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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, 

adresa pro dálkový přístup, údaje o radě školy. 

 

Název organizace:          Základní škola Ohrazenice, okres Semily – 

příspěvková organizace 

Sídlo organizace:            Ohrazenice 88, 511 01 Turnov, okres Semily 

Právní forma:                   příspěvková organizace 

Způsob hospodaření:      příspěvková organizace 

IČO organizace:              70 69 53 00 

Identifikátor zařízení:    600 099 253 

 

Zřizovatel:                       Obec Ohrazenice 

Sídlo zřizovatele:            Ohrazenice 81, 511 01 Turnov 

Telefon:                        481 321 885 

IČO organizace:             00 27 59 56 

 

Ředitelka školy:              Mgr. Helena Damašková 

Druh školy:                    Základní s 1. stupněm – trojtřídní 

e-mail:                               zs-ohrazenice@cmail.cz                 

www stránky:                   www.zs-ohrazenice.cz 

Telefon:                          481 321 400 

Datum změny zařazení do sítě škol:         1. 1. 2003 

 



Škola sdružuje: 

1. Základní škola            kapacita: 100 žáků           IZO: 102 442 657 

2. Školní družina            kapacita:   30 žáků            IZO: 117700 380 

3. Školní jídelna              kapacita:   74 jídel            IZO: 102 878 081 

 

Školská rada: má 3 členy a ve školním roce 2016 / 2017 proběhla dvě jednání. 

Za školu v radě zasedá Mgr. Ilona Kroupová, která je předsedkyní ŠR. Za 

rodiče Lenka Štěpánková a za zřizovatele místostarostka Mgr. Jana 

Rozumová. 

 

 

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 

V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJTŘÍKU 

 

Přehled učebních plánů 

Ve škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu – Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. srpen / 2007 s motivačním 

názvem „ Hurá do lavic “. K 1. 9. 2016 byl ŠVP aktualizován. 

V tomto vzdělávacím programu budeme i nadále pokračovat, celé znění je 

k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na internetových stránkách. Od 1. září 2016 

vstoupila v platnost novela školského zákona, která se dotýká i naší školy, proto 

jsme ŠVP upravili podle platné legislativy. O integraci a inkluzi jsme toho hodně 

slyšeli, teprve praxe ukáže, zda tyto změny byly v našem školství nutné a 

správné. Od 1. 9. 2016 jsme v naší škole zřídili pracovní pozici – asistent 

pedagoga. 

Každá vyučující má rozpracované učivo do měsíčních tematických plánů, které 

dodržují nebo aktuálně doplňují. Učební plány i osnovy jsou dodržovány. 

Učebnice jsou objednávány na začátku prázdnin z nakladatelství ALBRA Úvaly u 

Prahy. Ve škole vyučujeme podle učebnic z nakladatelství: Prodos, Nová Škola, 



SPN, Albra. Všechny učebnice i pracovní sešity jsou opatřeny schvalovací 

doložkou MŠMT. 

Zájmová činnost – náplň jednotlivých kroužků si stanovuje vedoucí kroužků. 

Hodnocení zájmové činnosti se na vysvědčení neuvádí. Hodnocení píšeme do 

žákovských knížek. 

Nabídka zájmových kroužků:   Hravá angličtina (1. a 2. ročník) 

                                                        Mažoretky (1. – 5. ročník) 

                                                        Počítače (2. – 4. ročník) 

                                                        Výtvarná výchova (1. – 4. ročník)  

                                                        Pohybové hry (1. – 2. ročník; 3. – 5. ročník)  

Kroužky vedou paní učitelky zcela zdarma, děkuji jim za jejich obětavou práci 

nad rámec pracovních povinností.             

                                                 

 

Školní družina 

Při škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. ŠD se nachází v budově OÚ. 

Ve školním roce 2016 / 2017 ji navštěvovalo 30 žáků. 

Ranní provoz je od 6.30 do 7.45 hodin. 

Odpolední provoz je do 16.00 hodin. 

Vychovatelkou ve školní družině je:  Bc. Hana Hobelantová. 

 

 

 

 



C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2016 / 2017 měla škola 5 pedagogických zaměstnanců a 2 

zaměstnance provozní. 

Ředitelkou školy je Mgr. Helena Damašková, která vystudovala Pedagogickou 

fakultu v Hradci Králové, obor učitelství pro I. stupeň základní školy. 

Pedagogická praxe: 40 let. Pracovní úvazek: 1. 

 Do funkce ředitelky byla jmenovaná na základě konkurzu 25. 8. 1992. 

