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1. Základní charakteristika školy
1.1 Základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres

Název školy

Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Adresa školy

Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44

Právní forma

příspěvková organizace

IČ

72 74 26 82

IZO

102177236

Identifikátor zařízení

600078591

Datum zařazení do sítě

1. 1. 2005

Email

skola@zsjosefuvdul.cz; ucto@zsjosefuvdul.cz

Telefon

483 381 033

ID datové schránky

jw3md89

Přehled oborů vzdělávání

79 – 01 – C / 01

Součásti školy

IZO

kapacita

Základní škola

102 177 236

200 žáků

Mateřská škola

150 020 457

60 žáků

Školní družina

116 300 108

30 žáků

Školní jídelna

150 020 465

---

1.2 Zřizovatel školy
Název

obec Josefův Důl

Adresa

Dolní Maxov 218, Josefův Důl, 468 44

IČO

00 26 23 91

1.3 Vedení školy
Ředitel školy

Mgr. David Mánek (do 14. 11. 2018)
Mgr. Kateřina Titěrová (od 1. 12. 2018)

Zástupce ředitele

není stanoven, 15. 11. - 30. 11. 2018 Mgr. K. Titěrová

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Titěrová

Metodik prevence

Mgr. Jana Gajdošová

Koordinátor EVVO

Mgr. Jana Podrazká

Koordinátor ICT

Mgr. David Mánek (do 14. 11. 2018)

Koordinátor ŠVP

Mgr. David Mánek (do 14. 11. 2018)

1.4 Školská rada
Školská rada ve školním roce 2018 / 2019 nevykazovala žádnou činnost. Tento stav byl
částečně způsoben ukončením členství předsedkyně z důvodu odchodu syna ze školy a též
skončením tříletého funkčního období členů.
Ve školním roce 2019 / 2020 bude nutné ze strany zřizovatele jmenovat nové členy
školské rady a zvolit nové zástupce z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy

1.5 Zapsaný spolek
Zapsaný spolek Pepikáček byl založen 30. 3. 2012 a na první schůzi, která proběhla

10. 4. 2012, se k členství přihlásilo celkem 21 rodičů žáků. V současné době se členská
základne zapsaného spolku rozrostla na více než 70 členů. Působnost Pepikáčku
zasahuje i do mateřské školy, která byla i v letošním školním roce podporována nemalými
prostředky.
Zapsaný spolek Pepikáček podporuje zabezpečování volného času dětí z naší ZŠ
a MŠ, a tedy je spolkem který může spolupracovat s rodiči na plánování a organizaci
volného času dětí.

1.6 Charakteristika a vybavení školy
Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl je plně organizovanou školou se všemi
ročníky prvního i druhého stupně, na prvním stupni organizovaná jako malotřídní škola se třemi
třídami. Ve školním roce 2018 / 2019 byl první ročník ponechán samostatně opět v budově
mateřské školy. tato organizace usnadňuje přechod dětí z mateřské školy do základní školy. Druhý
ročník byl spojen se třetím a čtvrtý ročník s pátým. Celkem školu navštěvovali 92 žáci. Do školy
dojíždějí kromě místních i žáci z Albrechtic v Jizerských horách, Jiřetína pod Bukovou, Tanvaldu,
Smržovky i Jablonce nad Nisou.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 40 dětí, které se scházely ve dvou odděleních.
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.
Škola disponuje celkem dvěma budovami, budovou mateřské školy se dvěma odděleními
mateřské školy, první třídou základní školy, školní družinou a jídelnou s kuchyní. V budově
základní školy se nacházejí učebny druhého až devátého ročníku, specializované učebny (fyzika,
chemie, ICT, výtvarna, kuchyňka, jazykovna a školní klub s knihovnou), tělocvična a školní jídelna
s kuchyní. V sousedství budovy základní školy je též venkovní učebna.
Obě kuchyně, v mateřské i základní škole, vaří v rámci doplňkové činnosti i pro cizí
strávníky. Tato služba je v obci hojně využívána.

2. Organizace školy
2.1 Vzdělávací programy
Základní škola
Žáci naší školy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Josefův Důl,
který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Motivační název
školního vzdělávacího programu – Aktivní škola plná her v souladu s přírodou - vystihuje zaměření
školy, která při výuce svých žáků preferuje aktivní zapojení žáků při vyučování, ke kterému slouží
pestré spektrum využívaných vyučovacích metod a zároveň i didaktických her. To vše je doplněno
o soulad s přírodou, který je v lokalitě, kde se škola nachází potřebný a zásadní. Z hlediska
zaměření se škola profiluje především směrem rozvoje informační gramotnosti a jazykového
vzdělání žáků.
Mateřská škola
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je zpracován odpovídá RVP PV.

