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A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název organizace:  Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56 

okres Semily 

Sídlo organizace: Turnov – Mašov, U Školy 56 

511 01 Turnov 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Způsob hospodaření: příspěvková organizace 

IČO organizace:  72742739 

DIČ organizace:  27-72742739  

Identifikátor zařízení: 600 099 075 

Zřizovatel:  Město Turnov 

Sídlo zřizovatele: A. Dvořáka 335 

511 01 Turnovy 

telefon:   481 366 111 

Ředitelka školy:  Mgr. Šulcová Renáta 

Druh školy:  Základní škola s 1. stupněm  

e-mail:   zsmasov@seznam.cz 

www stránky:  www.zsmasov.cz 

telefon:   481 321 113 

Datum změny zařazení do sítě škol: 01.01. 2003 

Škola sdružuje: 

1.Základní škola  kapacita: 87 žáků  IZO : 102 442 720 

2.Školní družina    kapacita: 60 žáků  IZO : 117 700 371 

 

Na základě žádosti školy  dne 7.5.2015  posoudilo MŠMT kladně žádost o navýšení kapacity školy.  

S účinností od 1.9.2015 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole 90. 

 

Školská rada má tři členy a ve školním roce 2014/2015 proběhla dvě jednání a další dílčí konzultace 

ohledně rekonstrukce školy, jeden člen  se zúčastnil i schůzky se členy osadního výboru Mašov. 

Za školu v radě zasedá Mgr. Šmucrová Stanislava, za rodiče Sedlák Miroslav, za zřizovatele 

Mgr..Svobodová Jana  ( místostarostka Turnova). 
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B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM 

REJSTŘÍKU 

 

Přehled učebních plánů   

 
Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu – Školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 778/2007. V tomto programu budeme pokračovat i nadále. 
Celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy. 

Dnem 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon – zákon č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jehož součástí je Vyhláška o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, citace 48/2005 Sb.  

Výjimku udělování o počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na obecní úřady.  
Jednotliví vyučující pracují dle tematického plánu, který dodržují nebo aktuálně doplňují. 

Učební plány a osnovy jsou dodržovány. 
 
Školní družina 

 
 Při škole je zřízena školní družina. Ve školním roce 2014/2015 ji navštěvovalo 60 žáků. 
Činnost zajištovaly dvě vychovatelky: p. Jarmila Pivrncová – 100% úvazek 
       p. Ivana Zárybnická  –   50% úvazek 
Ve školní družině je zabezpečována výchovná i zájmová činnost, především pro žáky 1.-3. ročníku a 
žáky dojíždějící. ŠD zajišťuje dohled a činnost před i po vyučování. ŠD nemá vlastní prostory, má 
vybavení ve dvou učebnách školy.  
ŠD pořádala během školního roku mnoho zábavných i výchovných akcí (karnevaly, soutěže, sportovní 
závody). První prázdninový týden se konal tábor školní družiny v Prackově pod Kozákovem, kterého 
se zúčastnilo 43  dětí. 
 
Nabídka zájmových útvarů: 

 
Zájmové útvary v naší škole zajišťuje Středisko volného času dětí a mládeže v Turnově. Kroužky ale 
vedou pedagogové naší školy. 
 
Počítače   Tomáš Špinka 
Sportovní kroužek I.  Tomáš Špinka 
Sportovní kroužek II.  Tomáš Špinka 
Základy hry na flétnu  Jana Vildová 
Výtvarný kroužek I.  Eva Hlaváčová 
Výtvarný kroužek II.  Veronika Brožková 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Ve školním roce 2014/2015 pracovalo ve škole pět pedagogů, jeden učitel ICT  na částečný 

úvazek, 2 vychovatelky ŠD a 2 provozní zaměstnanci.  
Ředitelkou školy je Mgr. Renáta Šulcová, která vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Do funkce na základě konkurzu nastoupila k 1. 8. 2012.  
Paní učitelka Mgr. Stanislava Šmucrová vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ a TV pro 2.stupeň.  
Paní učitelka Mgr. Eva Hlaváčová vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ. 
Paní učitelka Mgr. Jana Vildová vystudovala PF v Praze, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 
Paní učitelka Mgr. Veronika Brožková vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 