V ZŠ Ohrazenice: od 3. 9. 1984. 

Paní učitelka Mgr. Ilona Kroupová vystudovala Střední pedagogickou školu 

v Litomyšli a dálkově studovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity 

v Liberci, obor učitelství pro I. stupeň základní školy. V roce 2005 studium 

úspěšně ukončila a získala titul Magistr. 

 Na naši školu nastoupila 26. 8. 2001. Délka pedagogické praxe: 28 let. Pracovní 

úvazek: 1. 

Paní učitelka Mgr. Klára Benešová vystudovala Pedagogickou fakultu Technické 

univerzity v Liberci, obor učitelství pro I. stupeň základní školy. Ve škole pracuje 

od 25. 8. 2005. Nejdříve jako vychovatelka ŠD a od 25. 8. 2008 jako učitelka.  

19. 7. 2011 nastoupila na mateřskou dovolenou. Má dvě děti. Po mateřské a 

rodičovské dovolené nastoupila 1. 8. 2016. Délka pedagogické praxe: 12 let. 

Pracovní úvazek: 1. 

Od 1. 9. 2016 byla v naší škole zřízena pedagogická asistence u žáka s autismem 

a poruchou komunikace. Asistentka pedagoga pomáhala při výchovně 

vzdělávací činnosti zaměřené na získávání vědomostí a dovedností, upevňování 

sociálních, pracovních i hygienických návyků, pohybové aktivizaci žáka a se 

zaškolením s učebními pomůckami. 

Asistent pedagoga: Mgr. Jaroslava Krbečková – učitelka. Úvazek: 0,5 (20 hodin). 

Pracovní smlouva: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 (doba určitá). 



 

Paní učitelka Bc. Hana Hobelantová vystudovala Pedagogickou fakultu 

Technické univerzity v Liberci, obor učitelství pro I. stupeň základní školy. Na 

této fakultě také vystudovala jednooborově anglický jazyk.  Ve škole působí od 

26. 8. 2013 jako učitelka a vychovatelka ŠD.  Zastupuje paní vychovatelku Petru 

Jiráskovou, která je na rodičovské dovolené. Ve školním roce 2016 / 2017 

vyučovala: anglický jazyk ve 4. ročníku a TV v 1. ročníku. Jako učitelka pracovala 

5 hodin týdně. Pracuje jako vychovatelka ve školní družině. 

 Délka pedagogické praxe: 34 let. Pracovní úvazek: učitelka 0, 22; úvazek 

vychovatelky ve školní družině má 1. 

 

Provozní zaměstnanci: kuchařka – paní Karolína Novotná. V naší škole pracuje 

od 2. 8. 2010. Vzdělání: SOŠ + maturita. Pracovní úvazek: 1. 

Paní Jarmila Křížová – vedoucí ŠJ od 18. 3. 1988. Vzdělání: SŠ, ekonomické. 

Pracovní úvazek: 0, 2. 

Školnicí je od 18. 8. 2008. Pracovní úvazek: 1. 

                                         

 

D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

Zápis do prvního ročníku 

Zápis do 1. ročníku proběhl 24. dubna 2017. Zapsaných bylo 10 dětí, ředitelka 

školy vydala 8 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a 2 rozhodnutí o 

odkladu povinné školní docházky. 

Do 1. ročníku ve školním roce 2017 / 2018 mělo nastoupit 8 žáků. Jeden žák 

nastoupil do speciální školy s vadami řeči do Liberce, jedna žákyně se během 

prázdnin přestěhovala a třetí žák z důvodů nedostavění rodinného domku 



v Ohrazenicích do naší školy nenastoupil. Jeden žák se naopak o prázdninách do 

naší obce přistěhoval. Matka ho přišla přihlásit 1. 9. 2017 k základnímu 

vzdělávání do 1. ročníku.  

Do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 6 žáků. 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky 

Proti rozhodnutí ředitelky školy nebylo podáno odvolání. 

 

 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 

POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A 

ABSOLUTORIÍ 

 

Ve školním roce 2016 / 2017 navštěvovalo školu 57 žáků. 

Stav k 30. 9. 2016 

1. ročník              14 žáků            9 chlapců             5 dívek 

2. ročník               9  žáků            5 chlapců             4 dívky 

3. ročník             12 žáků             9 chlapců             3 dívky 

4. ročník             10 žáků             2 chlapci               8 dívek 

5. ročník             12 žáků             3 chlapci               9 dívek 

     _____________________________________________ 

      Celkem                57 žáků         28 chlapců           29 dívek 

K 1. 11. 2016 odešel z 1. ročníku jeden chlapec. Na základě vyšetření v PPP byl 

přeřazen do ZŠ v Turnově, ul. Zborovská. 

