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I. Základní údaje o škole 

 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace 
 

 

Adresa sídla:   Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 

tel.: 481587217 

    IČO: 75017512 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel:   Obec Roztoky u Jilemnice 

Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 

  

 

Zařazení do sítě škol:          1. 1. 1996, od 01.01.2016 zapsána v rejstříku škol pod výše uvedeným 

názvem 

 

 

IZO:    650 030 541 

 

Součásti školy:  Základní škola        IZO 102442 835, kapacita 150 žáků   

    Školní družina         IZO 117 700 274, kapacita 40 žáků  

               Mateřská škola         IZO 107 586 282, kapacita 40 dětí   

                   Školní jídelna - výdejna IZO 167 100 149, kapacita 40 jídel 
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II.   Charakteristika školy ve školním roce 2021 – 2022 

 
- se zástupcem ředitele 

- vyučování v devíti třídách 

- počet žáků k 30.06.2022 – 129 průměrný počet 14,33 

- dvě oddělení školní družiny - 40 žáků   

- dvě oddělení mateřské školy – 40 dětí 

 

1. stupeň pět tříd   -  pět ročníků - 77 žáků, průměrný počet na třídu – 15,4 

2. stupeň čtyři třídy –  čtyři ročníky - 52 žáků, průměrný počet na třídu – 13 

 

1 žákyně 1. ročníku a jedna žákyně 3. ročníku jsou vyučovány v zahraniční škole. 

1 žákyně 4. ročníku a jedna žákyně 9. ročníku mají povoleno individuální vzdělávání. 

 

 Vzhledem k velikosti školy je umožněn individuální přístup ke všem žákům školy. 

Vyučování a výchova žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy 

s mottem Škola pro žáky – žáci pro život, který byl přepracován podle nového rámcového 

programu a od 1. 9 .2013 probíhá vzdělávání podle tohoto programu. Každý, kdo má zájem, 

může si vzdělávací program vyhledat na našich webových stránkách. Od sedmé třídy jsou žáci 

vyučováni druhému cizímu jazyku, v našem případě německému jazyku.  

 

Anglickému jazyku se v povinných předmětech učilo celkem 100 žáků 3. - 9. ročníku. 

Německému jazyku se v povinném předmětu učilo celkem 38 žáků 7. - 9.  ročníku. 

 

 Předmět speciální pedagogické péče je zařazen jednu hodinu týdně na prvním a   

druhém stupni, navštěvují ho 3 žáci.  Pedagogická intervence probíhá pro tři skupiny žáků na 

prvním stupni a pro dvě skupiny žáků na druhém stupni.  Intervence probíhají celoročně jednu 

hodinu týdně pro žáky s druhým a třetím stupněm podpůrných opatření. 

 

 Vyučování začíná v 7,30 hodin a nejdéle končí ve 14,35 hodin. Jednou týdně (pátek) 

zařazujeme relaxační přestávku s možností pobytu venku. 

 

 V budově základní školy máme k dispozici devět kmenových tříd, školní družinu, jednu 

odbornou učebnu výpočetní techniky, dvě odborné pracovny (cvičná kuchyň, dílna). Kmenová 

třída 5. ročníku byla umístěna v bývalé odborné učebně fyziky a chemie. Pro skladování pomůcek 

slouží dva kabinety II. stupně a jeden kabinet I. stupně, které zároveň slouží jako pracoviště 

školních asistentů. V přízemí je kabinet Tv. V mezipatře je umístěna prostorná sborovna a 

ředitelna. 
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V učebně informatiky je nyní k dispozici 10 nových stolních PC. Byly využity stávající 

monitory, klávesnice a myši. PC fungují na operačním systému Windows 10. V učebně se 

navýšila kapacita notebooků o 16 kusů, tyto mají také operační systém Windows 10. Notebookům 

byl vyměněn hard disk. Díky novým SSD diskům mají dostatečnou kapacitu pro běžnou práci 

žáků. Je zde také 1 počítač, který je určen pedagogům a na který je napojena interaktivní LCD 

tabule. Dalších 9 interaktivních (projektor) tabulí je umístěno v kmenových třídách – 5 na prvním 

stupni, 4 na druhém stupni. Všechny počítače jsou napojené na internet přes místní počítačovou 

síť. Na prvním stupni bylo pořízeno 5 zánovních stolních PC (s dvouletou zárukou) a monitory. 

