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1. Základní údaje o škole

1. 1 Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola Jaroměř – Josefov

Adresa školy:

Vodárenská 370
551 02 Jaroměř – Josefov

Identifikační číslo:

102 25 49 74

Právní subjektivita:

od 1. 1. 2002

Zřizovatel:

Město Jaroměř

IČO:

709 320 85

Vedoucí pracovníci:

Mgr. Lukáš Zvěřina – ředitel školy
Mgr. Irena Krátká – zástupkyně ředitele školy

Zařazení do rejstříku škol:

9. 2. 1996

Typ školy:

Příměstská spádová

Organizace školy:

Plně organizovaná

Součásti školy:

Základní škola, kapacita 650 žáků
Školní družina, kapacita 100 žáků

Školská rada:

ustanovena 10. 10. 2005, při škole pracuje též SRPŠ

Telefon:

491 813 145

E-mail:

josefovska.zs@tiscali.cz

Webové stránky:

www.zsjosefov.cz

3

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jaroměř – Josefov za školní rok 2015/2016

1. 2 Charakteristika školy

Základní škola Jaroměř – Josefov je plně organizovaná základní škola, jejímž
zřizovatelem je Město Jaroměř. Od 1. 1. 2002 má škola právní subjektivitu jako
příspěvková organizace.
Škola je tvořena typizovaným komplexem čtyř nově zrekonstruovaných a
zateplených panelových budov navzájem propojených spojovacími chodbami. V rámci
tohoto komplexu se nacházejí kmenové třídy, odborné učebny, dvě tělocvičny a ostatní
zázemí, včetně kabinetů, knihoven, dílen, místnosti pro volnočasové aktivity, tříd školní
družiny, stomatologické ordinace, bufetu a školní jídelny. Součástí školy je i velké
sportovní hřiště a dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a dřevěným vláčkem. Škola
poskytuje pro realizaci výuky nadstandardní prostorové zázemí, její interiéry jsou čisté a
esteticky upravené.
Všechny učebny jsou vybaveny novým polohovacím žákovským nábytkem.
Vyučování naukových předmětů a předmětů s výchovným zaměřením probíhá většinou
v kmenových učebnách. Prostředí kmenových učeben je přiměřeně podnětné a působí
esteticky. Učebny jsou dostatečně prostorné, některé mají zařízené relaxační koutky
s koberci. V učebnách je umístěna běžná didaktická a audiovizuální technika. Ve všech
je vytvořeno základní hygienické zázemí. Výuka fyziky a chemie se realizuje v
odborných učebnách, opatřených interaktivní tabulí (fyzika, chemie) a vybavených
moderní počítačovou technikou. Besedy a různé přednášky se uskutečňují ve
volnočasové místnosti, rovněž vybavené interaktivní tabulí. Všechny kmenové učebny
I. stupně a II. stupně jsou vybaveny interaktivní technikou.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 344 žáků. Škola měla v 1. - 6., 7. a 9.
ročníku po dvou paralelních třídách, ve kterých se učí 17 - 25 žáků. V 8. ročníku byla
jedna spojená třída, kde se učilo 26 žáků. Na I. stupni (1. - 5. ročník) se učilo 202 žáků,
na II. stupni (6. – 9. ročník) 142 žáků. V 1. - 9. ročníku se vyučovalo podle ŠVP ZŠ
Josefov – Škola pro život. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
jsou integrováni v běžných třídách.
Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet
žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu
v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Škola je zapsána jako člen Asociace sportovních klubů. Žáci, kteří reprezentují školu,
se zúčastňují různých soutěží. Škola organizuje pravidelné soutěže ve fotbalu a florbalu,
Velikonoční a Vánoční turnaje.
V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsou organizovány školy v přírodě, lyžařské
výcvikové kurzy, plavecký výcvik, školní výlety, exkurze, přednášky, besedy a jiné
kulturní akce.
Škola zřizuje pro své žáky zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení
k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Poskytuje též
k pronájmu tělocvičnu.
Soustavně je zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví žáků při činnostech, které přímo
souvisejí s výchovou a vzděláváním a vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu
zdraví žáka.
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1. 3 Údaje o školské radě
Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne 10. 10. 2005. Stávající členové jsou zvoleni
od 15. 12. 2014.
Členové školské rady: Ing. Martina Skočková - předseda školské rady, zástupce rodičů
Jitka Štádlerová - zástupce rodičů
Ing. Eva Srkalová - zástupce zřizovatele
Ing. Marie Fejtková - zástupce zřizovatele
Mgr. Nela Milerová - zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Radka Hejnová - zástupce pedagogických pracovníků

2. Vzdělávací program školy
2. 1 Vzdělávací program
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program - ZŠ – 01/ Josefov/ 2007
ŠVP ZŠ Josefov – Škola pro život

Zařazené třídy
1. – 9.

2. 2 Učební plán školy
I. stupeň
Předmět
Vzdělávací
program
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Informatika
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Týdenní dotace
povinných předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

ŠVP

ŠVP

ŠVP

ŠVP

ŠVP

8
-------5
2
---------------------1
1
1
2

10
-------5
2
---------------------1
1
1
2

8
3
5
3
---------------------1
2
1
2

7
3
5
--------------2
2
1
2
1
2

7
3
5
-------1
2
2
1
2
1
2

20

22

25

25

26

5

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jaroměř – Josefov za školní rok 2015/2016

II. stupeň
Předmět
Vzdělávací
program
Český jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Fyzika
Chemie
Pracovní činnosti
Informatika
Etická výchova
Svět práce a financí
Povinně volitelné
předměty
Týdenní dotace
povinných předmětů

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

ŠVP

ŠVP

ŠVP

ŠVP

5
3
------4
1
1
3
2
2
2
1
2
2
-------1
1
---------------

4
3
2
5
1
-------2
2
2
2
1
2
2
-------1
1
---------------

5
3
2
5
1
-------2
2
2
2
1
1
2
2
1
----------------------

4
3
2
4
1
-------2
2
2
2
1
1
2
2
--------------1
1

--------

--------

--------

1

30

30

31

31

2. 3 Povinně volitelné předměty
Ve školním roce 2015– 2016 byly povinně volitelné předměty začleněny do učebního
plánu ŠVP ZŠ Josefov (Výtvarné techniky, Sportovní hry, Konverzace v anglickém
jazyce).

3. Zájmové vzdělávání
3. 1 Školní družina
Počet oddělení
3

Počet žáků
78

Školní družina je součástí výchovně – vzdělávacího systému školy, má 3 oddělení. Je
určena pro žáky 1. – 5. ročníků. Žáky přihlašují rodiče vyplněním zápisního lístku a pro
přihlášené děti je docházka povinná. Odhlásit je může zákonný zástupce písemně
kdykoli během školního roku. Provoz ŠD je od pondělí do pátku v době od
630 – 745 a 1135 – 1615 hod. Učebny jsou vybaveny pro potřeby činnosti ŠD. Pro hry mají
děti k dispozici koberce. Učební a herní pomůcky se obměňují dle potřeby. Každé
oddělení je vybaveno televizí, videotechnikou, DVD a CD přehrávačem. Děti se stravují
ve ŠJ, která sousedí se ŠD. Pro volnočasové aktivity ŠD využívá dětské hřiště, malou a
6
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velkou tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, školní cvičnou kuchyni,
hernu pro volnočasové aktivity s molitanovými kostkami.
3. 2 Zájmové kroužky
Název zájmového kroužku
Matematický kroužek pro 9. B
Matematický kroužek pro 9. A
Kroužek logopedické prevence pro 1.
a 2. ročník
Kroužek českého jazyka pro 9. ročník
Pěvecký sbor
Břišní tance
Prima vařečka
Keramický kroužek
Francouzština pro začátečníky
Badminton
Florbalový kroužek

4. Personální údaje
4. 1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

Muži
0
0
1
3
1
1
6
17,1

Ženy
0
7
3
6
10
3
29
82,9

Celkem
0
7
4
9
11
4
35
100,0

Ženy
0
1
0
6
0
22
29

Celkem
0
2
0
7
0
26
35

%
0
20
11,4
25,7
31,4
11,4
100,0
x

4. 2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

Muži
0
1
0
1
0
4
6

7

%
0
5,7
0
20
0
74,3
100,0
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4. 3 Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti
Jméno a příjmení
Daniela Kánská
Hana Hejcmanová
Miroslava Hofmanová
Iva Marková
Barbora Térová
Marcela Jirásková
František Beneš
Stanislava Břeská
Pavlína Lobovská
Jiřina Kupková
Lucie Lojdová
Radka Hejnová
Pavlína Krámová
Pavel Gabriš
Lenka Fryntová
Marie Krebsová
Lukáš Zvěřina
Michal Soukup
Irena Krátká
Nela Milerová
Kateřina Šimková
Barbora Hypiusová
Eva Rejfová
Lidmila Urbanová
Eva Slezáková
Renata Zvolánková
Luboš Chromý

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Bc.
Mgr.

Bc.