 



Spojení ročníků ve školním roce 2016 / 2017: 

1. třída – 1. ročník: třídní učitelka Mgr. Klára Benešová 

2. třída – 2. a 3. ročník: třídní učitelka Mgr. Mgr. Helena Damašková 

3. třída – 4. a 5. ročník: třídní učitelka Mgr. Ilona Kroupová 

Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je 

v souladu s hygienickými potřebami žáků i vyučujících. Jsou realizovány 

v souladu se Zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 Vyučování začíná v 8. 00 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je 

dvacetiminutová. Dopolední vyučování končí pro 1. ročník v 11. 40. Žáci 

druhého ročníku učí 3x týdně do 11. 40 a 2x týdně končí vyučování ve 12. 35. 

Žáci 3., 4. a 5. ročníku končí vyučování ve 12. 35. Žáci 5. ročníku mají v pondělí 

odpolední vyučování od 13. 00 do 13. 45 hodin – informační a komunikační 

technologie. 

Dohled nad žáky zajišťují vyučující podle rozvrhu. 

Součástí školy je školní jídelna, ve které paní kuchařka připravuje žákům i 

dopolední svačiny. Všichni žáci jsou zapojeni do školního stravování. Školní 

jídelna je v budově obecního úřadu. 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2016/ 2017 

 

1. ročník                 13 žáků            1. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 13 

                                                                              

                                                          2. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 13 

                                                                               

2. ročník                9 žáků               1. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 7 

                                                                                prospěli:                                 2 

                                                         2. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 6 



                                                                               prospěli:                                 2 

3.ročník                 12 žáků           1. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 9 

                                                                               prospěli:                                 3 

                                                        2. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 6 

                                                                               prospělo:                                 6 

4.ročník                  10 žáků          1. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 7 

                                                                                 prospěli:                               3 

                                                           2. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 5 

                                                                                 prospěli:                                  4 

5.ročník                    12 žáků           1. pololetí – prospělo s vyznamenáním: 7 

                                                                                  prospěli:                                 4 

                                                                                  neprospěl:                              1 

                                                           2. pololetí – prospěli s vyznamenáním: 7 

                                                                                  prospělo:                              5 

 

K 1. 2. 2017 přestoupili z naší školy do ZŠ Rovensko pod Troskami dva žáci 

(sourozenci z 2. a 4. ročníku). Důvodem bylo přestěhování z Turnova do 

Sekyrkových Louček. 

 

V dubnu 2017 dvě žákyně 5. ročníku úspěšně složily přijímací zkoušky na 

víceleté gymnázium do Turnova. Obě byly přijaty. Jedna žákyně se umístila na 

1. místě a druhá na 3. místě. Na Gymnázium v Turnově se hlásilo 70 žáků. 

Gratulujeme a přejeme úspěšné studium. 

 

 



Další žáci 5. ročníku byli přijati do turnovských škol takto: 

ZŠ Turnov, ul. Skálova: 3 žáci 

ZŠ Turnov, ul. 28. října: 4 žáci 

ZŠ Turnov, ul. Žižkova: 2 žákyně 

ZŠ Turnov, ul. Zborovská: 1 žákyně 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2016 / 2017 

 

1. ročník: I. pololetí    259 hodin       průměr na žáka: 19,92 

                  II. pololetí    347 hodin                                     26,69 

2. ročník: I. pololetí     342 hodin      průměr na žáka: 38 

                  II. pololetí     214 hodin                                    26,75  

3. ročník: I. pololetí     492 hodin      průměr na žáka: 41 

                  II. pololetí     355 hodin                                    29,58 

4. ročník: I. pololetí     499 hodin      průměr na žáka: 49,9 

            II. pololetí     401 hodin                                    44,55 

 

5. ročník: I. pololetí     378 hodin       průměr na žáka: 31,5 

            II. pololetí      523 hodin                                    43,58 

 

Celkem:   I. pololetí     1 970 hodin 

               II. pololetí       1 840 hodin  

     

Celkem za školní rok 2016 / 2017: 3 810 hodin. Průměr na žáka: 70,55 hodin.                          

V I. ani ve II. pololetí nebyly žádné neomluvené hodiny. 



F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Primární prevence 

Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem, který se 

dotýká i žáků na I. stupni základní školy. Už zde je nutné zahájit primární 

prevenci a poskytnout žákům přiměřeně k jejich věku co nejvíce informací o 

problematice všech projevů rizikového chování. 