Žáci mají možnost vyhledávat internetové informace v době vyučování i v době mimo vyučování.  

 Pro pedagogy jsou k dispozici počítače v kabinetech a ředitelka školy používá počítač v 

ředitelně. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici služební notebooky, které slouží především 

k využívání interaktivních materiálů a na druhém stupni i k interaktivním tabulím. Starší 

notebooky byly upgradovány a použity k navýšení kapacity v interaktivní učebně. Zároveň 

vznikla mobilní jednotka o kapacitě 10 notebooků na práci žáků v kmenových třídách. 

 Z projektu Šablony III škola pořídila 10 zánovních (2 roky záruka) yogabooků 

s operačním systémem Windows 10. Z programu prevence digitální propasti jsme pořídili 6 

notebooků, které jsou k dispozici především znevýhodněným žákům naší školy. 

 V učebně PC žáci pracují na dvou 3D tiskárnách a laserovém gravírovacím stroji  

 Škola má kvalitní pokrytí internetem prostřednictvím signálu WiFi, takže použití 

dotykových zařízení (tabletů a telefonů) je umožněno žákům podle pravidel zakotvených ve 

školním řádu. Přístup do sítě je zabezpečen tak, že systém vyžaduje zadání hesla pro připojení. 

Realizace WiFi je zajištěna velmi spolehlivými anténami, tzv. access pointy, které díky 

centrálnímu řídícímu prvku dokáží stejnou sítí pokrýt rozlehlé objekty a obsloužit velké množství 

klientských zařízení. Toto WiFi připojení je určené pro běžné prohlížení stránek, e-mailů atd. 

Přístupy na některé sociální sítě jsou žákům zablokovány. Sítě WiFi je využíváno především 

k výuce, škola je zapojena do projektů Šablony II a Šablony III, což nám umožnilo pořídit pro 

žáky interaktivní přenosná zařízení a jejich využití je mj. podmíněno právě pokrytím učeben a 

přilehlých prostor školy WiFi signálem. 

 Dobře pracují internetové stránky www.skolaroztoky.cz. Veřejnost zde najde veškeré 

informace o dění ve škole, může se vyjádřit k různým problémům a spolupracovat tak na dobrém 

chodu školy. Na webových stránkách školy najde široká veřejnost i fotografie a literární díla 

našich žáků. Naše škola také využívá facebookové stránky. Měly by sloužit k předávání rychlých 

krátkých informací, k připomenutí plánovaných akcí, nebo možnosti seznámit se s tvorbou našich 

žáků. Dále jsme pro žáky zařídili licence Microsoft Office 365 A1.   

  Tělocvičnu, která je v č. p. 240, využíváme v hodinách tělesné výchovy. 

Z bezpečnostního i hygienického hlediska odpovídá zákony daným předpisům. Od října 2017 

můžeme při hodinách tělesné výchovy a během práce školní družiny používat multifunkční hřiště 

na Sokolce. Pro trénink atletických disciplín zatím nemáme vhodné podmínky. Využíváme 

travnaté plochy na školním pozemku, kde nelze trénovat krátké běhy. Od dubna 2019 je možné 

trénovat skok daleký rovněž na školním pozemku. Doskočiště využívají žáci školní družiny jako 

http://www.skolaroztoky.cz/
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pískoviště. Poměrně velká vzdálenost fotbalového hřiště od školy nám neumožňuje plně časově 

využívat hodiny tělesné výchovy, proto zde provozujeme sportovní aktivity pouze minimálně – 

pořádáme zde větší sportovní akce. Od března 2020 probíhala stavba nového workoutového hřiště 

v prostoru školní zahrady. Celkové náklady dosáhly částky cca 250 000,- Kč. Na podzim 2020 

bylo toto hřiště zpřístupněno žákům. 