Aprobace
1 - 5, TV
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
1–5
ČJ, OV
ČJ, OV
M, F, INF
M, CH
PŘ, TV
ČJ, OV
ČJ, VV
D, OV, Z
INF, PČ
1–5
F, TV
Aj, D
Čj, Rj
Rj, OV
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Asistent pedagoga

4. 4 Třídní učitelé
Titul, jméno a příjmení učitele
Mgr. Karolína Pešinová
Mgr. Miroslava Hofmanová
Mgr. Stanislava Břeská
Mgr. Hana Hejcmanová
Mgr. Pavlína Lobovská
Mgr. František Beneš/Bc. Barbora Térová
Mgr. Iva Marková
Mgr. Jiřina Kupková
Mgr. Daniela Kánská
Mgr. Marcela Jirásková
Mgr. Lenka Fryntová
Mgr. Pavlína Krámová
Bc. et Bc. Kateřina Šimková
Mgr. Pavel Gabriš
Mgr. Nela Milerová
Mgr. Michal Soukup
Mgr. Radka Hejnová

Třídnictví
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
9. A
9. B
8
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4. 5 Netřídní učitelé
Mgr. Marie Krebsová
Mgr. Eva Rejfová
Mgr. Lucie Lojdová
Bc. Barbora Hypiusová
Mgr. Darina Tyčová
4. 6 Vychovatelky ve školní družině a asistenti pedagoga
Lidmila Urbanová
Eva Slezáková
Bc. Renata Zvolánková

vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

4. 7 Nepedagogičtí pracovníci
Šárka Konečná
Josef Krátký
Ilona Bačová
Miroslava Prchlíková
Marie Všetečková
Alena Čenovská

hospodářka a účetní
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

4. 8 Funkce ve školním roce 2015/2016
Výchovné poradenství
Školní metodik prevence
Školní koordinátor ŠVP
Koordinátor ICT
Koordinátor EVVO
Zdravotník
Knihovna

Mgr. M. Krebsová
Mgr. P. Krámová
Mgr. P. Gabriš, M. Hofmanová (I. st.)
Mgr. R. Hejnová
Mgr. I. Marková
Mgr. P. Gabriš
Mgr. L. Lojdová
Mgr. M. Jirásková
Mgr. M. Jirásková

Kronika
Výzdoba školy:
I. st. + hala
II. st. + hala
I. poschodí
ŠD + chodba
Požární preventista
Referent bezpečnosti práce
Správce počítačové sítě
Sklad učebnic:
I. st. + sešity 1. stupeň
II. st.
Sklad sešitů
Zápisy z pedagogických porad
Zápisy z porad školní družiny
Tisk - redakční rada jaroměřského
Zpravodaje
Předsedové metodických útvarů
ČJ
AJ – II. stupeň

Učitelé I. stupně
Mgr. M. Krebsová
Mgr. L. Fryntová, Mgr. P. Krámová
L. Urbanová, E. Slezáková, Bc. R. Zvolánková
Mgr. H. Hejcmanová
Mgr. M. Soukup
Mgr. R. Hejnová
Mgr. D. Kánská
Mgr. J. Kupková
Mgr. M. Soukup, Mgr. D. Kánská (I. st.)
Bc. K. Šimková
L. Urbanová
Bc. K. Šimková
Mgr. E. Kupková
Bc. K. Šimková
9
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Mgr. R. Hejnová
Bc. K. Šimková
Mgr. P. Gabriš
Mgr. M. Krebsová
Mgr. M. Hofmanová

M, F, CH
Z, D, OV
PŘ, TV,
HV, VV, PČ, VkZ
MS 1. stupeň

5. Počty žáků
5. 1 Počty žáků a tříd školy
I. stupeň:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
II. stupeň:
Ročník
6.
7.
8.
9.
Celkem

Celkem žáků
41
37
46
35
43
202

Chlapci
22
20
27
14
22
105

Dívky
19
17
19
21
21
97

Počet tříd
2
2
2
2
2
10

Celkem žáků
43
34
26
39
142

Chlapci
21
22
12
20
75

Dívky
22
12
14
19
67

Počet tříd
2
2
1
2
7

Průměrný počet žáků na třídu:
I. stupeň
k 30. 9. 2015
20,2
k 30. 6. 2016
20,6

II. stupeň
20,3
20,3

Celkem
20,2
20,5

5. 2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Počet 1. tříd
2

Počet přijatých dětí
41

Chlapci
22

Dívky
19

Počet odkladů
15

5. 3 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
Přehled výsledků přijímacího řízení 2015/2016

Maturitní obor
Dívky
Z 9. tříd

Učební obor
Dívky

Chlapci

Chlapci

18

14

1

6

Z nižších ročníků

0

0

2

3

Z 5. tříd
(gymnázium)

4

1

0

0

Ze 7. tříd

0

0

0

0
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(gymnázium)
Celkem

22

Úspěšnost
přijímacího
řízení

15

3

9

37

12

100%

100%

Přehled škol
Město

Škola

Počet žáků

Červený Kostelec

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

1

Dobruška

SPŠ elektrotechniky a IT

1

Podorlické vzdělávací centrum

1

Dvůr Králové nad Labem

SŠ informatiky a služeb

5

Hradec Králové

Gymnázium J. K. Tyla

2

OA, SOŠ a JŠ

5

SOŠ Hradební

2

SUPŠ hudebních nástrojů

1

SOŠ služeb,
gastronomie

obchodu

a

4

SPŠ stavební

3

SOŠ a SOU Vocelova

2

Střední zdravotnická škola

2

Gymnázium J. Žáka

6

SŠ řemeslná

6

Kostelec nad Orlicí

SOU chladící a klimatiz. tech.

1

Moravská Třebová

SŠ vojenská

1

Náchod

SOŠ sociální

1

Nové Město nad Metují

SPŠ, SOŠ a SOU

1

Pardubice

SPŠ chemická

1

Smiřice

SŠ potravinářská

1

Trutnov

Česká lesnická akademie

1

Třebechovice pod Orebem

Trivis SŠ veřejnoprávní

1

Jaroměř

22

Celkem

49

Přehled oborů
Maturitní obor

Počet žáků

Autotronik

1

Cestovní ruch

1

Design interiéru

1
11
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Ekonomické lyceum

1

Ekonomika podnikání (sport. management)

2

Elektrotechnika

1

Gymnázium čtyřleté

3

Gymnázium osmileté

5

Informační technologie

3

Kosmetické služby

3

Lesnictví

1

Obchodní akademie

4

Počítačová grafika

1

Provoz a ekonomika dopravy

1

Požární ochrana

1

Sociální činnost

1

Stavebnictví

2

Veřejnoprávní činnost

1

Veřejnosprávní činnost

1

Technické lyceum

1

Zdravotnický asistent

2
37

Celkem

Učební obor

Počet žáků

Cukrář

1

Elektrikář silnoproud

1

Karosář

1

Kuchař - číšník

2

Obráběč kovů

1

Opravář zemědělských strojů

3

Tesař

1

Truhlář

1

Zemědělec - farmář

1

Celkem

12

12
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5. 4 Žáci – cizinci
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
2. B
4. A
4. B
5. A
6. A
6. B
8. A
Celkem

Počet ve
třídě
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12

Státní příslušnost
Slovenská republika
Slovenská republika
Běloruská republika
Slovenská republika
Vietnamská socialistická republika
Slovenská republika
Republika Kazachstán
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

5. 5 Dojíždějící žáci
Obec
Jasenná
Nový Ples
Vlkov
Rasošky
Šestajovice
Holohlavy
Vysoké Veselí
Lejšovka
Celkem

I. stupeň
6
14
12
10
0
1
1
0
44

II. stupeň
17
4
9
17
2
0
0
1
50

Celkem
23
18
21
27
2
1
1
1
94

6. Hodnocení žáků
6. 1 Celkové hodnocení žáků – prospěch k 30. 6. 2016
I. stupeň:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet
41
39
45
37
45
207

Vyznamenání
19
17
26
14
23
99

Opravné zkoušky – I. stupeň:
Předmět
Počet žáků
Český jazyk
5
Matematika
3
Anglický jazyk
1

Prospěl
16
19
17
22
20
94
Uspěl
0
0
0

13

Neprospěl
6
3
2
1
2
14
Neuspěl
5
3
1
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II. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Celkem

Vyznamenání
14
8
5
14
41

Počet
44
33
26
39
142

Opravné zkoušky – II. stupeň:
Předmět
Počet žáků
Český jazyk
1
Matematika
2
Anglický jazyk
2
Dějepis
1

Prospěl
25
24
17
25
91
Uspěl
1
2
0
0

Neprospěl
5
1
4
0
10
Neuspěl
0
0
2
1

6. 2 Opakování ročníku
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
5.
6.

6
3
1
2
3

6. 3 Celkové hodnocení – chování k 30. 6. 2016 (za celý školní rok)
I. stupeň
Ročník

Počet

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

41
39
45
37
45
207

II. stupeň
Ročník
6.
7.
8.
9.
Celkem

Počet
44
33
26
39
142

Uspokojivé
chování
3
1
0
1
2
7

Neuspokojivé
chování
0
0
0
0
0
0

Neomluvené
hodiny
55
21
0
35
0
111

Uspokojivé
chování
9
0
0
0
9

Neuspokojivé
chování
2
1
0
0
3

Neomluvené
hodiny
256
40
0
6
302

Odůvodnění:
Při zahájení školního roku byli všichni žáci seznámeni se školním řádem. Rodiče žáků
byli informováni o obsahu školního řádu při první třídní schůzce, zejména
o problematice školní docházky, chování žáků a způsobu omlouvání absence žáků při
vyučování. Třídní učitelé si zvali rodiče k jednání o neplnění základních povinností
žáků. Byly ustanoveny dvě výchovné komise. V 1. komisi byl přítomen třídní učitel a
14
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výchovná poradkyně, školní metodička prevence, ve 2. komisi vedení školy, výchovná
poradkyně, školní metodička prevence, třídní učitel a případně pracovník Odboru
sociálně právní ochrany dětí.
Opatření:
1.
Spolupráce
s rodiči
a
dětskou
lékařkou
při
záškoláctví.
2. Spolupráce vedení školy se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní,
učiteli
při
řešení
výchovných
problémů
žáků.
3. Pohovory s žáky v třídnických hodinách, rozbory nevhodného chování a hledání
příčin
(škola,
nevhodní
starší
kamarádi,
rozvod
v rodině,
apod.).
4. Osvětové přednášky (šikana, experimentování s drogami a jinými návykovými
látkami, apod.).
5. Spolupráce s PPP a SPC v Náchodě, Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií
ČR, Městskou policií, nízkoprahovým zařízením „Smajlík“ v Josefově, pracovníky
Milíčova domu v Jaroměři, terénními pracovníky.
6. 4 Výchovná opatření - napomenutí a důtky
Ročník