Primární prevence sociálně-patologických jevů vychází z „ Minimálního 

preventivního programu“, který je vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. 

Jednotlivá témata jsou zařazována do výuky – čtení, prvouka, přírodověda, 

tělesná výchova, výtvarná výchova. Cílem MPP je předcházení rizikovým jevům 

v chování žáků: drogová závislost, šikana a ubližování spolužákům, kyberšikana, 

vandalismus, záškoláctví, krádeže, rasismus, virtuální drogy (počítače, televize, 

internet). Včasná intervence v případech zneužívání dětí, ohrožování mravní 

výchovy dětí, domácího násilí. Cílem je: informovanost v oblasti rizikového 

chování, výchova k zdravému životnímu stylu, začleňování hendikepovaných a 

málo průbojných žáků do kolektivu, zdravé vztahy, osobní bezpečí, výchova 

k rodičovství, aktivní spolupráce s rodiči. 

Integrovaní žáci 

Ve školním roce 2016 / 2017 jsme měli ve škole 4 integrované žáky. 

1. ročník: 1 žák  – autista, v péči SPC TU, asistent pedagoga, vzdělávání podle 

IVP 

2. ročník: 2 žáci – dysfázie, v péči SPC LB, IVP 

4.ročník: 1 žák – vývojová porucha učení, dyslexie, v péči PPP SM, IVP  

 

Pedagogická intervence 

Žáci 2. ročníku – individuální speciální pedagogická péče mimo vyučování, 

týdenní dotace 60 minut. Pedagogickou intervenci zajišťuje třídní učitelka, 

čtvrtek 13.00  - 14.00 hodin. 



 Dyslektická náprava žákyně 4. ročníku: zajišťuje třídní učitelka, časová dotace 1 

hodina týdně. Náprava probíhala vždy ve čtvrtek. 

 

Dyslexie, logopedie 

Dyslektickou péči poskytují vyučující, kteří jsou v této oblasti proškoleny. 

Logopedickou nápravu ve škole nezajišťujeme. Doporučujeme rodičům 

klinického logopeda – PaeDr. Janu Vobořilovou, která má praxi v Turnově a paní 

Mgr. Janu Prokešovou, která pracuje v turnovské MŠ Sluníčko. 

 

Řešení případů sociálně-patologických jevů 

Velký důraz klademe na začlenění prvňáčků a nových žáků do třídních i do 

školního kolektivu. Vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují: agresivita, 

nesnášenlivost. Velký vliv na jejich chování má současný životní styl – televize, 

počítačové hry, internet… Ve výchovně vzdělávací práci učíme žáky pracovat ve 

dvojici, skupině, třída, škola je jeden tým, který musí táhnout za jeden provaz. 

Diskutujeme se žáky, co je ve škole baví, co by se mělo zlepšit, každý má právo 

vyjádřit svůj názor. Volnočasové aktivity, zájmová činnost, využívání hřiště u 

obecního úřadu. 

Práce s talentovanými žáky 

Žáci naší školy se každoročně účastní matematických soutěží Cvrček a Klokan. 

Velmi dobře si vedou žákyně Míša a Bára, které se umísťují na prvních místech 

v okrese nebo v kraji. V letošním roce dokonce stála Bára na bronzovém 

stupínku republikového kola Logické olympiády. A jaké byly jejich letošní 

výsledky? Skvělé! 

Barbora Novotná: 1. místo v krajském kole Logické olympiády; 3. místo 

v republikovém kole Logické olympiády; 3. místo v okresním kole matematické 

olympiády; 1. – 2. místo v soutěži Matematický klokan v okresním kole 

(kategorie KLOKÁNEK). 



Michaela Novotná: 2. místo v krajském kole Logické olympiády; 1. místo 

v okresním kole matematické olympiády; 1. – 2. místo v soutěži Matematický 

klokan v okresním kole (kategorie KLOKÁNEK).  

Oběma děvčatům byla udělena pochvala za vzornou reprezentaci školy. 

Obdržely věcnou odměnu. 

Každý talent se musí podporovat a rozvíjet, o to se všichni snažíme 

individuálním přístupem, zadáváním obtížnějších a náročnějších úkolů, 

zapojováním do soutěží, srovnávacími testy / Scio /, vyhledáváním informací, 

zájmové kroužky, prezentace na veřejnosti – kulturní vystoupení, akademie. 

 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOCVNÍKŮ 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků / DVPP / vychází 

z metodického pokynu MŠMT, byl projednán na pedagogické radě 30. 8. 2016. 

Je sestaven podle potřeb pedagogů a záměru školy na další období. 