 

 Žáci školy mají možnost stravovat se v krásném prostředí jídelny SCOLAREST. 



7 

 

III. Přehled učebních plánů ve školním roce 2021 – 2022 
 

  1.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti 

Názvy 

vyučovacích 

předmětů: 
1. 2. 3. 4. 5. celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 1 44 9 

Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 25 5 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2 2   6  

Člověk a jeho svět    3 3 6  

Umění a kultura Umění a kultura 2 3 2 2 3 12  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Informační a 

komunikační 
technologie 

Informatika     1 1  

 Celkem 21 22 24 25 26 118 14 

 

 

Vyučovací předmět Umění a kultura v 1. – 5. ročníku zahrnuje vzdělávací obsah oborů výtvarná a 

hudební výchova. 
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  2.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů: 6. 7. 8. 9. Celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

4 + 1 3 + 1 4 4 + 1 18 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Německý jazyk  0 + 2 0 + 2 0 + 2 6 6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 3 + 1 4 + 1 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1    1  

Člověk a společnost 
Dějepis 1 + 1 2 2 2 8 1 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4  

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 + 1 2 2 7 1 

Chemie   1 + 1 2 4 1 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 7 1 

Zeměpis 1 + 1 2 2 1 + 1 8 2 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

Hudební výchova 1 1 1 1 4  

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Výchova ke zdraví 1  1  2  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 0 + 1 1 1 1 4 1 

 Volitelný předmět  1 + 1 1 + 1 1 + 1 6 6 

 Celkem 28 30 32 32 122 24 
 

 

Praktické činnosti ve školním roce 2021/2022 

 

Pěstitelství – 6. roč. 1 polovina roku 

Příprava pokrmů - 6. roč. 1 polovina roku 

Technické práce – 7. ročník 

Práce s počítačem – 8. roč. 1. pololetí 

Svět práce – 8. roč. 2. pololetí 

Svět práce – 9. roč. 1. pololetí 

Práce s počítačem – 9. roč. 2. pololetí 
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Volitelné předměty ve školním roce 2021/2022 

 

 Volitelné předměty mají charakter jednoročních kurzů. Velikost školy neumožňuje volný 

výběr předmětů, proto jsou zařazeny předměty z různých vzdělávacích oblastí. 

 Konkrétní nabídka volitelných předmětů je upřesněna v ročním plánu podle podmínek 

školy. Volitelné předměty jsou zařazeny v učebním plánu v 7. -  9. ročníku. 

   

Společenskovědní seminář – 7. ročník 

Cvičení z matematiky – 8. ročník 

Cvičení z českého jazyka – 7. a 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce – 9. ročník 

Přírodovědná praktika – 9. ročník 

 

Projektové dny ve školním roce 2021/2022 

 

 Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou 

projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího 

obsahu ŠVP ZV. Projektové dny byly zakomponovány do práce školy podle aktuální situace. Za 

přípravu a realizaci konkrétních projektů byli zodpověděni určení vyučující. 

 

Práce s integrovanými žáky školním roce 2021/2022 

 

 Předmět speciální pedagogické péče je zařazen jednu hodinu týdně a navštěvují ho tři žáci.  

Pedagogická intervence probíhá pro jednu skupinu žáků na prvním stupni a pro dvě skupiny žáků 

na druhém stupni.  Intervence probíhají celoročně jednu hodinu týdně pro žáky s druhým a třetím 

stupněm podpůrných opatření. 
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IV. Údaje o pracovnících škol 

 
 Přehled pracovníků školy k 30.6.2022 

 

 Základní údaje o pedagogickýchpracovnících školy  

Počet pracovníků celkem 18    přepočteno na plně zaměstnané   15,7 

Počet učitelů ZŠ 1. stupeň 9      přepočteno na plně zaměstnané    5,8 

Počet učitelů ZŠ 2. stupeň 9      přepočteno na plně zaměstnané    6,4 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 2      přepočteno na plně zaměstnané    1,14 