Napomenutí třídního učitele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

10
17
19
13
13
16
19
4
5
116

Důtka třídního
učitele
17
6
12
15
9
11
11
2
4
87

Důtka ředitele
školy
12
7
1
3
3
13
13
1
1
54

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuálně integrovaní žáci

Tělesně postižení
S vývojovými poruchami učení,
chování
Celkem

Vyžadující zvýšený
finanční normativ
II. stupeň

2

Vyžadující
zvýšený finanční
normativ I.
stupeň
0

19

11

5

21

11

5

Počet

15

0
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Pedagogicko - psychologické poradenství
Do této oblasti patří především včasná diagnostika vývojových poruch učení a chování
žáků školy a následná práce s nimi. Vlastní vyšetření byla prováděna především v PPP
Náchod na návrh třídních učitelů po dohodě s rodiči, eventuálně jinými poradenskými
zařízeními dle výběru rodičů. Zprávy byly se souhlasem zákonných zástupců žáků
poskytnuty škole. Na základě obdržených zpráv bylo na začátku školního roku
vyučujícím oznámeno, kteří žáci vyžadují individuální přístup vzhledem ke svým
vývojovým poruchám. Jednotliví žáci s vývojovými poruchami učení a chování byli
průběžně sledováni a dle potřeby zváni ke kontrolám do PPP.
Od začátku školního roku začala na škole působit školní speciální pedagožka pro
oblast pedagogicko-psychologické podpory žáků Mgr. Miroslava Paličková. Žákům i
rodičům poskytovala podporu a metodické vedení k rozvoji jejich maximálního
potenciálu. Pomáhala předcházet nebo řešit výchovné i vzdělávací obtíže žáků.
Poskytovala podporu žákům v složitých rodinných situacích. Ve spolupráci s učiteli
připravovala strategie na posílení třídního kolektivu a třídní preventivní programy
stmelovacího rázu. V případě potřeby doporučovala jednotlivcům další odborné
intervence.
Zároveň do března 2016 působily ve škole, v rámci projektu neziskové organizace Nová
škola, o.p.s., dvě školní asistentky pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Integrace žáků s vývojovými poruchami učení a chování nebo jiným postižením
V letošním školním roce bylo integrováno celkem 21 žáků. Mezi integrované děti
s nárokem na čerpání zvýšeného finančního normativu bylo zařazeno 16 žáků. Jde
o žáky, jejichž postižení umožňuje zařazení do specializovaných tříd, ale zůstávají
na kmenové škole. Seznam integrovaných dětí byl sestaven ve spolupráci s PPP,
pro jednotlivé děti byly vypracovány individuální vzdělávací plány. Zákonní zástupci
žáků byli s těmito plány seznámeni na konzultační schůzce. Žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami se věnovaly proškolené dyslektické asistentky z řad pedagogů
školy. Ve škole působí asistent pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí.

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu

Místo

Datum

MS Excel - základy

Hradec Králové

14. 9. 2015

Čteme, protože nás to baví!

Náchod

Tvoříme ze dřeva
Musíme si pomáhat – spolupráce s
OSPODem
Sociální klima školy

Hradec Králové

22. 10. 2015 M. Soukup

Josefov

26. 10. 2015 celý pedagogický sbor

Hradec Králové

3. 11. 2015 I. Krátká, E. Rejfová

Grafomotorika

Jičín

4. 11. 2015 L. Chromý

Prožíváme historii

Hradec Králové

6. 11. 2015 D. Tyčová

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

Náchod

11. 12. 2015 L. Lojdová

Asistent pedagoga
Matematika na 2. st. ZŠ – ukázka výuky a
zkušenosti z praxe
Odpady a obaly

Josefov

12. 11. 2015 celý pedagogický sbor

Hradec Králové

23. 11. 2015 P. Krámová

Hradec Králové

24. 11. 2015 P. Lobovská

2. 10.2015

16
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I. Krátká, Š. Konečná
L. Lojdová
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Rozvíjíme matematickou gramotnost

Hradec Králové

24. 11. 2015 F. Beneš

Angličtina a děti s SPU
Suché plstění – vánoční ozdoby a
dekorace
Vyhláška č. 50/1978Sb. – odb. způs.
v elektr.
Záškoláctví
Sociometrie – prostředek pedagogického
pozorování
Řešení aktuálních problémů řízení školy

Trutnov

25. 11. 2015 S. Břeská

Náchod

6. 1. 2016

I. Krátká, L. Zvěřina

Asistenti pedagoga v praxi

Hradec Králové

8. 1. 2016

L. Chromý

Nácvik čtení

Hradec Králové

17. 2. 2016

K. Pešinová

Asertivita – cesta k vnitřní jistotě

Hradec Králové

3. 3. 2016

Jak založit školní čtenářský klub

Jaroměř

8. 3. 2016

Vzdělávací program pro zástupce ředitele
I.
Etická výchova prakticky
Seminář pro ředitele škol k novele ŠZ §
16
Společné vzdělávání a OP VVV