                                                       

Název semináře                                              Pořadatel                           Počet 

 Legislativa – říjen 2016                                               PPP Semily                                     1     

Novely právních předpisů ve školství                        SEMILY (Pavel Zeman)                 1                                           

(30.1.2017) 

PPP legislativa (16.a 17.2. 2017)                                 PPP Semily                                    1    

 

 

 

 

                         



H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ 

V oblasti společensko-kulturní se snažíme o osobnostní rozvoj žáků. 

Navštěvujeme divadelní představení, výchovné koncerty, cestopisné, 

přírodovědné a vlastivědné pořady, kde žáci poznávají nové prostředí, učí se 

v něm pohybovat i chovat. K návštěvě divadla patří i vhodné oblečení a chování. 

Ve školním roce 2016 / 2017 to byly tyto akce: 

Barevná hudba – Jindřich Kaulfers – výchovný koncert 

Planeta Země 3000 – „ Filipíny země trpaslíků a obrů “ (vlastivědný, cestopisný 

pořad) 

 Motani – THAJSKO (přírodopisný a zeměpisný pořad) 

„ Etiopie – střecha Afriky“ - Špillarovi (cestopisný a přírodovědný pořad) 

„ O strašně líném Honzovi “- pohádka 

Sférické kino –„ Tajemství stromu“ 

Muzeum Českého ráje Turnov - exkurze 

„Škola základ života“ – muzikálové představení (ZŠ TU, 28. října – Mašov) 

Stalo se již tradicí, že každoročně pořádáme tyto akce: 

- Svatomartinské veselení 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka pro důchodce 

- Vánoční besídka pro rodiče 

- Vánoční vycházka do lesa – krmení lesní zvěře 

- Vánoční besídky ve třídách 

- Vystoupení – vítání občánků 

- Karneval 

- Velikonoční týden 

- Dětský den – sportovní zápolení 

- Akademie – závěr školního roku 



OBLAST VÝTVARNÁ 

Uspořádali jsme výtvarnou soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Malovali, 

lepili, zdobili, hodnotili všichni žáci.  

V únoru k nám přijela do školy absolventka železnobrodské sklářské školy, aby 

nám ukázala výrobu skleněných figurek. Žáci také zhlédli video o výrobě skla. 

Na závěr si každý žák vytáhl sáček štěstí, ve kterém bylo překvapení – zvířecí 

figurka (pejsek, želva, delfín, koník…). 

OBLAST SPORTOVNÍ 

Sport má u dětí stimulovat aktivní zdraví, výkonnost, ale i proces růstu a vývoje. 

Má přinášet dítěti radost z pohybu, ze hry. Každá tělesná aktivita působí 

blahodárně na celý organizmus, proto tyto aktivity podporujeme. Žáci 3. a 4. 

ročníku mají výuku plavání, na kterou společně se ZŠ Přepeře jezdíme do 

Jablonce nad Nisou. V letošním roce jsme jezdili v termínu: 29. 11. – 14. 2. / 

celkem 10x, po 2 hodinách/. Plavecký výcvik je povinný v rámci hodin TV, žáci 

jsou omluveni ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. 

Bruslení - v nové turnovské hale jsme si to náramně užívali. Na bruslení jezdí 

celá škola, proto si objednáváme autobus, dopravu hradí rodiče. Letos jsme 

bruslili v termínech: 13. 3.; 17. 3.; 20. 3. a 24. 3. 

3 boj atletické všestrannosti  

Atletický trojboj všestrannosti – 9. 5. proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili 

všichni žáci, ti nejlepší postoupili do velkého okrskového kola v TU. 

Z 1. ročníku David Kvapil, z 3. ročníku Tomáš Horák a David Kunst, ze 4. ročníku 

Adéla Horáková a Benjamín Vaníček. 

Do okresního kola postoupili: David Kvapil a Benjamín Vaníček. 

Výsledky okresního kola byly skvělé: David Kvapil – 4. místo. Benjamín Vaníček 

postupuje do krajského kola z prvního místa.  

Krajského finále se zúčastnilo 151 závodníků. Konalo se 20. 6. 2017 na Stadionu 

Ludvíka Daňka v Turnově. 



Kategorie: chlapci 1. ročník: David Kvapil skončil na 7. místě. Na první atletické 

závody to bylo skvělé umístění, více natáhnout hod do dálky a byly to stupně 

vítězů.  