Počet vychovatelů ŠD 3      přepočteno na plně zaměstnané    1,36 

Počet učitelek MŠ 4      přepočteno na plně zaměstnané     3,5 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 1      přepočteno na plně zaměstnané     0,89 

 

Vedoucí pracovníci a pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované a metodické 

činnosti  

Ředitelka ZŠ a MŠ 1 

Zástupce ředitele ZŠ 1 

Zástupce ředitele MŠ (vedoucí učitelka MŠ) 1 

Výchovná poradkyně 1 

Metodik I a K technologií 1 

Metodik prevence SPJ 1 

 

Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby k 30. 6. 2022 

 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 4 1 6 1 3 0 2 0 1 3 16 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2022 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 Školník údržbář 1,0 

2 Uklízečka MŠ 0,75 

3 Pracovník ŠJ – výdejna MŠ 0,30 

4 Uklízečka ZŠ  1 

5 Uklízečka MŠ  0,25 

 

 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2021/2022 – příloha č. 1 
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V.  Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 
  

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2021/2022 

1 18 2 2 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

(vyučení bez 

maturity - uč. 

obor H) 

ostatní 

střední 

školy (uč. 

obor E) 

celkem 

 

0 1 3 5 8 0 17 

  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

17 0 
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VI. Výsledky vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu  

 

1. stupeň – 1. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 17 0 16 0 0 0 

2. 11 0 11 0 0 0 

3. 11 0 10 0 0 0 

4. 18 3 14 0 1 0 

5. 18 7 11 0 0 0 

Celkem 75 10 62 0 1 0 

 

2. stupeň – 1. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 13 6 7 0 0 0 

7. 12 6 6 0 0 0 

8. 9 4 5 0 0 0 

9. 17 11 4 0 2 0 

Celkem 51 27 22 0 2 0 

 

 

1. stupeň – 2. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 17 1 16 0 0 0 

2. 12 1 11 0 0 0 

3. 11 1 10 0 0 0 

4. 19 8 11 0 0 0 

5. 19 9 9 1 0 0 

Celkem 78 20 57 1 0 0 

 

2. stupeň – 2. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 14 10 4 0 0 0 

7. 11 7 4 0 0 0 

8. 10 6 4 0 0 0 

9. 17 13 4 0 0 0 

Celkem 52 36 16 0 0 0 
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Přehled o chování 

 

Přehled o chování 1. pololetí 

 
 Počet 

žáků 

Pochvala 

na 

vysvědčení 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň Hodnoceno 

slovně 

1. stupeň 75 0 0 0 0 0 0 1 

2. stupeň 51 0 4 0 0 0 0 1 

Celkem 126 0 4 0 0 0 0 2 

 

Přehled o chování 2. pololetí 

 
 Počet 

žáků 

Pochvala 

na 

vysvědčení 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň Hodnoceno 

slovně 

1. stupeň 78 4 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 52 0 2 2 0 0 0 0 

Celkem 129 4 2 2 0 0 0 0 

 

Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními k 30. 6. 2021: 

 

Podpůrná opatření : Ročník Počet žáků 

1.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3. stupeň PO 4. 

5. 

1 

1 

2.stupeň PO – mimořádné nadání  0 
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VII. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Cíle školního vzdělávacího programu se daří naplňovat. Výuka je v souladu s obecnými cíli a 

zásadami vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost stanovených 

cílů výuky k aktuálnímu stavu tříd. Přes nestandardní průběh školního roku se podařilo 

v naukových předmětech dosáhnout požadované úrovně očekávaných výstupů. Vyučující 

respektují individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata. Škole se daří naplňovat dosahování 

klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. Ve školním roce 2021/2022 se podařilo dohnat 

výpadky ve výuce, které byly způsobené virovou pandemií a zákazem osobní přítomnosti žáků ve 

škole. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických pracovníků i díky zapojení školy do 

projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. 
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VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách  

 
Pravidelná práce s dětmi pod vedením pedagogů: 