Hradec Králové

1. 12. 2015 L. Urbanová, M. Krebsová

Rychnov nad
Kněžnou
Hradec Králové

R. Hejnová, N. Milerová,
M. Soukup
10. 12. 2015 I. Krátká, P. Krámová

Hradec Králové

14. 12. 2015 D. Kánská

2. 12. 2015

M. Jirásková
S. Břeská, L. Chromý,
L. Lojdová, L. Fryntová

Hradec Králové

16. 3. 2016

I. Krátká

Hradec Králové

19. 3. 2016

P. Lobovská

Hradec Králové

11. 5. 2016

L. Zvěřina

Hradec Králové

25. 5. 2016

L. Zvěřina

Aktuální změny ve školské legislativě

Hradec Králové

3. 6. 2016

L. Zvěřina

Karel IV. a Jan Hus – didaktika dějepisu

Hradec Králové

L. Zvěřina

Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Liberec

Prevence ve škole aneb Co dělat, když …

Dvůr Králové

8. 6. 2016
18.7. – 21.
7. 2016
23. 8. 2016

K. Pešinová
P. Krámová

9. Zprávy výchovné poradkyně, školní metodičky prevence,
koordinátorky ICT
9. 1 Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2015 – 2016
V letošním školním roce končilo základní školu v 9. ročníku 39 žáků rozdělených do
dvou tříd. Je samozřejmostí, že zájemci o maturitní obory musí vykonávat přijímací
zkoušky. Letos už byly na všech středních školách v jednotném termínu a formou
jednotného testu. Byla nutná příprava. Naši žáci měli možnost se přihlásit do kroužku
českého jazyka a do matematického kroužku. Většinou využili obou možností. Své
znalosti si prověřili na SCIO testech.
Seznamování s druhy středních škol, s různými obory studia a s profesemi probíhá již v
nižších třídách. Intenzivnější práce začíná 9. třídám už v září.
Na schůzce s rodiči vycházejících žáků proběhla prezentace pozvaných zástupců
středních škol regionu. Přítomní se dozvěděli, jak bude probíhat přijímací řízení na SŠ a
jaké jednotlivé kroky v daném čase budou muset udělat. Obzvlášť byl zdůrazněn
listopadový termín podání přihlášek na umělecké obory, dále pak důležitost dnů
17
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otevřených dveří. K lepším představám o školách slouží i výstavy středních škol v
Hradci Králové a v Náchodě Na Hamrech. Společně jsme navštívili tu hradeckou.
Ze školy letos odchází 50 žáků (z toho 5 z pátého ročníku a z nižších ročníků druhého
stupně 11). Budou pokračovat na 22 středních školách v jimi zvolených 30 oborech (z
toho 21 maturitních). I přes propagaci učebních oborů a výchovné působení na žáky
přetrvává o tyto obory malý zájem. Celkem bez problémů byli všichni přijati na
zvolenou školu a vybraný obor studia. Jedna žákyně z 8. ročníku si ze zdravotních
důvodů nepodala přihlášku a ke studiu na střední škole nenastoupí.
9. 2 Zpráva školní metodičky prevence za školní rok 2015/2016
Preventivní program na naší škole vychází z pokynů MŠMT ČR a je zaměřen na
prevenci rizikového chování, které se týká především těchto oblastí:
- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění
HIV/AIDS a další nemoci související s užíváním návykových látek
- kriminalita
- šikana a agresivita
- záškoláctví
- vandalismus
- náboženský extremismus
- gambling
Preventivní program realizují učitelé ve spolupráci s vedením školy, rodiči,
odbornými lektory, organizacemi a koordinuje ho školní metodička prevence. Program
prolíná výchovnou i výukovou složku vzdělávání během celého školního roku
v průběhu vyučování i mimo vyučování.
Hlavním cílem našeho programu je:
- zprostředkovávat různé aktivity, které mají dětem poskytnout příjemnou alternativu
k vyplnění volného času (školní kroužky, pozvánky na akce, které pořádají různé
organizace a spolky v našem městě: DDM, Sokol, Klub přátel v Josefově, oddíl
skautů, ….)
- zajišťovat zážitkové akce a besedy zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů
(peer- programy ve spolupráci s pracovníky Milíčova domu, prožitkové aktivity
v rámci projektu pro žáky 1., 2., 3., 4., 5. a 6. tříd, adaptační pobyty pro žáky 6. tříd)
- průběžně sledovat aktuální stav projevů nežádoucích jevů (dotazníky, schránka
důvěry) a co nejrychleji řešit vzniklé problémy v rámci školy a rodiny nebo ve
spolupráci s odbornými pracovišti (MěP, Policie ČR, OSPOD, Kompas, Návrat,
Pyramida, Milíčův dům (Smajlík), PPP)
Přehled uskutečněných akcí zaměřených na prevenci ve školním roce
2015/ 2016:
Spolupráce s pracovníky Milíčova domu (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež):
- studentský program Peer (spolupráce se studenty Gymnázia Jaroměř a pracovníky
Milíčova domu, čtyři dvouhodinová setkání), účastnili se žáci třídy 6. A a 6. B
na téma: „STOP Drogám a násilí“:
1) informace o drogách, alkoholu a kouření, brain-storming, jak nám závislost
může zabránit v dosažení životních cílů
2) cvičení k odbourání agresivity, informace o násilí, jak můžeme řešit problém
s drogou nebo šikanou
3) umění odmítání, 12 způsobů odmítnutí alkoholu, drog a násilí
4) jak na nás působí reklama
18
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- dále jsme opět využili nabídky pracovníků Milíčova domu a zapojili se do projektu
„Učíme se pro život“, který se zaměřil především na doučování romských dětí na I. i
II. stupni ZŠ.
Díky nemalým finančním prostředkům, které škola získala ze dvou dotačních
programů Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování a Městského
úřadu Jaroměř, se v letošním školním roce podařilo zrealizovat mnohem více na sebe
navazujících preventivních aktivit.
Spolupráce s pracovníky MěÚ v Jaroměři a etopedy z organizace SATORI:
I v letošním školním roce jsme pokračovali v realizaci projektu k začlenění sociálně
ohrožených dětí do třídních kolektivů.
Hlavní cíle projektu:
- začlenit sociálně ohrožené děti do třídního kolektivu, ve kterém se bude intenzivně
pracovat na nastavení rovnocenných vztahů mezi všemi žáky a přátelské atmosféře
- pomoci dětem k dosažení lepších školních výsledků
- získat maximální důvěru dětí a jejich rodičů a tím zlepšit komunikaci a spolupráci
školy a rodin sociálně znevýhodněných dětí
Osoby zapojené do realizace projektu:
- školní metodička prevence Mgr. P. Krámová
- třídní učitelky: Mgr. P. Lobovská, Mgr. D. Kánská, Mgr. H. Hejcmanová, Mgr. M.
Jirásková, Mgr. I. Marková, Mgr. K. Pešinová, Mgr. M. Hofmanová, Mgr. S. Břeská,
Mgr. J. Kupková a třídní učitel Mgr. F. Beneš
- etopedi: Mgr. J. Drbohlav, Mgr. J. Sýkora, N. Drbohlavová, A. Ondrová
- terénní pracovníci: N. Králová, K. Sladká
- pracovníci Milíčova domu (Smajlíku): N. Gažiová, M. Musilová
V rámci projektu byly zrealizovány pro každou první třídu dva adaptační prožitkové
pobyty a pro každou druhou třídu jeden prožitkový adaptační pobyt za přítomnosti
třídní učitelky, školní metodičky prevence, etopeda a terénních pracovníků.
První adaptační pobyty, které proběhly v říjnu na téma: „Perníková chaloupka“, byly
zaměřeny na seznámení dětí s nabídkou volnočasových aktivit nabízených organizacemi
v Josefově: DDM Klíč, Klub Smajlík, pracoviště terénních pracovnic (kancelář).
Druhé adaptační pobyty, které proběhly v květnu na téma: „Letem světem“, byly
zaměřeny na poznávání odlišností lidí žijících v různých světadílech (barva pleti,
způsob života, zvyky).
Ve druhých třídách proběhly prožitkové adaptační pobyty v červnu a byly zaměřené
na upevňování třídních vztahů, rozvíjení spolupráce a komunikace.
V měsících, ve kterých neprobíhaly adaptační pobyty, se setkával etoped s kolektivy
prvních, druhých, třetích, čtvrtých, pátých a šestých tříd na dvouhodinových
prožitkových lekcích.
Terénní pracovnice a pracovnice Smajlíku vedly podle potřeby doučování žáků a
byly v neustálém kontaktu s třídní učitelkou i vedením školy. Dále sledovaly důvody
nepravidelné školní docházky a v případě potřeby navštěvovaly tyto rodiny.
Všichni realizátoři projektu se pravidelně scházeli a vzájemně se informovali o
úspěšnosti uskutečněných aktivit, o problémech, které se objevily a o způsobech jejich
řešení.
V rámci projektu byly dále zrealizovány následující preventivní aktivity:
- zimní kurz pro žáky tříd 2. A a 2. B za účasti třídních učitelů a etopedů
- dva dvoudenní adaptační pobyty v rekreačním zařízení Svatá Kateřina pro žáky tříd
6. A a 6.B za účasti třídního učitele, školní metodičky prevence a etopedů
- příprava a realizace školních výletů za účasti třídních učitelů a etopedů
U dětí měly připravené aktivity opět obrovský úspěch. Projekt se rodičům jeví jako
velmi užitečný.
Projekt dále zahrnoval:
- evaluační nástroje (dotazníková šetření všech třídních kolektivů, jejich vyhodnocování
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a následné konzultace etopeda s příslušným třídním učitelem)
- nabídka konzultací etopeda s třídním učitelem k danému problému v konkrétním
třídním kolektivu
- vzdělávání učitelského sboru
- konzultace Ing. S. Michka Ph.D. s vedením školy
Velké poděkování patří všem, kteří se přímo podíleli s tak obrovským nasazením
na realizaci tohoto úspěšného projektu. Poděkování patří etopedům, kteří tvořili
programy prožitkových lekcí a adaptačních pobytů, vedli konzultace i školení, zajistili
dotazníková šetření včetně vyhodnocování. Poděkování patří také paní Mgr. Šilhánové
Hajpišlové (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a Bc. Macháčkovi (Milíčův dům),
kteří podporovali práci terénních pracovníků na realizaci tohoto projektu.
Další akce zaměřené na prevenci rizikového chování:
- projekt „Normální je nekouřit“, zapojili se žáci tříd 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B
- projekt „Ajaxův zápisník“ pod vedením pracovnice Městské policie Jaroměř P.
Dubnovou, zapojili se žáci tříd 2. A, 2. B, 3. A a 3. B
- přednáška o zdravém životním stylu, dospívání a využívání volného času s Mgr.
Blažkovou, účastnili se žáci tříd 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
- přednáška o dospívání s Mgr. A. Blažkovou, účastnily se žákyně tříd 6. A a 6. B
- přednáška s Mgr. Blažkovou (téma: „Na prahu mužnosti“), účastnili se chlapci tříd
6. A, 6. B,
- přednáška s Mgr. Blažkovou (téma: „Žena jako symbol života“), účastnily se dívky
třídy 9. A, 9 .B,
- beseda s pracovnicí Městské policie Jaroměř P. Dubnovou (téma: „Bezpečná cesta
do školy“), účastnili se žáci tříd 1. A a 1. B
- beseda s pracovnicí Městské policie Jaroměř P. Dubnovou (téma: „Šikana,
kyberšikana“), účastnili se žáci třídy 8. A
- beseda s pracovnicí Městské policie Jaroměř P. Dubnovou (téma: „Šikana“),
účastnili se žáci tříd 6. A, 6. B, 7. A a 7. B
- beseda s pracovnicí Městské policie Jaroměř P. Dubnovou (téma: „Trestní
odpovědnost“), účastnili se žáci tříd 9. A a 9. B
- beseda s Mgr. Hajpišlovou – Šilhánovou (téma: „Právní odpovědnost“), účastnili
se žáci tříd 9.A a 9.B
- beseda s pracovníky HZS (téma: „Prevence v oblasti požární ochrany“), účastnili se
žáci tříd 6. A a 6. B
- „Za město krásnější“ – úklidová akce města, účastnili se žáci celého II. stupně ZŠ
- kurz sebeobrany (9 dvouhodinových lekcí) pod vedením P. Skály, účastnily se dívky
II. stupně ZŠ a jejich maminky
V tomto školním roce opět třídní učitelé seznámili všechny žáky s obsahem
programu „Program proti šikanování“ na třídnických hodinách. Dále třídní učitelé
věnovali konkrétním problémům a potřebám žáků velkou pozornost, snažili se je řešit
sami nebo ve spolupráci
se školní metodičkou prevence. Pokud byl problém závažnější, řešil se v rámci
výchovné komise ve složení školní metodičky prevence, výchovné poradkyně,
zástupkyně ředitele, ředitele školy, v případě nutnosti dále za účasti pracovníků
OSPODu, MěP nebo Policie ČR.
Dne 27. dubna 2016 se na naší škole konalo konferenční setkání na téma:
“Preventivní působení na ZŠ Jaroměř-Josefov“, kterého se účastnili pozvaní hosté: J.
Kubina (místostarosta města Jaroměř), Ing. B. Steklá (vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy města Jaroměř), Mgr. D. Kosová (školská koordinátorka prevence
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), Bc. O. Knotek (Krajský úřad
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Královéhradeckého kraje – dotace), Mgr. Hajpišlová – Šilhánová (vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví města Jaroměř), Mgr. M. Smudková (koordinátorka pro
romské záležitosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), Ing. M. Greineder
(Agentura pro sociální začleňování), Mgr. M. Skočovská (Agentura pro sociální
začleňování), Mgr. M. Paličková (školní speciální pedagog) a dále všichni, kteří se
podílejí na realizaci preventivních aktivit na škole. Smysluplnost a návaznost
preventivních aktivit na škole byla hodnocena velice kladně a zařadila nás mezi školy s
nejlépe propracovaným a realizovaným preventivním programem v kraji.
9. 3 Zpráva koordinátorky ICT za školní rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 proběhla další obnova informačních technologií.
Byly instalovány další interaktivní tabule do zbývajících tříd na prvním stupni a
v učebně hudební výchovy na druhém stupni. V současné době je v každé kmenové
učebně na prvním i druhém stupni dataprojektor s interaktivní tabulí. Další
dataprojektory s interaktivní tabulí jsou v učebnách fyziky, chemie a ve volnočasové
místnosti. V učebně přírodopisu je dataprojektor s promítacím plátnem.
V učebně informatiky je nainstalováno 23 počítačů pro žáky a jeden počítač pro
učitele. Dále je vyučujícím k dispozici dataprojektor, promítací plátno a tiskárna. Na
počítačích je nainstalován operační systém Windows 7 a sada Microsoft Office 13.
Učebna je uspořádána tak, aby vyhovovala požadavkům na výuku informatiky i dalších
vyučovacích předmětů.
Všichni vyučující druhého stupně mají k dispozici notebooky, aby mohli při
každé vyučovací hodině využívat interaktivní tabule v kmenových učebnách. Ve všech
učebnách prvního stupně mají vyučující k dispozici stolní počítač a interaktivní tabuli.
Další stolní počítače a interaktivní tabule jsou v odborných učebnách na druhém stupni
a ve volnočasové místnosti. Rovněž asistent pedagoga a školní speciální pedagožka
mají stolní počítač. Na každém stolním počítači a notebooku je operační systém
Windows 7 a sada Microsoft Office 2007 nebo 2010.
V průběhu roku byly dokoupeny výukové programy.
Dále byly dokoupeny tiskárny a kopírky, které usnadní distribuci výukových a
dalších materiálů. Tiskárny jsou vyučujícím k dispozici v obou sborovnách,
v jednotlivých kabinetech a v ředitelně je barevné multifunkční zařízení. Další
multifunkční zařízení přibylo do kabinetu chemie.
Proběhl souběžný provoz elektronické třídní knihy a elektronické žákovské
knížku s jejich papírovou podobou.
V průběhu školního roku pomáhal koordinátor ICT vyučujícím při práci
s výpočetní technikou. Vyučující absolvovali školení o elektronické třídní knize a
školení na uživatelskou obsluhu počítače.

