastnily celkem 13 vzdělávání:
 Práce se žáky se SVP ve ŠD
 Poruchy chování pro asistenta pedagoga
 ADHD a dyslexie
 Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita
 Šikana ve škole
 Neklidné dítě – ADHD, ADD
 Komunikace s rodiči – zvládání obtížných situací
 Práce vychovatelek ve školní družině
 Rozvoj grafomotoriky
 Zásady zdravého pohybu ve výuce
 Netradiční pohybové aktivity ve ŠD
 Matematická gramotnost – aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny
 Alternativní metody ve výuce žáků s OM jazykem
Vedení školy se zúčastnilo celkem 7 vzdělávacích akcí:
 Koučování – práce s hlasem
 Asociace ředitelů základních škol
 Přijímání a začleňování cizinců
 Hodnocení není jen klasifikace
 Nástrahy třídních knih a další školní dokumentace
 Hodnocení žáků – cizinců
 Kybernetická bezpečnost a prevence
Vzdělávání pro sborovnu – 3 vzdělávací akce:




Etická výchova (IKAP II)
Spolupráce rodiny a školy (IKAP II)
Elektronická třídní kniha (Bakaláři)
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Kurzy:




Kurz OFFICE 365 (Otevřené zahrady Jičínska)
Lyžařský instruktor
Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Jan Janatka ukončil magisterském studium na TUL.
Získané informace pedagogové společně sdílejí.
K samostudiu mohou pedagogičtí pracovníci využívat knihy z učitelské knihovny a následující noviny
a časopisy:
























Učitelské noviny
Školství
Věstník MŠMT
Integrace a inkluze ve školní praxi
Školní poradenství v praxi
Informatorium 3-8
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
Rodina a škola
Golem
Rozmarýnka
Dráček
Kreativ
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Makovice
Biologie, Zeměpis, Chemie
Český jazyka a literatura
Komenský
Mateřídouška
Computer
Jump
Gate
Hallo
Hurra

12. Spolupráce rodiny a školy
SRPŠ
Předsedkyně: Mgr. Zdeňka Badová
Pokladník: Ing. Lenka Svobodová
Členové (důvěrníci jednotlivých tříd):
1. A – Drápalová Kristina
1. B – Sedmidubská Jana
2. A – Klimešová Jaroslava
2. B – Sedláčková Michaela
3. A – Miloslava Janatková
3. B – Bc. Jan Janatka
4. A – Mgr. Stanislav Drapák
4. B – Martin Vaníček
5. A – Ing. Lenka Svobodová
5. B – Mgr. Renata Kaloková

6. A – Jana Černá
6. B – Bc. Jan Janatka
7. A – Petra Konečná
7. B – bez důvěrníka
8. A – Lukáš Jakl
8. B – Renata Holubová
9. A – Mgr. Zdeňka Badová
9. B – Ing. Libor Kopal

Členský příspěvek na školní rok 2021/2022 byl 200 Kč/žáka. Celková vybraná částka 49.400 Kč.
Akce hrazené z příspěvků:






doprava na dopravní výchovu žáků 4. a 5. ročníku
doprava na lyžařské výcviky žáků 7. a 8. ročníku
programy primární prevence
jízdné a startovné sportovních a předmětových soutěží
knižní odměny

Ve školním roce 2021/2022 již naplno fungovala komunikace mezi pedagogy a rodiči prostřednictvím
školního programu Bakaláři a aplikace MS TEAMS. Listopadová třídní schůzka a lednové konzultace
probíhaly vzhledem k aktuální epidemiologické situaci online. Teprve dubnová třídní schůzka se
uskutečnila v jednotlivých kmenových třídách prezenčně. V květnu pak ještě následovaly konzultace
rodičů s pedagogy.
Letos jsme se konečně opět mohli vrátit ke
společnému setkávání. V pátek 17. prosince
2021 jsme se podíleli na realizaci „Vánoční hry
po Sobotce“, kde jsme si připomněli vánoční
zvyky, koledy a tradice. Dne 1. června 2022 se
konala „Zahradní slavnost“ s bohatým
kulturním programem. Kromě vystoupení
žáků naší školy si všichni návštěvníci mohli
prohlédnout novou venkovní učebnu, kde byla
instalována výstava
výtvarných prací,
keramiky, vědeckých modelů malých badatelů
z 1. stupně a pohyblivých robotů konstruktérů
z 2. stupně. Někteří také využili možnosti
projít si obnovené školní arboretum. V červnu
jsme se setkali třikrát, a to na Slavnosti Slabikáře 1. A (16. června 2022), 1. B (9. června 2022) a
slavnostním vyřazení žáků třídy 9. A, B (29. června 2022).
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Přehled účasti rodičů na třídních schůzkách a konzultacích v %:
1. tř. schůzka
listopad 2021
on-line