Kategorie: žáci 4. ročníku: Benjamín Vaníček získal stříbrnou medaili s těmito 

výsledky – běh 50 m uběhl v čase 7,9 

-         skok do dálky – 431 cm 

-         hod kriketovým míčkem – 41,84 m 

-         Celkový počet bodů: 2 151 / skončil na 2. místě, na 1. místo mu   

chybělo pouze 33 bodů /. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

S pohybem a dobrou kondicí děti prožívají kvalitnější a zdravější život, pohyb 

utužuje zdraví, duševní i tělesnou zdatnost a odolnost. 

 

POMÁHÁME DRUHÝM 

Vedeme žáky k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby vnímali potřeby 

lidí s hendikepem, aby si vážili toho, že jsou zdraví a o své zdraví pečovali. Už 

několik let sbíráme plastová víčka pro Nikýska. 

Nikýsek se narodil 26. 8. 2009 jako dvojče sestry Sandry, která je zdravá. Nicolas 

trpí Arnold-Chairiho malformací, DMO, celkovou svalovou hypotonií, autismem 

a výrazným motorickým i mentálním opožděním. Léčba je finančně velmi 

náročná, ale pomáhá, stav se postupně zlepšuje. Přidali jsme se 

k dobrovolníkům a sbíráme plastová víčka. Firma, která víčka vykupuje, odesílá 

peníze na Nikýskův účet u nadace Ave Via. Rodiče si 2x – 3x za rok z Jičína pro 

víčka přijedou. Odměnou nám je poděkování od Nikýska, kterému přejeme, aby 

se jeho zdravotní stav stále zlepšoval. 

 

 

 

 



OSTATNÍ 

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Změnou dodavatele, 

Ovocentrum Vysoké Mýto, došlo ke zlepšení dodávky ovoce a zeleniny. Děti 

dostávají různé druhy ovoce, ovocné saláty, zeleninu, ovocné šťávy. Se službami 

tohoto dodavatele jsme spokojeni. Zapojení dětí: 100%. 

Školní mléko – distributor Laktea a.s., dodává do školy výrobky Bohušovické 

mlékárny. Zapojení dětí: 60%. 

Oba projekty jsou státem dotované. 

 

21. 9. 2016 jsme se společně se žáky z přepeřské školy zúčastnili tradičního 

setkání na Kozákově. PPP Semily uspořádala Den prevence na téma „Migrace“. 

Tentokrát jeli jen žáci 2. a 5. ročníku, protože třeťáci a čtvrťáci měli plavání. Děti 

se rozdělily do skupin a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Za splnění 

úkolů dostaly pamětní list a drobné ceny. Počasí nám přálo, program byl 

zajímavý, výlet se vydařil. Na oběd jsme se vrátili do školy. 

Svatomartinské veselení – stalo se už tradicí, že škola a SOKOL pořádají tuto 

akci. Na hřišti děti soutěží a plní různé úkoly, ve škole předvedou svoji 

šikovnost, bystrost a pohotovost. Za splnění jednotlivých úkolů dostávají razítka 

a sladkou odměnu. K svatomartinskému veselení patří i Martin, který přijíždí na 

koni, děti se můžou povozit na koňském hřbetu. Nechybí lampionový průvod 

obcí, tanec a zpěv živé kapely, ohňostroj. K svatomartinskému veselení patří i 

něco dobrého: svatomartinské rohlíčky a koláče, ale i pečené prasátko. Tato 

akce je vydařená, účastní se jí mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí. 

Vánoční besídka pro důchodce – 9. 12. 2016: pořádal obecní úřad pro 

spoluobčany dříve narozené v restauraci Kontakt. Na besídce vystupují děti 

z MŠ a žáci ze školy s kulturním programem. Naši žáci zazpívali směs vánočních 

koled, dramatizaci vánoční povídky, rozloučili se vánočními písněmi a předali 

dříve narozeným vánoční přáníčko. Podle potlesku a ohlasu se vystoupení dětí 

líbilo. 

Vánoční besídka pro rodiče, babičky, dědečky, sourozence a naše bývalé žáky, 

kteří se rádi přijdou podívat na vystoupení mladších kamarádů, se konala 



15.12. Vystoupení žáků je v tělocvičně, která praská ve švech, návštěvnost je 

veliká a místa málo. Program bohatý – básničky, koledy, vánoční písničky, 

taneční vystoupení, na závěr pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda. Do 

vystoupení jsou zapojeni všichni žáci. 