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Září






1. 9. byl slavnostně zahájen školní rok. Žáci prvních tříd byli přivítáni
třídními učitelkami a ředitelem školy ve školní přírodní učebně.
6. září se skupina našich žáků společně se studenty a žáky tří jaroměřských
škol vypravila na týdenní poznávací zájezd do Anglie.
Na 1. i 2. stupni se konal projektový den „Ochrana při mimořádných
událostech“.
16. 9. byla pro budoucí žáky 1. tříd zahájena „Předškolička“. Každý měsíc se
děti mohou účastnit různých akcí, které pro ně připravili učitelé I. stupně.
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Žáci 6. ročníků prožili příjemný adaptační pobyt v kempu Svatá Kateřina.
Výstavu zemědělské techniky a hospodářských zvířat navštívily v Hradci
Králové, při tradičních oslavách sklizně – dožínkách, obě druhé třídy.
V prvním školním měsíci k nám opět zavítali sokolníci ze společnosti
SEIFEROS. Počasí přálo, a tak se celá akce uskutečnila na našem školním
hřišti.
Pro žáky 4. tříd se uskutečnily prožitkové lekce s etopedem.
V tělocvičně josefovské školy byla zahájena první část praktického kurzu
sebeobrany pro rodiče a děti. Tento kurz proběhl pod vedením odborníků
z řad Městské policie Jaroměř, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti.
Někteří žáci naší školy se v konkurenci návrhů ze 13 základních škol
umístili na 3. místě výtvarné soutěže „Vytvoř a vyhraj školní kalendář“.
„Reportéři“ z 5. B vytvořili 1. číslo měsíčníku školního časopisu.
Proběhl sběr kaštanů a žaludů pro Lesní závod Harrachov. Celkem bylo
sebráno 867 kg kaštanů a 7kg žaludů.
Nejlepším sběračem byl J. Rezek ze 4. A – 180 kg, následovali V.
Kašpar ze 2. B – 126 kg a L. Filandr z 5. A – 44 kg.
Nejlepší třídou byla 4. A – 180 kg. Následovaly třídy 2. B – 153, 8 kg a
3. B – 112,4 kg.
Nejlepší žáci - sběrači obdrželi za odměnu poukázky na odběr zboží
v papírnictví a knihkupectví.
Čtyři žáci 5. ročníku se na dětském dopravním hřišti v Náchodě zúčastnili
dopravní soutěže „O pohár starostů“. K. Dernerová, M. Pilařová, V. Munzar
a V. Potoček se v silné konkurenci soutěžících družstev umístili na 5. místě.
Žáci 1. B a 2. B zahájili plavecký výcvik v Náchodě.
Pro žáky 2., 4. a 5. tříd byly připraveny prožitkové lekce s etopedem.
Exkurze v SŠ řemeslné se zúčastnili žáci 9. A a 9. B.
8. 10. 2015 se v areálu ASVAJ v Jaroměři konalo okrskové finále žáků 8. a 9.
tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií v minifotbalu. Naši školu
reprezentovali V. Orct 9. B, L. Petr 9. B, T. Petrásek 9. A, L. Hofman 9. A,
D. Samek 9. B, D. Vašátko 9. B a P. Matuška 9. A. Po výborném výkonu se
družstvu naší školy podařilo celý turnaj vyhrát a tím si zajistit postup na
okresní finále do Náchoda.
16. 10. patřilo dopravní hřiště v Náchodě žákům 4. A a 4. B, kteří zde jezdili
na kole na cvičné křižovatce a procvičili se ve znalosti dopravních předpisů.
21. října 2015 se družstvo naší školy zúčastnilo okresního finále
v minifotbalu žáků 8. a 9. tříd, které se konalo v Náchodě. Naši školu
reprezentovali V. Orct z 9. B, L. Petr z 9. B, D. Samek z 9. B, D. Vašátko z
9. B, L. Hofman z 9. A, P. Matuška z 9. A, T. Průša z 9. a J. Souček z 8. A.
Naši fotbalisté vybojovali pěkné 5. místo. Žák D. Samek byl dokonce
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje!
Pro žáky 2. a 3. tříd byla pořádána beseda s MěP ,,Ajaxův zápisník“ a pro
žáky 1. tříd beseda „Bezpečná cesta do školy“.
V rámci adaptace žáků na školní prostředí byly zahájeny pro každou první
třídu adaptační prožitkové pobyty za přítomnosti třídní učitelky, školní
metodičky prevence, etopeda a terénních pracovníků.
Pokračovala „Předškolička“ pro budoucí prvňáčky.
Vybraní žáci z 8. a 9. ročníků vydali na týdenní pobyt do jihoanglického
letoviska Worthingu.
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Své znalosti z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka si ověřili ve
SCIO testech žáci 9. tříd.
Dětská spisovatelka Jitka Vítová žákům 1. – 4. ročníků představila knihu
s názvem „O Květušce a tesaříkovi“, která předchází knize „Květuška hledá
tesaříka“. Žáci byli poutavým způsobem seznámeni s příběhem a čekalo je i
autorské čtení. Na závěr si mohli otestovat svoji pozornost, která byla
odměněna omalovánkami.
Pro žáky 6. tříd byl realizován Peer program.
Pro žáky 3. a 4. tříd se uskutečnily prožitkové lekce s etopedem.
11. 11. proběhlo na naší škole školní kolo Astronomické olympiády. Letos se
zúčastnili pouze 4 žáci.
Kategorie 6. a 7. tříd: zúčastnil se J. Mrázek ze 7. B
Kategorie 8. a 9. tříd: 1. místo M. Hejna z 8. A
2. místo D. Kráčmar z 8. A
3. místo J. Kašajík z 8. A
M. Hejna a D. Kráčmar postupují do dalšího kola.
Ve velké tělocvičně naší školy se konalo již tradiční okrskové finále ve
florbalu žáků kategorie H IV ( 8. a 9. třídy). Naši školu reprezentovali tito
žáci: O. Volný 9. A, T. Průša 9. A, L. Hofman 9. A, D. Samek 9. B, D.
Vašátko 9. B, V. Orct 9. B, T. Duben 9. B a L. Petr 9. B. Naše družstvo
postupně porazilo Gymnázium Jaroměř, ZŠ Boženy Němcové a se ZŠ Česká
Skalice remizovalo, takže o vítězi turnaje rozhodl až rozdíl skóre. Ten jsme
bohužel měli o 2 branky horší, což znamenalo vítězství České Skalice a její
postup na okresní finále.
14. 11. 2015 proběhl badmintonový turnaj v Chlumci nad Cidlinou. Turnaje
se zúčastnila družstva DDM Chlumec nad Cidlinou, DDM Smiřice, DDM
Klíč Josefov a náš oddíl Badmini Josefov. Soutěžilo se v 6 ti kategoriích.
V kategorii U9 obsadil 2. místo D. Bartoš ze 3. B
1. místo obsadila E. Košťálová ze 4. A
V kategorii U 11 dívky obsadila 2. místo M. Košťálová ze 6. B
V kategorii U11 chlapci obsadil 3. místo V. Munzar z 5. B
2. místo M. Teplý ze 4. B
1. místo F. Hrobský ze 4. B
21. 11. byla naše škola otevřena široké veřejnosti. Dne otevřených dveří
využili především rodiče budoucích prvňáčků, pro které byl připraven
program v tvůrčích dílnách.
Na výstavu středních škol odjeli v rámci volby povolání žáci 9. tříd.
Pokračovala „Předškolička“ pro budoucí prvňáčky.
Ve středu 25. listopadu proběhla na naší škole soutěž s názvem Slot. Soutěž
byla určená pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci řešili úlohy spojené s výpočetní
technikou, matematikou a logikou. Celkem se zúčastnilo 13 žáků naší školy.
1. místo L. Hofman z 9. A
2. místo M. Hejna z 8. A
3. místo O. Volný z 9. A
V rámci výuky čtenářské gramotnosti odešli žáci 9. tříd a 6. B na besedu do
městské knihovny v Josefově.
Žáci 5. A a 5. B vyzdobili ručně vyráběnými ozdobami vánoční strom v hale
školy.
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Prosinec