2. konzultace
leden 2022
on-line

3. tř. schůzka
21.4.2022

4. konzultace
26. 5. 2022

Průměr

100
85
94,74
95
100
91,67
96,3

21,74
60
42,11
35
30,8
16,67

2. stupeň

100
25
80,6

25
47,62
38,89
20
15
47,06
6,25
27,8

95,65
81,82
84,21
70
96
62,96
100
70,37
90
89,47
84,0
77,27
64
73,91
61,11
57,14
80
61,11
62,5
67,1

73,91
43,48
84,21
55
65,38
56
71,43
59,26
42,86
73,68
62,5
31,82
19,23
30,43
22,22
23,81
45
21,05
12,5
25,8

72,8
67,6
76,3
63,8
73,0
56,8
75,9
51,9
61,1
77,6
67,7
58,0
46,9
63,0
40,7
50,2
50,0
57,3
26,6
49,1

CELKEM

88,2

31,4

76,5

46,2

59,4

Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
1. stupeň
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

89,47
94,74
94,1
100
79,17
100
55,56
100
60

35,71
25,93
22,22
52,63
34,3
22,73

Průměrná návštěvnost třídních schůzek a konzultací byla 59,4 % (1. stupeň 67,7 %, 2. stupeň 49,1
%).
Účast rodičů se po dvouletých změnách (přechod na videokonference, textové zprávy) celkově
snížila o 11,4 %. Na 1. stupni byla účast nižší o 10,3 %, na 2. stupni se snížila o 12,8 %.
Tato skutečnost je velmi nepříznivá a věříme, že se návštěvnost třídních schůzek a konzultací opět
zlepší.
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ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2021/2022 se členové školské rady sešli dvakrát. Na první schůzce rada schválila
změny Organizačního řádu školy, Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 a byla seznámena
s organizací tohoto školního roku.
Hlavním bodem druhé schůzky bylo schválení dodatku k Organizačnímu řádu, který se týkal pravidel
pro hodnocení žáků. Zároveň byli členové rady informováni o splnění plánu aktuálního školního roku,
o prázdninové údržbě školy a očekávaných personálních změnách.

13. Dotace
Název projektu:
Poskytovatel:
Operační program:
Výzva číslo:
Požadovaná částka:
Schválená částka:
Období:

Učíme se společně III
MŠMT
Výzkum, vývoj a vzdělávání
02_20_80 "Podpora škol formou projektů zjednoduš. vykazování - Šablony III"
780.006 Kč
780.006 Kč
1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Po úspěšném ukončení projektů "Učíme se společně" a "Učíme se společně II" jsme na jaře 2021
podali žádost o dotaci na projekt "Učíme se společně III" v rámci výzvy č. 02_20_80 "Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III". Projekt bude probíhat v letech 2021 2023.

Sestavená žádost o podporu s názvem „Učíme se společně III“ se skládá z následujících šablon:






3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školní neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce
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Název projektu:
Poskytovatel:
Operační program:
Výzva číslo:
Požadovaná částka:
Schválená částka:
Období:

Doučování žáků škol
MŠMT
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
90.025 Kč
90.025 Kč
1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na
nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19.
Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v
extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Hrozí u nich vážné zhoršení výsledků vzdělávání.
Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další
očekávané znalosti.