1. stupeň ZŠ, dále si své vzdělání rozšiřovala na TU Liberec, obor speciální pedagogika. 
Pan Ing. Tomáš Špinka vystudoval VŠ zemědělskou v Praze, obor ekonomie a management a 

na PF TUL kurz pedagogické přípravy pro vychovatele. 
Vychovatelka ŠD Jarmila Pivrncová vystudovala Gymnázium v Turnově, Střední pedagogickou 

školu v Nové Pace – pro učitelky MŠ a v Praze střední školu obor vychovatelství. 
Vychovatelka ŠD Ivana Zárybnická vystudovala Integrovanou střední školu v Turnově, od 

školního roku 2013/14 studovala na Pedagogické fakultě TU Liberec pedagogickou přípravu pro 
vychovatele, v červnu 2015 studium ukončila závěrečnou zkouškou. 

Školnicí je paní Ivana Zárybnická. 
Uklízečkou paní Jarmila Pivrncová. 

 
 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor 
Roků 
praxe 

Nástup do 
ZŠ Mašov 

1. ředitel ZŠ                  R.Š. 1,0 VŠ, pedagog. 32 1991 

2. učitelka ZŠ                S.Š. 1,0 VŠ, pedagog. 43 1972 

3. učitelka ZŠ                E.H. 1,0 VŠ, pedagog. 33 1990 

4. učitelka ZŠ                J.V. 1,0 VŠ, pedagog. 26 1989 

5. učitelka ZŠ                V.B. 1,0 VŠ, pedagog. 17 2009 

6. učitel ICT                   T.Š. 0,2 VŠ + kurz 
vychovatelství na TUL. 

3 2012 

7. vychovatelka ŠD       J.P. 1,0 SŠ, vychovatelství. 26 2002 

8. vychovatelka ŠD       I.Z. 0,5 SŠ, vychovatelství TU 
Liberec 

3 2012 

9. školnice                     I.Z. 0,6 SŠ 1 2014 

10. uklízečka                   J.P. 0,5 SŠ 13 2002 

 



Výroční zpráva        srpen 2015 

 

strana 6 
 

D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 

PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

Zápis do prvního ročníku 

Zápis do 1. ročník proběhl 15. ledna 2015. Zapsáno bylo 17 žáků. Počet žádostí o odklad byl 3. 
Nikdo nebyl osvobozen od povinné školní docházky, ani od povinnosti docházet do školy. 
 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele 

Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH 

ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 

 

Od září školního roku 2014/2015 navštěvovalo školu 86 žáků.  

Stav k 30. 9. 2014 

1. ročník 20 žáků  11 chlapců   9 dívek 

2. ročník 15 žáků   9 chlapců             6  dívek 

3. ročník 19 žáků    9 chlapců 10  dívek 

4. ročník             15 žáků                 5 chlapců 10  dívek 

5. ročník             17 žáků               11 chlapců    6  dívek 

___________________________________________ 

celkem  86 žáků   45 chlapců  41 dívek 

 

 

1. roč.  tř. uč. Mgr. Jana Vildová 

2. roč.  tř. uč. Mgr. Veronika Brožková 

3. roč.  tř. uč. Mgr. Eva Hlaváčová 

4. roč.  tř. uč. Mgr. Stanislava Šmucrová 

5. roč.  tř. uč. Mgr. Renata Šulcová 

Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s 

hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu se Zákonem č.561/2004 

sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Budova 

školy se otevírá v 6:45 hodin. Vyučování začíná v 07:45 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní 
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je dvacetiminutová. Dopolední blok vyučování končí ve 12:20 hod. Odpolední vyučování začíná ve 

12:50 hodin. Dohled nad žáky zajišťují vyučující dle rozvrhu. Mezi dopoledními a odpoledními 

aktivitami jsou žáci vždy pod dohledem vyučujících nebo vychovatelek.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Provoz družiny je do 16:00 

hodin. Činnost družiny zajišťují dvě vychovatelky, celkem na 1,5 úvazku. Žáci i zaměstnanci školy se 

stravují v jídelně sousední mateřské školy. Školního stravování využívalo 84 žáků. 