Někteří žáci naší školy se zapojili do akce „Vánoční krabice“ aneb „Děti
darují dětem k Vánocům“ pro děti ze sociálně slabých rodin, pořádané
Diakonii ČCE – Milíčův dům. Dětem jsme poslali 31 krabic s vánočními
dárky a tři pytle plyšových hraček.
2. 12. se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma Lucemburkové a
Karel IV. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků z 8. a 9. tříd. Na 1. místě se
umístila I. Kmoníčková z 9. B, na 2. místě D. Holečková z 9. B a na 3. místě
D. Samek z 9. B.
Pro žáky 6. tříd pokračoval Peer program.
Mikuláš s čertem a andělem se vypravil za dětmi do všech tříd I. stupně naší
školy.
Pro žáky 1. a 5. tříd bylo připraveno zajímavé dopoledne při prožitkové lekci s
etopedem.
V sobotu 12. prosince proběhl v naší škole 2. vánoční badmintonový turnaj.
Zúčastnili se sportovci z Chlumce nad Cidlinou, Jaroměře, Smiřic a náš oddíl
Badmini Josefov. Všechny čtyři oddíly bojovaly ze všech sil o co nejlepší
umístění.
Žáci naší školy se umístili takto:
V kategorii U9 obsadil 5. místo P. Hrudka ze 3. B, 3. místo D. Bartoš ze 3. B
a 2. místo obsadila E. Košťálová ze 4. A
V kategorii U12 dívky obsadila 4. místo M. Pilařová z 5. B a 3. místo
M. Košťálová ze 6. B
V kategorii U12 chlapci obsadil 5. místo I. Kousal ze 4. B, 2. místo V. Munzar
a v této kategorii zvítězil M. Teplý ze 4. B
V kategorii U15 dívky obsadila 5. místo D. Bačová z 8. A a 3. místo N.
Hofmanová z 9. A
V kategorii U15 chlapci obsadil 3. místo F. Hrobský ze 4. B a 2. místo
F. Černý z 8. A
14. 12. přišli do školní družiny naší školy na návštěvu kluci a holčičky z MŠ
Josefov. Vychovatelky ŠD si pro děti
připravily pestré dopoledne.
V tělocvičně děti plnily úkoly na různých stanovištích a ve třídě ŠD si
vyrobily dárek – korále podle vlastní fantazie. Na závěr bylo focení u vánoční
výzdoby v hale školy.
Návštěvou Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem se v
přednáškovém sále v budově Špýcharu zúčastnili žáci 2. A vánoční dílny.
Vyrobili si vánoční ozdobu a menší vánoční dekorace. Příjemné vyrábění
zakončili výběrem originálních foukaných ozdob.
Vánočně naladěná byla připravena ,,Předškolička“.
Ve třídě 3. A vyráběli žáci se svými rodiči vánoční přáníčka.
S kalendářním rokem se žáci jednotlivých tříd rozloučili vánočními
besídkami.
















Leden







13. 1. se uskutečnila pro děti z MŠ „Předškolička“.
Pro žáky 6. tříd byl organizován Peer program.
Všichni žáci 2. stupně se zúčastnili v jaroměřském divadle zajímavého a
poučného programu „Východní Afrika – kolébka lidstva“. Program byl
uveden v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
Do zábavního parku Tongo v Hradci Králové vyrazili žáci 5. A.
Ve volnočasové místnosti se při prožitkové lekci setkali s etopedem žáci 2.,
3. a 4. tříd.
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Naše škola se účastnila grafické soutěže s protidrogovou tématikou
nazvanou „Správným směrem“. 9. žáků postoupilo ze školního kola do
oblastního. Ze čtyřiceti prací kategorie ZŠ – 7. až 9. třídy jsme získali první
tři místa: 1. místo – I. Kmoníčková, 2. místo - T. Vávrů a 3. místo – L. Petr.





2. 2. a 3. 2. se konal zápis do 1. tříd
Dny od 8. 2. do 14. 2. prožívali žáci na jarních prázdninách.
Uskutečnila se první část zimního kurzu obou druhých tříd. Žáci se vydali po
stopách sněžného muže, kterého si nejdříve ve skupinkách vyrobili, a poté
zjišťovali plněním zábavných úkolů různé informace o této tajemné postavě.
Všechny aktivity plnily děti s nadšením a určitě budou vzpomínat na pěkně
strávený den.
Druhá část zimního kurzu byla v duchu olympijských her. V úvodu se žáci
seznámili s významem a symboly olympijských her. Ve skupinách si
namalovali svoji vlajku a zapálili pomyslný olympijský oheň. V průběhu celé
akce plnili různé sportovní disciplíny, hráli hry, řešili nejrůznější úkoly a při
vlastních scénkách vyjadřovali správné i negativní sportovní chování.
Konalo se školní kolo recitační soutěže žáků 6. – 9. tříd.
Na 1. místě se umístili R. Karlová ze 6. A a J. Mrázek ze 7. B, kteří budou
reprezentovat v okresním kole.
Dále získali ocenění E. Ludkiewiczová ze 6. B, D. Bačová z 8. A, J. Haman
ze 6. B, P. Kučera ze 6. B, P. Valtera ze 7. A, D. Kráčmar z 8. A,
D. Častvajová ze 6. A, A. Pispicia ze 6. B, M. Chroust ze 7. A a M. Ježková
ze 7. B.
Proběhla recitační soutěž pro žáky 1. stupně.
1. kategorie žáků 2. – 3. tříd:
1. místo: A. Mrázková ze 3. A
2. místo: V. Teplá ze 2. B
3. místo: F. Hrubý ze 2. B a D. Bartoš z 3. B
2. kategorie žáků 4. – 5. tříd:
1. místo: K. Dernerová z 5. B
2. místo: AD. Rútová ze 4. A
3. místo: M. Rakašová ze 4. B a A. Drevňaková z 5. B
A. Mrázková a K. Dernerová nás budou reprezentovat na okresním kole
v Náchodě.
MěP v Jaroměři zorganizovala pro žáky 2. a 3. tříd akci „Ajaxův zápisník“.
Žáci 1., 5. a 6. tříd se sešli s etopedem při prožitkové lekci.
17. 2. se uskutečnila již tradiční „Předškolička“.
Ve dnech mezi 22. a 26. únorem proběhl na naší škole pětidenní intenzivní
kurz anglického jazyka pro zájemce ze sedmých, osmých a devátých ročníků.
Do školy už podruhé zavítal milý a přátelský lektor Graham, který zábavnou
formou vedl své vlastní výukové lekce. Akce měla, stejně jako v loňském
roce, obrovský oboustranný úspěch. Žáci se s lektorem spřátelili a během
výuky mohli beze strachu porovnávat své znalosti angličtiny nejen mezi
sebou, ale také s rodilým mluvčím.
Do hvězdárny v Hradci Králové odjeli žáci 5. A a 5. B.
Pro žáky 6. tříd byl realizován Peer program.
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MěP realizovala besedy „Šikana“ pro žáky 6. a 7. tříd, „Kyberšikana“ pro žáky 8.
třídy a „Trestní odpovědnost“ pro žáky 9. tříd.

Při společné akci rodičů s žáky 2. A se vyráběla velikonoční přání netradiční
metodou. Šikovné ruce maminek společně s dětmi vytvářely nejrůznější
velikonoční motivy, kterými si každý podle vkusu vyzdobil barevná
přáníčka.
V rámci projektu „Les“ odjeli žáci 2. A do ekologického centra „Sever“
v Hradci Králové.
Pokračoval Peer program pro žáky 6. tříd.
Před jarními svátky navštívily druhé třídy jaroměřské divadlo, kde shlédly
pohádkové leporelo s velikonoční tématikou, písničkami a povídáním
s dětmi. Děti se dozvěděly, jak se strojí a proč se vynáší ze vsi Morana, čím
a proč se zdobí kraslice, k čemu je dobrá nadílka pomlázkou a jak moc je pro
děvčata důležitá. Zajímavou formou se děti seznámily se vznikem
velikonočních svátků a připomněly si staročeské velikonoční zvyky a
koledy.
16. března se v Náchodě uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže žáků 1.
stupně. Přednes poezie i prózy od nejrůznějších autorů byl na vysoké úrovni.
Za obě kategorie naši školu reprezentovaly A. Mrázková ze 3. A a K.
Dernerová z 5. B. I když obě nepostoupily do krajského kola, za svůj výkon
se rozhodně stydět nemusejí.
Dne 18. 3. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo mezinárodní soutěže
s názvem Matematický klokan. Celkem se zúčastnilo 59 žáků.
V kategorii Klokánek pro 5. třídy se umístili:
1. místo: K. Dernerová z 5. B
2. místo: E.Šrytrová z 5. B
3. místo: J. Silvar z 5. B
V kategorii Benjamín pro 6. a 7. třídy se umístili:
1. místo: J. Dohnal ze 7. B
2. místo P. Valtera ze 7. B
3. místo: P. Kučera ze 6. B
V kategorii Kadet pro 8. a 9. se umístili:
1. místo: J. Rejchrt a D. Čenovský z 8. A
2. místo: E. Forstová z 9. B
3. místo: J. Shejbalová z 9. A
V hale TJ Montas v Hradci Králové se uskutečnil badmintonový turnaj.
Turnaje se zúčastnila družstva DDM Chlumec nad Cidlinou, DDM Smiřice,
DDM Klíč Josefov a náš oddíl Badmini Josefov. Soutěžilo se ve 4
kategoriích.
V kategorii 1 dívky obsadila 3. místo E. Koštálová ze 4. A
V kategorii 1 chlapci obsadil 4. místo M. Teplý ze 4. B
3. místo V. Munzar z 5. B
V kategorii 2 dívky obsadila 3. místo M. Košťálová ze 6. B
V kategorii 2 chlapci obsadil 1. místo F. Hrobský ze 4. B
Opět proběhla již tradiční „Předškolička“.
Obrněný transportér, který přijel do areálu školy v rámci výchovy k obraně
vlasti, zaujal žáky 1. i 2. stupně.