 

Hra na flétnu 

Zpíváme pro radost  

Sportuj ve škole    

Kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník 

Náboženství 1. stupeň (pod vedením R.D. Mgr. Jiřího Jakoubka) 

Matematický kroužek 2. stupeň 

Kroužek českého jazyka 2. stupeň 

Polytechnický kroužek 2. stupeň 

Pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními – 5 skupin 

Předmět speciálně pedagogické péče – 1 skupina 
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IX. Akce – ZŠ – 2021/2022 včetně jednotlivých akcí DVPP  
 

Kalendář akcí ve školním roce 2021 – 2022 včetně akcí, které byly v důsledku 

koronavirové situace zrušeny: 
 

SRPEN 
 

25. 8. pedagogická rada – 1. část 

31. 8. pedagogická rada – 2. část 

 

ZÁŘÍ 

 
1. 9. slavnostní zahájení školního roku 

2. 9. PD – Branný závod 

3. 9. PD – Poznej svou obec, svůj region 

10. 9. fotografování 1. třídy 

14. 9. program Planeta Země – II. st. – Jilemnice 

16. 9. volby zástupce rodičů do školské rady 

17. – 18. 9. studium výchovného poradenství – HK 

23. 9. Podpora výuky hudební výchovy – workshop pro pedagogy – Jilemnice 

27. 9. ředitelské volno 

ŘÍJEN 

 
1. – 2. 10. studium výchovného poradenství – HK 

5. 10. porada ředitelů škol – Jilemnice 

7. – 8. 10. setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou 

11. – 12. 10. klub ředitelů – Dvůr Králové 

12. 10. právní povědomí pro vychovatele ŠD – Liberec 

13. 10. přírodovědný Klokan 

21. – 22. 10. setkání ředitelů škol 

22. 10. vánoční fotografování žáků 

23. 10. studium výchovného poradenství – HK 

27. 10. podzimní prázdniny 

29. 10. podzimní prázdniny 

LISTOPAD 

 
2. 11. testování ČŠI – 7. třída 

3. 11. testování ČŠI – 8. třída 

3. 11. dopravní hřiště Košťálov – 4. a 5. třída 

4. 11. testování ČŠI – 5. třída 
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4. 11. setkání metodiků prevence 

5. 11. studium výchovného poradenství – HK 

8. 11. testování ČŠI – 9. třída 

9. 11. testování ČŠI – 6. třída 

9. 11. burza škol Semily – 8. a 9. ročník 

10. 11. Klima třídy – preventivní program pro 4. roč. 

11. 11. školení PP 

16. 11. setkání zájemců ohledně změn ve výuce informatiky – MAP Jilemnicko 

18. 11. pedagogická rada 

19. – 21. 11. studium výchovného poradenství – Květná zahrada 

23. 11. rodičovské schůzky 

25. 11. program pro 4. roč. 

25. 11. preventivní program 8. a 9. třída – zrušeno kvůli covidové situaci 

25. 11. Živá knihovna povolání – 8. a 9. třída 

30. 11. preventivní program 6. a 7. třída – zrušeno kvůli covidové situaci 

PROSINEC 

 
3. 12. čerti, Mikuláš 

3. – 4. 12. studium výchovného poradenství – HK 

20. 12. vánoční dílničky 

22. 12. třídní besídky 

23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny 

LEDEN 

3. 1. začátek vyučování po vánočních 

prázdninách 

3. 1. webinář středního článku 

6. 1. webinář výchovných poradců, MAP a diakonie 

21. – 22. 1. studium výchovného poradenství – HK 

24. 1. webinář Agresivita ve školním prostředí 

24. 1. webinář středního článku 

25. 1. pedagogická rada 

28. 1. webinář Čtenářské dovednosti v přírodovědných předmětech 

31. 1. – 3. 2. ředitelské volno 

31. 1. předávání vysvědčení 

ÚNOR 

1. 2. webinář Poskytování podpůrných opatření v době distanční výuky – zrušeno kvůli malému 

počtu účastníků 

4. 2. pololetní prázdniny 

4. – 5. 2. studium výchovného poradenství – HK 

8. 2. on-line setkání se zástupci MŠMT k doučování žáků 
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10. 2. webinář středního článku Velká revize RVP 