 

Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2014/2015 

Ročník Počet  žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 20 20 0 0 

2. 15 14 1 0 

3. 19 17 2 0 

4. 15 11 4 0 

5. 17 9 8 0 

celkem 86 71 15 0 

 

Čtyři žáci absolvovali příjímací zkoušky na gymnázium. Dva byli přijati, nastoupí jeden. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2014/2015 

omluvených neomluvených  

 celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka 

I. pololetí           1988 23,1 0 0 

II. pololetí           2363                 27,5 0 0 

celkem            4351 50,6 0 0 
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Primární prevence 

Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální 

preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci 

výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, 

zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a 

život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se podařilo splnit bez problémů. 

Integrovaní žáci 

Integrovaní žáci ve školním roce 2014/2015 byli tři, jeden žák byl dle doporučení pedagogicko 

psychologické poradny vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Dyslexie, logopedie 

Dyslektickou péči poskytují svým žákům všichni vyučující  školy,  jsou v této oblasti proškoleni.  

V tomto školním roce neměl žádný žák diagnostikovanou dyslexii, přesto jednotlivé paní učitelky 

pracovaly s žáky, u kterých se objevovaly některé dyslektické či dysgrafické rysy.Logopedickou 

nápravu na škole nezajišťujeme, úzce spolupracujeme s MŠ v Mašově, kam naši žáci v případě 

potřeby docházejí na logopedickou nápravu.  

 

Řešené případy sociálně-patologických jevů 

Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu. 

Jelikož vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují (velký vliv na to má současný životní styl – televize, 

počítačové hry, internet apod.), snažili jsme se jim nabídnout alternativu v podobě využití volného 

času – zefektivnili jsme nabídku kroužků a v neposlední řadě jsme se snažili o větší zapojení dětí do 

kolektivu jednotlivých tříd.  

Práce s talentovanými žáky 

Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke 

svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke 

konzultaci, žáci mají možnost vyhledávat informace ve školní knihovně, na počítači při rozšiřujících 

výukových programech. Věnujeme se i žákům sportovně, výtvarně i jinak nadaným. Nadaní žáci se 

účastnili i okresního kola recitační soutěže, pěvecké soutěže, vlastivědné soutěže. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě 
metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne 28. 8. 2014, plánu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků na rok 2014-2015 a potřeb pracovníků a záměrů školy pro další období. 

 

Název semináře Pořadatel Počet pracovníků 

Porada ředitelů škol a školských zařízení 
Příchovice 

OŠKS MÚ Turnov 
1 

Čtenářský klub ve škole ZŠ Žižkova, Turnov 3 

Činnostní učení prvouky a přírodovědy NIDV Liberec 1 

Nový portál ČŠI ČŠI Liberec 1 

Setkání ředitelů škol s PPP - seminář PPP Semily 1 

Selhávající žák ve třídě 
VCT Turnov/v rámci 

projektu EU 
2 

Deficity dílčích funkcí 
VCT Turnov / v rámci 

projektu EU/ 
1 

Neúspěšní žáci 
VCT Turnov/ v rámci 

projektu EU/ 
2 

Školení první pomoci 
Střední zdravotnická 

škola Turnov 
7 

Testy školní úspěšnosti 
VCT Turnov/v rámci 

projektu EU 
1 

Děti s ADHD 
 VCT Turnov /v rámci 

projektu EU/ 
1 

Spolupráce školy a OSPOD 
VCT Turnov / v rámci 

projektu EU / 
1 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ 

V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům další vlastnosti rozvoje osobnosti. 
Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty, exkurze. Poznávají kolem sebe 
nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob oblékání při jednotlivých 
akcích.  Zúčastnili jsme se těchto akcí: 

- Evropský den bez aut    Putování po památkách Turnova 
- Folkový koncert Slávka Janouška  Vlastivědná exkurze Praha-5.ročník 
- Hedvábná stezka-dílna v muzeu   Jak se dělá hudba-výchovný koncert 
- Mexiko-diashow     Vánoční dílna v muzeu 
- Autorské čtení-ve škole    Pasování na čtenáře-prvňáci 
- Pohádky s písničkou-pro 1.roč.    Velikonoční dílna v muzeu 