26

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jaroměř – Josefov za školní rok 2015/2016
Duben











Žáci 2. a 6. tříd prožili zajímavé dopoledne při prožitkové lekci s etopedem.
Besedy „Čas proměn“ absolvovaly dívky 6. tříd, „Na startu mužnosti“
chlapci 6. tříd, „Z housenky motýlem“ žáci 5. tříd“, „Jsi online“ žáci 4. tříd a
„Žena jako symbol života“ dívky z 9. tříd.
Na začátku dubna proběhl v sedmých ročnících pracovní seminář k velmi
aktuálnímu historickému tématu Karel IV. Pomyslnou tečkou byla exkurze
„Kde začínala cesta králů“ na Vyšehradě.
V tělocvičně naší školy se uskutečnil turnaj v badmintonu dvouher chlapců a
dívek. Zúčastnili se sportovci z Chlumce nad Cidlinou, Jaroměře, Smiřic a
náš oddíl Badmini Josefov. Všechny čtyři oddíly bojovaly ze všech sil o co
nejlepší umístění.
Žáci našeho oddílu se umístili takto:
V kategorii U9 obsadila 3. místo E. Košťálová ze 4. A
V kategorii U11 chlapci obsadil 2 .místo V. Munzar z 5. B
V kategorii U15 chlapci obsadil 2. místo F. Hrobský ze 4. B
V kategorii U15 dívky obsadila 3. místo V. Špačková ze 7. B
MěP připravila pro žáky 7. tříd besedu „Šikana“ a pro žáky 9. tříd „Trestní
odpovědnost“.
Pro děti z mateřských škol byla připravena „Předškolička“.
Žáci z 1. A a 2. A zahájili plavecký výcvik v Náchodě.
Jaroměřští hasiči připravili pro žáky z 2. a 6. tříd program „Hasík“.
Uskutečnil se úklid okolí školy a Josefova v rámci celojaroměřské akce „Den
Země“.

Květen
 Na stadionu v Jaroměři – Růžovce se zúčastnila dvě družstva chlapců 1.
stupně naší školy 19. ročníku Mc Donald`s CUP v malé kopané. Naši školu
reprezentovali tito žáci:
v kategorii A: z 2. A – D. Novotný, J. Gorol
z 2. B - N. Samko, D. Kroka, J. Kalenda, V. Novák, M. Baudyš
ze 3.B – V. Pleskač, Š. Ponikelský








v kategorii.B: ze 3. B – T. Vojtíšek
ze 4. A – A. Zajíček
ze 4. B – J. Drašnar, F. Hrobský
z 5. A - K. Nagy, T. Kopecký
z 5. B – A. Průša, K. Hanzl, T. Bahník
V silné konkurenci vybojovali mladší žáci třetí místo a starší žáci pěkné
čtvrté místo.
V tělocvičně byla herci z Divadélka pro školy provedena vystoupení
„Divadelní učebnice“ pro žáky 1. stupně a „Africká pohádka“ pro žáky 2.
stupně.
Konala se již tradiční celoškolní soutěž ve sběru starého papíru.
MěP v Jaroměři realizovala s žáky 2. a 3. tříd akci „Ajaxův zápisník“.
Žáci 5. B se vypravili na dvoudenní výlet do Litomyšle. Využili nabídku
organizace „ŠKOLA NA ZÁMKU“ a strávili dva dny v překrásném
historickém jádru města na Zámeckém návrší.
Sedmihorky v Českém Ráji navštívili v rámci školního výletu žáci 7. A.
Proběhla akce pro děti a rodiče s názvem Relaxačně – taneční hodinka.
Patnáct účastníků přišlo v 17 hodin do malé tělocvičny plno očekávání.
Relaxačně – taneční hodinka byla ochutnávkou zumby, tance s pompony a
jógy.
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Někteří žáci z 2. stupně vyrazili na týdenní turistický kurz do Benecka.
Představení „Škola pro ženy“ zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové.
žáci 9. A a 9. B.
Žáci ze tříd 2. A, 2. B, 4. A a 4. B prožívali koncem května dny na pobytové
akci v Ozdravovně Les Království. Čistý vzduch, vycházky do lesa,
poznávání nové krajiny a mnoho dalších zajímavostí bylo hlavní náplní
celého pobytu.
Besedu „Trestní odpovědnost“ absolvovali žáci 9. tříd a besedu na téma
„Šikana“ žáci 7. tříd.
Předškoláci opět setkali při „Předškoličce“.
Pro žáky 1., 4. a 5. tříd byly připraveny prožitkové lekce s etopedem.

Červen



















Proběhlo celoškolní fotografování žáků.
Pro žáky 2. stupně byly organizované turnaje ve florbalu a přehazované.
Den dětí oslavili žáci 1. tříd se svými rodiči v areálu školy při odpoledni
plném soutěží, her i občerstvení.
Žáci z 2. B slavili Den dětí společně s rodiči při hře pétanque.
Poslední prožitkovou lekci s etopedem měli žáci 4. tříd.
Žáci 1. tříd, 3. A a 2. B si vyzkoušeli projekt „Vojákem v pevnosti“. Byly pro
ně připravené úkoly. Za jejich splnění děti obdržely část mapy. Po úspěšném
složení všech jejích částí na ně čekal poklad plný mincí.
Akce „Vojákem v pevnosti“ se zúčastnili žáci 4. A a 4. B, kteří se zároveň
vydali na exkurzi naším pevnostním městem.
Na zajímavý a poučný školní výlet do Archeoparku ve Všestarech se vydali
žáci 2. A, 3. B a 6. A.
Na 1. stupni se konala soutěž v poznávání živočichů, tentokrát na téma
zvířata světa. Soutěži předcházela výstava fotografií 60 živočichů s jejich
názvy.
Žáci soutěžili ve 2 kategoriích, v 1. kategorii 2. a 3. ročníky, ve 2. kategorii 4.
a 5. ročníky.
1. kategorie: 1. místo – M. Zamastilová z 2. B
2. místo – A. Mrázková ze 3. A
3. místo – V. Drapová ze 3. A
2. kategorie: 1. místo – E. Košťálová ze 4. A
2. místo – K. Dernerová z 5.B
3. místo – A. Baboráková –ze 4. B a K. Kroka z 5. A
Žáci 2. A a 2. B navštívili hasičský záchranný sbor v Jaroměři.
Do Muzea magie v Jaroměři se vydali žáci z 2. B
Na školní výlet na Ostaš odjeli žáci 6. tříd.
Žáci ze ZŠ Jasenná navštívili naši školu, prohlédli si celý areál a seznámili se
s budoucími spolužáky.
Žáci 6. a 7. tříd a 9. B navštívili Klicperovo divadlo v Hradci Králové a
zhlédli představení „Kytice“, které je jevištní podobou stejnojmenné sbírky
balad od K. J. Erbena.
Zážitky plné zábavy a her si z Tonga v Hradci Králové odvezli žáci 5. A.
Jako poslední školní výlet si 9. B vybrala areál Pařez poblíž Prachovských
skal. Prošli Prachovské skály a okolí. Nechybělo ani koupání v bazénu,
míčové hry a zpěv s kytarou.
Potěšit a zpříjemnit část dopoledne bylo cílem návštěvy žáků z 2. A
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a 5. A v Domově důchodců v Černožicích. Naši nejmladší žáci sem přijeli
s krátkým kulturním vystoupením – recitace básní, zpěv v romštině a
angličtině, tanec, hraní pohádky.
Žáci 4. B se sešli se svými rodiči v přírodní učebně naší školy. Společně
vyplňovali pracovní listy s úkoly z interaktivních tabulí, hráli vybíjenou. Děti
si pro své rodiče připravily i malé vystoupení a všichni si odpoledne užili.
Pobytové akce na chatě Horalka v Orlických horách se zúčastnili žáci 3. A.
Žáci 6. A a 6. B se rozhodli podniknout dobrodružnou výpravu legendární
lodí Titanic. Výstava probíhající v Praze byla zajímavá svými autentickými
příběhy lidí, kteří se plavby zúčastnili, dále skutečnými atributy, které byly
z vraku lodi vyzvednuty a také věrnou kopií některých prostor lodi. Každý
dostal svůj lodní lístek a na „konci plavby“ se dozvěděl, zda přežil.
Jaroměřští hasiči připravili v areálu školy pro žáky 2. a 6. tříd zajímavou akci
včetně prohlídky hasičského vozu.
V rámci předmětu Svět práce a financí absolvovali žáci 9. B exkurzi do
ČSOB v Jaroměři.
Na stadionu v Jaroměři konalo již 3. sportovní klání jaroměřských škol – O
pohár starosty města. Akce se konala za nepříznivého počasí. Naši žáci po
statečném výkonu obsadili 3. místo.
Při adapťáčku se naposledy v tomto školním roce sešli žáci 1. a 2. tříd.
Žáci všech tříd 1. stupně tříd si už několik týdnů nacvičovali pestrá
vystoupení, a tak mohl začít opravdu bohatý kulturní program v sále
josefovské Besedy. Recitovalo se, zpívalo se, tancovalo, hrály se scénky,
někdy dokonce bez použití slov. Na jevišti se střídaly různé žánry – břišní
tance, street dance, romské lidové tance, tance s nádechem orientu, dětské
písničky atd.
Ve školní jídelně se sešli k informativní schůzce rodiče budoucích žáků 1.
tříd.
Pro letošní školní rok konala pro malé předškoláky poslední „Předškolička“.
V úterý 21. 6. se konalo setkání rodičů a dětí ze 4. A. Úvodem se představila
děvčata a předvedla rodičům, co se naučila za tento školní rok v kroužku
břišních tanců. Potom děti ukázaly rodičům naši novou učebnu v přírodě a
vysvětlily jim způsob práce na 13 interaktivních panelech naší naučné stezky.
Děti se svými rodiči si pak vyzkoušely doplňování pracovních listů. Setkání
zakončila vybíjená rodičů s dětmi, u které se všichni náramně pobavili.
V městské knihovně v Josefově byli žáci 1. tříd slavnostně pasováni na
čtenáře.
Dětské dopravní hřiště v Náchodě patřilo žákům 4. tříd. Zde všichni museli
ukázat svoje dovednosti v praktické jízdě podle pravidel silničního provozu
a vykonat zkoušku z dopravních testů. Pro ty, kteří úspěšně zvládli
praktickou i teoretickou část výcviku, byly připraveny průkazy cyklistů.
Žáci ze 7. A se zúčastnili v podzemních chodbách programu „Vojákem
v pevnosti Josefov“.
V jaroměřské knihovně se konalo slavnostní vyhodnocení vítězů literární
soutěže na téma budoucnosti města za 100 let. Za naši školu byli oceněni
žáci:
Kategorie (1. - 5. třída) : K. Kostková, 4. A
M. Semelková, 4. A
E. Ryšavá, 4. B
V. Munzar, 5. B
E. Kuhajdíková, 5. B
M. Pilařová, 5. B
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Kategorie (6. - 9. třída): P. Valtera, 7. A
J. Dohnal, 7. A
J. Mrázek, 7. B
J. Shejbalová, 9. A
I. Kmoníčková, 9. B