14. 2. – 18. 2. jarní prázdniny 

15. 2. webinář Specifičnost hodnocení žáků se SVP 

21. 2. webinář Jak na závěrečnou práci 

21. 2. webinář středního článku 

24. 2. webinář Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR 

BŘEZEN 

2. 3. jarní setkání výchovných poradců – zrušeno kvůli covidové situaci 

17. 3. webinář Přijímaní a začleňování žáků cizinců 

18. 3. matematický Klokan 

25. – 26. 3. studium výchovného poradenství – HK 

30. 3. fotografování Photodienst 

DUBEN 

6. 4. preventivní program Rebecca – 7. ročník 

7. 4. turnaj ve florbalu – chlapci 8. a 9. ročník 

7. 4. kongresové dny Asociace výchovných poradců 

9. 4. studium výchovného poradenství – HK 

11. 4. jízdy zručnosti – 5. – 8. ročník účast, 9. tř. výpomoc 

12. 4. přijímací zkoušky na SŠ 

13. 4. turnaj ve florbalu – chlapci 6. a 7. ročník 

13. 4. projektový den – Den barev – žlutá a modrá 

13. 4. přijímací zkoušky na SŠ 

14. 4. velikonoční prázdniny 

19. 4. Tonda obal – ekologický výukový program 

19. 4. pedagogická rada 

21. 4. zahájení plaveckého výcviku 

21. 4. informační schůzky – 15 – 17 hod. 

25. 4. Den Země – Jilemnice – 5., 6. tř. 

25. 4. webinář středního článku 

26. 4. preventivní program – Policie ČR (7. tř. – kyberšikana, 9. tř. – trestní zodpovědnost) 

28. 4. zápis do 1. tř. 

KVĚTEN 

4. 5. McDonald’s Cup Jilemnice  fotbal – výběr žáků I. stupně 

11. 5. SCIO – testování 8. třída 

13. 5. McDonald’s Cup Turnov – fotbal – mladší žáci 

16. 5. zápis do MŠ 

16. 5. Košťálov – dopravní hřiště – 4. tř. 

16. 5. ČŠI testování – 9. třída 

17. 5. Kaleidoskop Jilemnice 

18. 5. program Ovoce a zelenina do škol – ochutnávkový košík 
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19. 5. dopravní soutěž Košťálov – výběr 5. – 8. tř. 

19. 5. atletický trojboj – 5. třída 

24. 5. školení zaměstnanců 

26. 5. sdílení zkušeností – INFORMATIKA – MAP (exkurze na naší škole) 

31. 5. exkurze do galerie v Liberci – 9. tř. 

ČERVEN 

1. 6. den dětí 

2. 6. školní exkurze – Pecka – 9. tř. 

2. 6. školní exkurze – Malá Skála – 7. tř. 

2. 6. školní exkurze – Praha – 8. tř. 

6. 6. návštěva předškoláků v 1. třídě 

7. 6. fotografování tříd 

7. 6. školení Fyzika a digitální kompetence – Mladá Boleslav 

8. 6. školní exkurze 4. tř. 

14. 6. školní exkurze Dvůr Králové (1., 2., 3. a 6. tř.) 

15. 6. školní exkurze 5. tř. 

15. 6. pasování na čtenáře – 1. tř. – knihovna Roztoky u Jilemnice 

16. 6. ukončení studia výchovného poradenství – Hradec Králové 

21. 6. preventivní program Policie ČR – 2., 3. a 4. tř. – bezpečnost dopravy 

21. 6. spaní ve škole – 4. tř. 

22. 6. koupaliště Kruh – 4. tř. 

23. 6. pedagogická rada 

27. 6. kino Kruh (Myši patří do nebe – 1. – 4. tř., Zakletá jeskyně – 5. – 9. tř.) 