Před Vánocemi nesmí chybět vycházka do lesa ke krmelci. I zvířátkům chceme 

přilepšit, tak jim nosíme: tvrdý chléb, mrkev, řepu, jablka, seno, slunečnicová 

semínka, oves, kaštany, žaludy, lojové koule. Jablíčka a lojové koule zavěsíme 

na stromy. Víme, že nesmíme dávat do krmelce bílé pečivo. Kolem krmelce 

všechno uklidíme, aby po nás nezůstal nepořádek, vyfotíme se a spěcháme do 

školy, kde nás čeká ochutnávka vánočního cukroví a výměna dárků. 

První pomoc aneb „ Když nám, medvědům, někdo stůně “. Projekt záchranářů 

LB kraje – p. Urbánková. Hravou formou byli žáci 1. a 2. ročníku zaškoleni 

v poskytování první pomoci za asistence velkého plyšového medvěda. Žáci se 

do medvědových úkolů aktivně zapojovali, správně odpovídali na jeho otázky. 

Na závěr každý proškolený obdržel „ DIPLOM MALÉHO ZDRAVOTNÍKA “. (19. 1. 

2017) 

Zdravé zuby – preventivní hodina „ Veselé zoubky “. / Drogerie markt dm s.r.o. 

– Turnov /. Pro žáky 1. a 2. ročníku – ukázka správné péče o zuby; zdravá výživa, 

ústní hygiena, pravidelná návštěva zubního lékaře… Každý žák obdržel balíček 

se zubním kartáčkem, pastou, ústní vodou, mezizubními kartáčky. 

Karneval: 3. 3. 2017 to je přehlídka masek a nápadů. Soutěží se o nejlepší 

masky v jednotlivých třídách, o nejlepší masku ve škole a o nejlepšího 

tanečníka. Samozřejmě paní učitelky nezůstávají pozadu a vždy svými kostýmy 

překvapí.  

I v letošním roce se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti – areál 

Ostrov, skautská základna v Turnově. Teoretickou i praktickou dopravní 

výchovou prošli už v říjnu / 7. 10. /. 27. 4. 2017 psali závěrečné testy a předvedli 

jízdu zručnosti na kole s dodržováním pravidel silničního provozu. Všichni žáci 

byli úspěšní a získali průkaz cyklisty. 

 

 



Den s dopravní výchovou pro ZŠ 

Bezpečně na silnicích o.p.s. LB – přijali jsme nabídku této organizace a 24. 4. 

2017 jsme všichni prošli téměř čtyřhodinovým kurzem dopravní výchovy. Ve 

škole byla 3 výuková stanoviště: 1. Chodec. Cyklista. 2. Bezpečnost pasažéra ve 

vozidle. 3. První pomoc. Zdravověda. 

Velmi zdařilý projekt. Proškolení žáků, poučení, video, praktické ukázky, 

upozornění na nebezpečí, předcházení úrazům.  

Je 13. června 2017. V 16. hodin se scházíme v Turnově na autobusovém nádraží 

a vyrážíme do Klokočí. Pedagogický dozor zajišťuje třídní učitelka Ilona 

Kroupová a ředitelka školy. Žáci 5. ročníku mají na rozloučenou s naší školou 

výlet s přespáním mimo domov. Paní učitelka Hájková nám nabídla ubytování 

na své chalupě v Klokočí „ U Housenky“. Když jsme dorazili na chalupu, 

ubytovali jsme se, děti naskákaly do bazénu a koupaly se. Večer jsme rozdělali 

oheň a opékali si vuřty. K ohni patří kytara a zpěv, paní učitelka hrála a my jsme 

zpívali. Zahráli jsme si různé hry a soutěže. Děti také hodnotily uplynulých pět 

let v ohrazenické škole. Po prodloužené večerce jsme zalezli do postelí, byl to 

krásný večer plný sentimentu. Ráno po snídani jsme vyrazili na skalní hrad 

Rotštejn. Paní kastelánka nám povyprávěla o historii hradu, žáci pozorně 

poslouchali, protože po výkladu plnili zadaný test. Po návratu na chalupu jsme 

připravili oběd, po obědě se děti ještě vyřádily v bazénu. Rychle zabalit, uklidit a 

hurá na autobus. Do Turnova jsme přijeli kolem 17. hodiny, na nádraží už čekali 

rodiče, aby si převzali své ratolesti. Byl to krásný výlet, který jsme si fakt užili, 

ani se nám nechtělo domů. Páťáci byli bezvadní, nakonec prima parta, po které 

se nám bude stýskat. Velký dík patří paní učitelce Hájkové za bezplatný 

pronájem chalupy. 