Indonesie-cestopis    Projektový den ve škole-Velikonoce 
Slavnost Slabikáře /1.roč./ 

Divadelní představení: 

             O Krakonošovi /1.+2.roč./                                 Princezna se zlatou hvězdou /1.-3.roč./ 
             Chytrá kmotra liška /1.+2.roč./                        Malostranská pohádka /3.roč./ 
             Hvězdička betlémská /1.-3-roč./                      Pověsti pro štěstí /4.+5.roč./ 
             Sůl nad zlato /1.-3.roč./                                     Naivní divadlo v Liberci /3.-5.roč./ 
             Pohádky ze starého mlýna-v sokolovně   

Další akce: 

             Návštěva s programem v Ekologickém centru Sedmihorky 
             Park Šťastná země v Radvánovicích 
             Skláři ve škole- ukázky výroby figurek ze skla 
             Vynášení Moreny 
 

Školní výlety: 

               Hrad Kost s historickým programem /1.-3.roč./ 
               Říp a Mělník /4.+5.roč./ 
                Rozloučení 5.roč. se školou –dvoudenní pobyt Kdanice u Sobotky /chalupu zapůjčili   
                bezplatně rodiče žákyně./ 
 
Významné akce školy pro veřejnost: 

            Kulturní program žáků školy pro veřejnost u příležitosti slavnostního otevření rekonstruované 
mašovské návsi – 28.října. 

            Ples školy, oblíbená tradiční akce v obci 
            Flétnový koncert pro děti MŠ Mašov 
 
Významná akce pro žáky školy: 

            Ensemble Martinů –výchovný koncert pro žáky uspořádalo toto těleso pro žáky školy v místní 
sokolovně zdarma. 

Významná pedagogická událost: 
 
U příležitosti Dne učitelů Libereckého kraje bylo předáno ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 

činnost paní učitelce Šmucrové, ocenění získala i při setkání  nejlepších pedagogů Turnova se 

starostou města. 
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OBLAST VÝTVARNÁ 

 Účast v mezinárodní česko-polské výtvarné soutěži – tři ocenění. Ocenění žáci se zúčastnili 

slavnostní vernisáže v polském Jaworu.  

              Účast žáků ve výtvarné soutěži u příležitosti akce Jičín město pohádek  (Pohádky na     

              poštovní známce) 

 

OBLAST SPORTOVNÍ 

- Vybíjená, Přepeře  

- Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol  

- Velikonoční turnaj ve vybíjené v Přepeřích –  

- Atletický trojboj malé školy, okrsek i okres, do krajského kola postoupila žákyně  

Nicol Náhlovská – v krajském kole 2.místo, Jakub Šafář-4-místo. 

- Turnaj ve snajpru v Příšovicích 

- Orientační běh v okolí školy 

- Bruslení v Turnově 

- Kopaná-Přepeře 

- Přebory škol v plavání 

- Běh olympijského dne 

- Štafetový pohár družstev 

- Florbalový turnaj v Turnově 

 
 

POMOC DRUHÝM 

 Naše škola se pravidelně zapojuje také do charitativní činnosti 

 Sdružení CPK – CHRPA – vybraná částka je vždy použita na nákup nových koníků a jejich 

výcvik pro ústavy a léčebny v celé České republice.  

Sbírka je organizované tak, že žáci si mohou odkoupit nabízené zboží a výtěžek se potom zasílá na 

uvedenou organizaci. 

OSTATNÍ  

 

- Sběr papíru. Naše škola opětovně zvítězila v soutěži turnovských škol ve sběru starého 
papíru 

- Během celého roku jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Děti pravidelně dostávají 
k svačině různé druhy ovoce či zeleniny. 

- I v letošním roce absolvovali žáci 4. ročníku teoretickou i praktickou část v dopravní 
výchově, test a jízdu na kole. Vše se uskutečnilo v krásném areálu skautské základny 
Turnov za pěkného počasí a všichni žáci naší školy podmínky splnili. Plavecký výcvik pro 
3. a 4. ročník se uskutečnil v bazénu v Turnově. 