28. 6. sportovní den – olympiáda 

29. 6. sportovní den – volejbalový zápas 

30. 6. slavnostní ukončení školního roku 
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X. Zapojení do projektů 
 

 Pokračujeme v projektu Čtením k lepšímu vzdělávání, do kterého jsou zapojeni žáci od 

2. po 9. třídu. Na prvním stupni má každá třída své knihy u sebe v učebně (cca po 50 ks na 

ročník), na druhém stupni jsme všechny knihy sloučili do jednoho celku a 6. až 9. třída vybírá 

z 200 titulů. Čtenářské dílny probíhají s frekvencí 1 - 2x do měsíce. Knihy půjčujeme v případě 

zájmu dětem i domů. Máme knihy různé obtížnosti a tematiky, aby si každý mohl vybrat podle 

zájmu i podle svých schopností. Zájem o čtení se i nadále zvyšuje. 

 

 Během školního roku 2020/2021 jsme pokračovali v projektu v rámci evropských 

strukturálních a investičních fondů Vzděláváme se společně – ZŠ a MŠ Roztoky, který plynule 

navazuje na projekty Kvalitní vzdělání pro všechny – ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice a 

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, s jehož realizací nám opět 

pomáhá MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. z Jilemnice. Získali jsme dotaci ve výši 648 325,00 - Kč. Na 

základní škole pokračuje ve své práci školní asistent, který pomáhá s individuální výukou žáků 

majících různé vzdělávací potíže. V rámci projektu proběhl nákup yogabooků, které mají pomoci 

dětem naučit se využívat moderní techniku nejen k zábavě, ale především ke vzdělávání, 

procvičování učiva a dalším výukovým činnostem.  

 

 I ve školním roce 2021/2022 jsme se zapojili do projektu Potravinová pomoc, ale 

v tomto školním roce nepotřebovali tuto pomoc žádní žáci, takže finanční částku budeme vracet.  

 

 S AŠSK jsme pokračovali v realizaci projektu Sportuj ve škole, který navazuje na projekt 

Hodina pohybu navíc. Tento projekt umožnil dětem 1. – 5. ročníku věnovat se v rámci školní 

družiny 1x týdně pohybovým aktivitám.   

 

 Ve školním roce 2021/2022 jsme se opět zapojili do projektů Ovoce do škol a Mléko do 

škol. Žáci měli možnost odebírat zdarma jeden den v týdnu ovoce, zeleninu a mléko nebo mléčné 

výrobky. 

 

Od října 2021 máme možnost v rámci Národního plánu doučování doučovat žáky 

v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19. Tato výuka probíhá pod 

vedením sedmi pedagogů. 

 

V dubnu 2021 jsme získali 59 000,- Kč pro ZŠ z dotace Prevence digitální propasti za 

účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a 28 000,- Kč pro MŠ 

z dotace Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence za 

účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich 

digitálních kompetencí. 
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XI. Žákovský parlament 
 

 I nadále pokračuje v činnosti žákovský parlament, ustanovený ve školním roce 2019/20. 

Jeho členy jsou vždy od třetího ročníku dva zástupci z každé třídy zvolení svými spolužáky. 

Smyslem činnosti tohoto parlamentu je mj. zvýšit spoluúčast žáků na chodu školy, zapojit je 

aktivně do samosprávy a naučit je nést zodpovědnost za své jednání.  
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XII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Vyhodnocení preventivního programu 

 

1) Výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů žáků minimalizován (vliv zaměstnanců školy, 

PP, venkovské prostředí, zajímavé akce, …). 

2) Zamýšlených cílů PP dosaženo s různou intenzitou ve všech oblastech. 

3) Soustavně vytvářen tlak na formování žebříčku hodnot a osvojování si zdravého životního 

stylu žáků. 

4) Účast a zapojení žáků do mnoha konkrétních programů, sportovních a kulturních akcí, exkurzí 

a dalších aktivit. 

5) Po celý školní rok ve všech ročnících soustavná práce s třídními kolektivy, prevence zdravého 

třídního klimatu, včetně prevence šikany. 