14. Hodnocení plánu práce
Oblast výchovně vzdělávací
Cíle stanovené v ŠVP byly po dvou problematických letech pro tento školní rok splněny. Učivo se
však bude muset na začátku nového školního roku řádně zopakovat a procvičit. S příslibem nového
školního roku nás však čekala hned od začátku povinnost testování žáků, se kterým všichni rodiče
nesouhlasili, a řešili jsme tak další možnosti fungování těchto dětí ve škole. Rodiče si nakoupili
vlastní testy, které museli škole formou daru věnovat, a ty pak mohly jejich děti použít při testování,
aby se mohly účastnit školní docházky.
Od listopadu docházelo k posílání celých tříd do karantény z důvodu výskytu onemocnění COVID19, a to i opakovaně. Situace byla pro vyučující velmi náročná, protože musela fungovat hybridní
výuka, některé třídy se učily prezenčně, některé distančně. Bylo to vyčerpávající pro všechny
zúčastněné. Krajské hygienické stanice nestačily náporu nemocných, proto muselo vedení školy
částečně vypomoci a kontaktovat rodiče inkriminovaných dětí.
Od září také začalo fungovat doučování dětí ohrožených školním neúspěchem - hrazené z dotací
MŠMT. Bylo využíváno napříč oběma stupni naší školy, doučovaly se především hlavní předměty:
český jazyk, matematika, anglický jazyk. Doučování vedli vyučující a asistentky pedagoga.
Když jsme měli pocit, že by se na jaře mohla situace uklidnit a zlepšit, přišla další rána v podobě
války na Ukrajině. Tisíce lidí hledalo azyl v okolních zemích, Čechy nevyjímaje. A tak již v půlce
března doputovali do Sobotky a jejího okolí první ukrajinští uprchlíci, kteří se začali hlásit i do naší
školy. Do konce školního roku jí prošlo 17 dětí, 10 z nich a 11 nových by mělo nastoupit v září k další
docházce. Výuka těchto dětí, které navštěvovaly 1. - 9. třídu, byla velmi problematická, protože
jim učení komplikovala jazyková bariéra. Sice měli možnost navštěvovat hodiny doučování u pí uč.
Olgy Bičišťové a pí uč. Marie Sekerové, ale všichni tuto možnost nevyužili. Nechtěli jsme děti nutit,
neboť jim bylo doporučeno tříměsíční adaptační období. Na konci školního roku jsme však tyto žáky
museli hodnotit, využili jsme kombinaci klasického hodnocení známkami a slovní hodnocení. Přitom
jsme preferovali jejich přístup k daným předmětům, aktivitu a spolupráci s českými i ukrajinskými
spolužáky. Všechny ukrajinské děti prospěly.
Jako pomoc pro jejich adaptaci a pro dobrou spolupráci s jejich rodinami jsme od dubna zaměstnali
maminku jednoho našeho ukrajinského žáka, paní Marynu Shlendikovou, jako školní asistentku,
která se velmi rychle učí česky a stala platnou členkou naší školy. Během prázdnin nabídla dětem
konzultace ve škole, aby češtinu nezapomněli, a připravili se tak na nový školní rok. O tuto službu
však nebyl zájem. Údaje o ukrajinských žácích jsme pravidelně odesílali na MŠMT.
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Na konci školního roku jsme se mohli vrátit k běžnému fungování základní školy. S dětmi jsme
absolvovali nejrůznější předmětové exkurze, školní výlety a zúčastnili jsme se několika zájmových
soutěží s velmi dobrým výsledkem. Naši nejmenší připravili Svátek slabikáře. Den dětí jsme oslavili
velice vydařenou Zahradní slavností, kde se velmi hezky prezentovaly všechny třídy, rodiče a široká
veřejnost měla možnost si prohlédnout obnovené školní arboretum a naši venkovní přírodní učebnu,
kde probíhala výstava výtvarných prací a ukázky modelů z kroužku robotiky. Zahradní slavností
vyvrcholil náš školní rok a po několika letech nám umožnila neformální setkání s rodiči našich žáků.
Oblast ekonomická a materiálně technická
Ze státního rozpočtu a financí získaných od sponzorů jsme vybavili venkovní přírodní učebnu
nábytkem - stoly a lavicemi, dále jsme pořídili dvě lavičky do kuchyňky, dvě venkovní kruhové lavičky
kolem našeho liliovníku a katalpy. Pro učitele jsme do sboroven pořídily čtyři pojízdné židle a
v letních měsících došlo ke kompletní rekonstrukci podlahy a elektrorozvodů ve sborovně 2. stupně.
V historické budově byla dokončena výměna stávajícího osvětlení za úsporné zářivky. Dále
probíhala výměna boilerů.
Z důvodu vysokého navýšení cen energií jsme upustili od plánovaných rekonstrukcí podlah
v kmenových třídách. Během roku jsme pořídili ze státního rozpočtu různé pomůcky pro 1. i 2. stupeň
a dovybavili jsme kmenové třídy dataprojektory s plátnem. Došlo také k výměně poškozené
interaktivní tabule v odborné učebně chemie. Škola je tak plně vybavena moderními ICT pomůckami
pro potřeby výuky.
Přehled sponzorů:










WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Sklopísek Střeleč a. s.
Pavel Kozák – vzduchotechnika HASKO Sobotka
Karel Novák
Dušan Fiedler
DINOTOYS s. r. o. – pí. Floriánová
Kamenictví Luboš Pažout
Cukrárna Stáza Sobotka
manželé Šimkovi, Míčovi, Novotní, Ječní, Šulcovi, Havránkovi

Oblast personální
V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mgr. Jana Jirsáková, kterou
nahradila naše bývalá žákyně Bc. Jana Čerychová. Vzhledem k tomu, že nastupuje také na
mateřskou dovolenou, jsme zveřejnili nabídku volného pracovního místa i s možností ubytování
v novém městském bytě, ale bohužel se nikdo nepřihlásil. Byli jsme proto nuceni upravit úvazky pro
nový školní rok 2022/2023 a vypomoci si z vlastních zdrojů. Na konci školního roku ukončil po
dohodě s vedením školy pracovní poměr PhDr. Michal Guse, který zde vyučoval anglický jazyk,
německý jazyk a tělesnou výchovu.
Oblast organizační
V průběhu roku jsme upravovali náš školní vzdělávací program, neboť dochází k výuce nové
informatiky a digitální gramotnosti, které se promítají do všech předmětů. Během roku jsme úzce
spolupracovali s naším zřizovatelem a konzultovali s ním kroky spojené s testováním žáků,
s pronajímáním školních prostor a přijímáním ukrajinských žáků. Pravidelné testování žáků a
zaměstnanců školy bylo organizačně i logisticky opět náročné a nepřispívalo k dobrému klimatu mezi
žáky ani mezi zaměstnanci školy. Separace jednotlivých tříd či skupin učitelů měla negativní dopad
na mezilidské vztahy, což nás velmi mrzí. Spolupráci mezi zájmovými spolky a institucemi byla také
omezená a mohla se realizovat až ke konci školního roku.
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Osmým rokem jsme využili nabídky společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s, která
prostřednictvím charitativního projektu hradí dětem ze sociálně slabých rodin stravné. Tuto možnost
využilo devět dětí. V příštím školním roce však dojde vzhledem k nárůstu žádostí ke zpřísnění
podmínek poskytování dotace.

15. Hlavní cíle pro příští školní rok
Od nového školního roku budeme pracovat podle upraveného ŠVP, které zohledňuje výuku
informační gramotnosti ve všech předmětech. Dále budeme s dětmi „dohánět“ a procvičovat učivo,
které bylo poznamenáno množstvím nařízených karantén.
Budeme se snažit o neformální zapojování ukrajinských dětí do třídních kolektivů a napomáhat jim
se zvládnutím českého jazyka.
Naším cílem bude děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat, dbát na obnovu a upevňování dobrých
mezilidských vztahů, na posilování spolupráce a vzájemné tolerance.
V příštím školním roce budeme pokračovat v celoškolním projektu „Cesty a cestičky“ vzhledem
k neuskutečnění některých naplánovaných aktivit z důvodu provozních omezení během pandemie.
Rádi bychom obnovili naši spolupráci se zahraniční polskou školou.
V investiční oblasti chceme pokračovat v rekonstrukci podlah ve kmenových třídách a naplánovat
opravu střechy gymnastického sálu a přestavbu terasy. Budeme muset také začít s obnovou nátěrů
parapetů a okapů na celé škole.
Závěrem děkuji za podporu a spolupráci Městu Sobotka, Školní jídelně Sobotka, Školské radě ZŠ
Sobotka, Spolku rodičů a přátel při ZŠ Sobotka, ZUŠ Jičín (pobočce Sobotka), MKS Sobotka, MŠ
Sobotka, MŠ Libošovice, MŠ Markvartice, Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích, Policii ČR a
lékařům našeho zdravotního střediska.
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16. Finanční uzávěrka k 1. pololetí 2022
viz příloha č. 2
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17. Závěry kontrol
V letošním školním roce proběhla jedna kontrola
1. Město Sobotka - kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - kontrola podle zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
3. Česká školní inspekce - zjišťování a analyzování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle § 174, odst. 2, písméno a) školského zákona (šetření ČŠI proběhlo na místě bez
výstupu v podobě protokolu z kontrolní činnosti)
Závěr kontroly je součástí přílohy č. 3.

V Sobotce 9. 8. 2022

---------------------------------------------Mgr. Jana Knapová
ředitelka školy
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Přílohy výroční zprávy:
1. Přehled klasifikace školy – 1. a 2. pololetí
2. Účetní uzávěrka k 30. 6. 2022
3. Závěry kontrol
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