- Účast družstva žáků ve vlastivědné soutěži Vlastík, žáci obsadili v silné konkurenci 

- jedenácti týmů druhé místo. 

- Ve škole proběhla ekologická přednáška o ochraně zvířat pro žáky  4.+5 .ročníku. 
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- Dětský den proběhl na školní zahradě ve spolupráci s hasiči z Pelešan. 

- Tradičně jsme se zúčastnili Dne Země, uklízeli jsme v okolí školy a u pomníku Jana Husa.  

- Uspořádali jsme ukázkovou hodinu pro předškoláky v 1.ročníku. 

- V budově školy v tomto školním roce byla volební místnost.  

-  
 

 
Klademe velký důraz i na propagaci školy, snažíme se o mediální prezentaci na vlastních 

internetových stránkách www.zsmasov.cz. Ve velké míře také využíváme k prezentaci školy vývěsku 

v centru Turnova. Na pozemku školy byla instalována úřední deska školy. 

Školu se snažíme prezentovat i mezi občany. / viz.přehled akcí/ 

 

Spolupráce se zřizovatelem je výborná. V závěru tohoto školního roku jsme instalovali nové 

dveře na pavlač, vymalovali šatnu, udělali emailové sokly na chodbě školy a na schody položili 

zátěžový koberec. Do školní družiny zakoupen nový koberec k relaxaci dětí. 

 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2014/15 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.  

 

ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE 

Ve školním roce 2014/2015 byla provedena finanční kontrola MÚ Turnov – bez závad. 

Kontrola okresní hygienické stanice, škola žádala o navýšení kapacity, OHS neměla 

             námitky k žádosti o navýšení kapacity. 

             Kontrola herních prvků na zahradě – bez závad. 
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J/ HOSPODÁŘSKÁ ČÁST 
 

Hlavní činnost organizace 

 

      Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace :  4 627 788,25 

      Poskytnutá dotace celkem                                 4 526 414,00 

         V tom -     dotace ze SR                                 3 939 414,00 

                    -     dotace od zřizovatele                       580 000,00 

                    -     dotace EU dle nákladů                        7 000,00 

 

           Čerpání fondů                                                     7 896,00 

           Ostatní příjmy                                                   93 478,25                   

 

     Výdaje na hlavní činnost organizace :                   4 451 313,46   

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 176 474,79 Kč, který vznikl 

úsporou provozních prostředků. 

 

2.2 Doplňková činnost organizace 

Příspěvková organizace nemá doplňkovou činnost.  

 

2.3. Výsledky inventarizace za rok 2014 

 

Pozemky                                                                           61 600,00 

Stavby                                                                           1 082 859,00 

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí                   16 500,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                          104 610,08 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           1 388 672,60  
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2.4. Plnění nápravných opatření 

Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

 

2.5 Fondy 

Fond odměn     4 490,00 

FKSP     53 939,33 

Rezervní fond     260 076,20 

FRM      3 910,00 

 

 

2.6. Přílohy 

účetní závěrka k 31.12.2014 

výkaz P1-04 k 31.12.2014 

 

k bodu K/ 

Rozpočet EU :   672 580,00 Kč 

Dotace:   672 580,00 Kč 

Vyčerpáno:  672 580,00 Kč 
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

V tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu EU Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost. 

Žadatelem projektu bylo Město Turnov ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov.  Projekt byl 

úspěšně ukončen v červnu 2015. 

Učitelé se ve zvýšené míře věnovali vytipovaným žákům ohroženým školní neúspěšností, absolvovali 

v rámci projektu řadu školení, spolupracovali se speciálními pedagogy a psychology. 

 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH 

ZDROJŮ 

Škola prostřednictvím ředitelky podala žádost o grant MŠMT na zabezpečení školy, grant nebyl 

přidělen. 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A 

DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Na naší škole v letošním školním roce nefungovala žádná odborová organizace, organizace 

zaměstnavatelů ani žádný další partner při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., § 11 a § 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. 

s účinností dnem 11. 01. 2005. 

 

 

          

Na vědomí: 

- Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu 

- Školská rada 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 29.9.2015 

 

 

 

         …………………………………… 

Mgr. Renáta Šulcová 

      ředitelka školy 
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