6) Ve všech ročnících byl důraz kladen dále na problematiku látkové i nelátkové závislosti, 

prevenci zdravého životního stylu, obezřetnosti v tzv. kyberprostoru, na dopravní kázeň a další. 

7) S ohledem na přetrvávající pandemii byli žáci průběžně informováni o preventivních 

opatřeních a chování v době mimořádné situace. 

8) Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech: 

Třídnická hodina (1. až 9. ročník) 

Třídní klima (7. ročník) 

Prevence dopravní bezpečnosti (1. až 9. ročník) 

Práce se třídou - p. Jiřiště (4. ročník) 

Dopravní hřiště (4. a 5.ročník) 

Etická témata (6. - 9. ročník) 

Kriminalita mládeže (6. - 9. ročník) 

Šikana (6. - 9. ročník) 

Náboženský extrémismus (7. ročník) 

Bezpečnost na internetu (5. – 9. ročník) 

Prevence kouření (6. - 9. ročník) 

Prevence sexuálně přenosných nemocí (8. ročník) 

Rasismus (7. a 9. ročník) 

Látková a nelátková závislost (6. – 9. ročník) 

Prevence před kyberšikanou (5. – 9. ročník) 

Preventivní program Policie ČR (2., 3., 4., 7., 9. ročník) 

9) Metodik prevence a výchovný poradce předali kolegům veškeré informace i odkazy 

z pracovních setkání, kterých se zúčastnili v průběhu školního roku. 

10) Ve školním roce 2022/2023 kontinuita. 

 

Vypracoval dne 30. června 2022      Mgr. Ladislav Řehořek 
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XIII. Školská rada 
 

 Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 

vykonává svoji činnost v souladu s § 168 uvedeného zákona. 

 

Údaje o školské radě a o její činnosti ve školním roce 2021/2022: 

 

 Školská rada má 3 členy, kteří byli zvoleni ve volbách do školské rady v červnu 2021. Za 

obecní zastupitelstvo byl zvolen Bc. Jiří Kužel, za pedagogickou kurii Mgr. Petra Lukešová a za 

rodiče paní Dana Horáčková.  

 Během školního roku 2021/22 byly schváleny všechny dokumenty dle § 168 Zákona 

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

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
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XIV. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí  
 

 Inspekce ve školním roce 2021 – 2022 neproběhla. 
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XV. Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly 
 

Veřejnosprávní kontrola byla na místě vykonána dne 6. 4. 2021 s předmětem: kontrola 

čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 5 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

  Závěr veřejnosprávní kontroly na místě: kontrolou čerpání finančních prostředků dle        

§ 161 odst. 5 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání bylo zjištěno, že škola až na nedostatky uvedené v personalistice 

v roce 2021 postupovala v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Nedostatky byly ještě během kontroly odstraněny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 zpracovala: Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 01.10.2022 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Zahálková 

            ředitelka školy 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20212/2022 byla schválena Školskou radou dne 

13. 10. 2022 

 

 

Přílohy: 

    

1. Seznam pracovníků ve školním roce 2021 – 2022 
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Příloha č. 1 Seznam pracovníků ve školním roce 2021 – 2022 k 30.06.2022 

 

ZŠ 

 
Albrechtová Vendula 

Dikoras Tomáš 

Dlabolová Alena 

Doskočil Jan  

Doskočilová Anna 

Grosmanová Hana  

Grosmanová Irena 

Horký Pavel 

Krausová Lucie –RD 

Křížková Silvia 

Kužel Jiří 

Kyselová Monika  

Lukešová Petra 

Lulková Dita  

Marešová Olga 

Mládková Alena   

Nýdrlová Hana  

Ryšavá Dana 

Řehořek Ladislav  

Tabulková Zdeňka  

Zahálková Kateřina 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Adolfová Petra  

Brunová Erika 

Horáčková Ivana 

Chrtková Lidmila 

Jakoubková Lenka 

Militká Irena 

Petráková Gabriela 
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