Uskutečnilo se tradiční opékání buřtů ve školní družině. Užili si to všichni děti i rodiče. Krásné počasí, skvělá zábava a soutěže.
 V závěru školního roku měli žáci naší školy možnost zasportovat si při
školním sportovním dni. Žáci I. stupně tento den pobyli na školním hřišti,
žáci II. stupně hráli kopanou a vybíjenou.
 Se školním rokem se druháci rozloučili společně s žáky z 9. B, kteří pro své
kamarády připravili sportovní den plný soutěží.
 29. června se uskutečnilo na radnici v Josefově slavnostní zakončení školního
roku pro žáky 9. tříd a žáky vycházející z nižších ročníků. Slavnostní akce se
účastnili ředitel školy Mgr. L. Zvěřina, zástupkyně ředitele Mgr. I. Krátká,
výchovná poradkyně Mgr. M. Krebsová, třídní učitelé Mgr. M. Soukup a
Mgr. R. Hejnová.

Školní výlety
I. stupeň:
Třída
1. A a 1. B

Místo
„Vojákem v pevnosti“
Josefov

Pedagogický dozor
K. Pešinová
M. Hofmanová

2. A

Pobytová akce - Dětská S. Břeská
ozdravovna Království I. Krátká
Dvůr Králové nad Labem

2. B
3. A

Jaroměř
Pobytová akce
- Sněžné v Orlických
horách
- Archeopark
Všestary

H. Hejcmanová
P. Lobovská
S. Břeská

5. A

Tongo – Hradec Králové

D. Kánská
L. Chromý

5. B

Litomyšl

M. Jirásková
M. Hofmanová

3. B a 2. A

4. A a 4. B

B. Térová
S. Břeská
I. Krátká
Pobytová akce - Dětská J. Kupková
ozdravovna Království I. Marková
Dvůr Králové nad Labem
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II. stupeň:
Třída
6. A a 6. B

Místo
Ostaš

Pedagogický dozor
P. Krámová
L. Fryntová

7. A

Exkurze Praha
Teplické skály
Sedmihorky

K. Šimková
L. Lojdová
M. Soukup

7. B

Turistický kurz - Benecko

8. A

Turistický kurz - Benecko

9. A

Divadlo - Hradec Králové
Sedmihorky

P. Gabriš
N. Milerová
P. Gabriš
N. Milerová
M. Soukup
L. Lojdová

9. B

Areál u Pařezské Lhoty R. Hejnová
v Českém Ráji
L. Lojdová
Divadlo – Hradec Králové

11. Spolupráce školy a dalších subjektů
















Spolupráce se zřizovatelem školy:
Město Jaroměř jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální
zabezpečení školy. Zajišťovalo většinu oprav a investičních akcí.
Představitelé města byli zváni na významné akce školy.
Spolupráce se sdružením rodičů a přátel školy:
Vedení školy úzce spolupracovalo především s výborem SRPŠ. Na
pravidelných schůzkách byli rodiče informováni o záměrech školy, o
personálním obsazení. Pro rodiče byly pořádány třídní schůzky a konzultační
odpoledne. Byl zorganizován prodej sešitů a učebních pomůcek, zajištěna
možnost pravidelného odběru školního mléka. SRPŠ finančně přispívalo na
akce (např. plavání, pobytové akce, lyžařský výcvik).
Spolupráce se školami spádových obcí Rasošky a Jasenná.
Spolupráce se ZŠ praktickou při řešení přeřazení žáků.
Spolupráce s DDM:
Žáci využívali nabídky akcí pořádaných DDM.
Spolupráce s MŠ:
Pro děti z MŠ v Josefově a Jaroměři byly připraveny akce v tělocvičně školy.
Spolupráce s Městskou knihovnou v Jaroměři:
Do jaroměřské knihovny zasíláme každoročně literární práce na jimi
vyhlášené soutěže.
Spolupráce se skauty z Jaroměře.
Spolupráce s josefovskými Baskeťáky při organizaci turnajů a soustředění.
Spolupráce se stolními tenisty ze Sokola Josefov při organizování turnajů.
Spolupráce s pracovníky Milíčova domu v Jaroměři.
Spolupráce s nízkoprahovým zařízením Smajlík v Josefově.
Spolupráce s PPP a SPC, SVP Návrat v Hradci Králové, SVP Kompas
v Náchodě, Městskou policií, Policií ČR, OSPODem, terénními pracovníky.
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12. Údaje o zapojení školy do projektů
 Škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“
s finanční podporou státního rozpočtu ČR a Evropského společenství.
 Do projektu Obědy pro děti bylo zapojeno 14 žáků školy.
 Výzva č. 56 – Cizí jazyky v ZŠ Josefov
 Výzva č. 57 – Technické dovednosti – Josefov
 SFŽP – Rozvoj environmentálního vzdělávání v ZŠ Jaroměř – Josefov
 KÚ KHK – Aktivní integrace sociálně znevýhodněných dětí do třídních
kolektivů; Zapojení sociálně znevýhodněných dětí a rodičů do života školy
 Školní
asistenti
ve
výuce
–
Nová
škola
o.p.s.

13. Údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy za rok 2015:
Dotace státní KÚ
Čerpání fondů na pokrytí EU
Dotace od zřizovatele
Příjem
Dotace EU
Celkem výnosy

12 772 940,00
539 774,00
3 639 200,00
840 940,10
511 303,00
18 304 157,10

Platy
Zákonné sociální pojištění
Dotace FKSP
Odpisy
Ostatní náklady
Cestovné
Opravy a údržba
Nábytek, ostatní zařízení
Spotřeba energie, tepla, vody
Spotřeba ostatní
Služby
Celkem náklady

9 405 237,00
3 176 852,00
189 090,32
73 686,00
5 143,00
59 418,00
1 048 002,02
1 133 817,60
760 013,19
798 780,03
1 653 500,94
18 303 540,10

Celkem výnosy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek ke zdanění 2015

18 304 157,10
18 303 540,10
617,00

617,00 Kč je převedeno do rezervního fondu
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Během školního roku 2015/2016 se uskutečnily rekonstrukce v areálu školy:











Zrekonstruovala se elektroinstalace v prvním a druhém patře 2. stupně, v hale
školy a v chodbě u ŠD.
Rekonstruoval se plot na jižní a východní straně školního areálu.
Zpevnilo se podloží kolárny.
Proběhla výsadba další zeleně v areálu školy.
Modernizovalo se jedno oddělení ŠD (nábytek, podlaha, rozvody elektřiny).
Uskutečnily se malířské práce v učebnách školy.
Průběžně se obnovoval nábytek v dalších učebnách.
Rekonstruoval se boční vchod do školy – bezbariérový.
Rekonstruoval se přístřešek u vchodu do tělocvičen.
Instalovala se interaktivní tabule v učebně HV.

14. Závěr
Ředitelství školy, pedagogický sbor i ostatní pracovníci školy se po celý školní rok
2015/2016 snažili vytvořit co nejlepší podmínky pro práci všech žáků, učitelů a dalších
zaměstnanců školy.
Školní vzdělávací program ZŠ Josefov – „Škola pro život“ je založen na principech
činnostního učení. Všichni pedagogičtí pracovníci se již řadu let zaměřují na inovaci své
práce a snaží se klást důraz na činnostní pojetí vyučování. Žáci v něm mají dostatek
příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, nové
vědomosti získávat vlastní činností, řešit úkoly a spojovat je se situacemi ze života a
dosahovat tak všech klíčových kompetencí stanovených ve školním vzdělávacím
programu.
Zprávu zpracovali:
Mgr. Lukáš Zvěřina – ředitel školy
Mgr. Irena Krátká – zástupkyně ředitele školy
Mgr. Marie Krebsová – výchovná poradkyně
Mgr. Pavlína Krámová – školní metodička prevence
Mgr. Radka Hejnová – koordinátorka ICT
Datum zpracování zprávy: 30. 9. 2016
Datum projednání zprávy na poradě pracovníků školy: 10. 10. 2016
Předloženo školské radě: 31. 10. 2016
Podpis ředitele školy:
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15. Přílohy - fotodokumentace
 První školní den v 1. třídě
 Draví ptáci ve škole
 Studijní pobyt ve Velké Británii
 Výuka na dopravním hřišti
 Adapťáček 1. B - učíme se s pohádkou
 Den otevřených dveří
 Zdravověda ve školní družině
 Předškolička
 Den Země
 Poznávání přírody s rodiči
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První školní den v 1. třídě

Draví ptáci ve škole
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Studijní pobyt ve Velké Británii

Výuka na dopravním hřišti
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Adapťáček 1. B - učíme se s pohádkou

Den otevřených dveří
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Zdravověda ve školní družině

Předškolička
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Den Země

Poznávání přírody s rodiči
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