22. 6. 2017 – školní výlet Staré Hrady 

Hrad a zámek Staré Hrady je opravdu ideální místo na školní výlet. Hradem od 

půdy až do sklepa nás provázely živé pohádkové bytosti. Nejdříve jsme všichni 

museli projít kurzem letu na koštěti – správné nasednutí, let a hlavně bezpečné 

přistání, bylo náročné. V prohlídkovém okruhu „ POHÁDKA II “ jsme navštívili 

pohádky Archibalda I. Na hradní půdě se zabydlely čarodějnice různých 

kategorií a kouzlobabky, pravá starohradská strašidla i strašidýlka. Viděli jsme 

časostroj, strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu, mocné 



čarodraky a řádění vykutálených skřítků. V zámeckém pohádkovém sklepení 

zase našli svůj domov čertíci, vodníci, skřítkové a strašidláci. Prohlédli jsme si 

ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost, pohádkovou 

hladomornu, obří rodinku i ochočeného draka z lesního království. Během 

prohlídky žáci také plnili různé úkoly a byli odměňováni sladkostmi. Čarodějná 

bestyjola – zde čarodějnice pečují o živé miláčky – zvířátka, havěť a potvůrky. 

Výlet se nám velmi líbil, výborná organizace, zábavní průvodci, příjemné 

prostředí. 

Školní akademie: konec školního roku se blíží a s ním i závěrečné vystoupení 

našich žáků na školní akademii 27. 6. 2017. A její hodnocení? Tradiční nápaditá 

školní akademie, opět s velkým počtem diváků. 

Děkujeme panu Tomáši Sutrovi za ozvučení akademie. 

V květnu proběhl sběr papíru. V letošním roce jsme sebrali kg papíru a kartonu. 

Za sběr jsme utržili Kč. Peníze za sběr byly vloženy do pokladny školy, jsou 

využity na nákup školních pomůcek. Nejlepší sběrači byli odměněni knihou. 

 

Propagace školy: den otevřených dveří, prezentace na vlastních internetových 

stránkách www.zs-ohrazenice.cz. 

 

Spolupráce se zřizovatelem OÚ Ohrazenice je velmi dobrá. Děkuji všem 

zastupitelům obce, kteří jsou škole nakloněni a všem, kteří nás podporují a 

zajímají se o činnost a dění v naší škole. Úzká spolupráce zejména s panem 

starostou panem Františkem Novákem. 

 

 

 

 

 



I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2016 / 2017 nebyla ve škole provedena inspekce ČŠI na místě. 

Zúčastnili jsme se dvou rychlých šetření, která nahrazují inspekci na místě. 

Rychlá šetření jsou vyplňována na portálu ČŠI InspIS Data, témata byla 

následující: INEZ Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP, 

INEZ Využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání. 

 V květnu 2017 jsme se zapojili do testování žáků 5. ročníku – v předmětech 

Český jazyk, Anglický jazyk, Člověk a svět. V testování jsme dosáhli 

nadprůměrných výsledků. 

 

16. 5. 2017 proběhla kontrola: Krajská veterinární správa, Státní veterinární 

správy pro Liberecký kraj 

Předmětem kontroly: Veterinárně hygienická kontrola zařízení provozovny 

stravovacích služeb. 

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) a podle: 

§ 49 a § 52 zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

Závěr kontroly: bez závad. K nahlédnutí u ředitelky školy. 

 

17. 3. 2017 proběhla Veřejnosprávní kontrola, kterou provedla p. Ing. Soňa 

Báčová za přítomnosti p. účetní Dany Novotné.  Předmětem kontroly je 

výběrové přezkoumání informací obsažených v průběžné účetní závěrce k 31. 

12. 2016, soulad hospodářských operací s právními předpisy, posouzení 

vnitřního kontrolního systému rozpočtového procesu a kontrola čerpání 

účelových prostředků. Závěr auditu – bez závad, k nahlédnutí u ředitelky školy. 



J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Zprávu zpracovala: Dana Novotná, účetní. 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

Naše škola není v letošním roce zapojena do žádného rozvojového a 

mezinárodního programu. 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Naše škola není zapojena do žádného vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Ve školním roce 2016/ 2017 jsme nerealizovali žádný projekt financovaný 

z cizích zdrojů. 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

V naší škole není žádná odborová organizace, organizace zaměstnavatelů ani 

žádný 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 od 11. 1. 2005 (novela č. 195 / 2012 Sb. s účinností od 1. 7. 2012). 

 

 

 

 

                                 

 

                                                                                  

                                                                                 Mgr. Helena Damašková 

                                                         ředitelka školy 

 

 

 

 

Na vědomí: MÚ Turnov, odbor školství 

                      OÚ Ohrazenice 

                       Rada školy 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