Záměrem výchovy a vzdělávání v mateřské škole je, aby dítě získalo návyky a dovednosti,
které mu umožní být, žít s ostatními, žít ve světě, jednat a vědět. Vzdělávání není cíl ale
cesta.
Školní družina
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu ŠD. Školní družina
má jedno oddělení, do kterého bylo zapsáno celkem 20 žáků prvního stupně základní
školy. Pro žáky bylo připraveno mnoho zájmových aktivit tak, aby tyto aktivity naplňovaly
ŠVP ŠD, a tak byly prostředkem k plnohodnotnému využití odpoledního volného času
žáků. Samozřejmostí byl i čas na volnou hru žáků, popř. budování pozitivní sociálních
vztahů.

2.2 Učební plán školy
První stupeň

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Vyučovací
předmět

Český jazyk
Anglický jazyk

Matematika a její aplikace

Matematika

Inform. a kom. technologie

Informatika

Umění a kultura

1.r.

2.r.

3.r.

7+1 6+2 6+2
0

+1

3

4.r.

5.r. Min.

z
Celk
toho
em
DČD

7

7

33

38

5

3

3

9

10

1

20

25

5

1

2

1

7

1

4

1

4

1

5

0

8

1

4+1 4+1 4+1 4+1 4+1
0

0

0

+1

1

2+1

2

2

0

0

Přírodověda

0

0

0

2

1+1

Vlastivěda

0

0

0

2

1+1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1+1

1

1

2

2

2

2

2

10

10

0

1

1

1

1

1

5

5

0

22

22

24

25

25

Prvouka
Člověk a jeho svět

Časová dotace

Ročník

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

Celková povinná časová
dotace

---

12

12

102 118

16

Druhý stupeň
Ročník
Časová dotace
6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. min. celkem

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
Cizí jazyk (anglický)
Cizí jazyk (německý)
Matematika
Informatika

4
3
+2
4
1

4
3
3
4
+1

4
3
3
3+1
+1

3+2
3
+3
4+1
+1

Dějepis

1+1

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1+1

2

2

7

Chemie

0

0

2

2

Přírodopis

2

1+1

1+1

1

7

Zeměpis

2

1

1+1

2

7

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Rodinná výchova

0

1

1

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

+1

1

1

1

3

4

Celkem bez DČD

---

24

24

25

25

104

122

Disponibilní časová dotace

---

4

6

7

7

18

---

Celková časová dotace

---

28

30

32

32

Matematika a její aplikace
Inform. a kom. technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví

15
12
6
15
1
11

21

10

17
12
11
17
4
8

4

5
5

10

2
8

2.3 Zájmové útvary
Nabídka volnočasových aktivit byla i ve školním roce 2018 / 2019 velmi široká.
Zabezpečování volného času dětí je mj. podporováno zapsaným spolkem Pepikáček. Hudební a
taneční kroužky vedou lektoři ZUŠ Tanvald.
Velice využívaná je též nabídka doučování, které žákům poskytují po domluvě všichni
pedagogové školy.
Zájmový útvar

Ročník

Vyučující

Tvorba školního časopisu

6. - 9. r.

M. Hejná

Interaktivní tvoření

2. - 7. r.

K. Titěrová

Florbal 1. stupeň

2. - 5. r.

D. Mánek / J. Harmanošová

Florbal 2. stupeň

6. - 9. r.

F. Kovalčík

Dovedné ruce + Kulinaření

4. - 9. r.

J. Podrazká

Retro hry

6. - 9. r.

Z. Zoubek

Sportovní hry

6. - 9. r.

J. Gajdošová

Běžecký kroužek

1. - 9. r.

J. Kozlovský

Hra na hudební nástroje

1. - 9. r.

A. Filip

Taneční kroužek

1. - 9. r.

pí Dědková

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Podobně jako v předchozích letech došlo i letos k obměnám v pedagogickém sboru.
Časté obměny jsou způsobeny tím, že pedagogů, kteří trvale bydlí v obci je velice málo
(v současné době pouze dva) a ti, kteří za prací do Josefova Dolu dojíždějí, pokud si najdou práci
blíže ke svému bydlišti, dají jí přednost.

Pedagogický sbor a další pracovníci ve školním roce 2018 / 2019 (k datu 30. 6. 2019)
Pracovník
Pedagogičtí pracovníci
Učitelka 1. st.
Učitelka 1. st.
Učitel 1. st.
Učitelka 2. st.
Učitel 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitelka 2. st.
Učitel 2. st.
Vychovatelka ŠD
Vedoucí učitelka MŠ

Kvalifikace a odbornost

Úvazek

kvalifikovaná - 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - Čj, Vv
kvalifikovaný – Mat, Tv
kvalifikovaná – F, M
Kvalifikovaná - Aj
Kvalifikovaná - Z, Tv
Kvalifikovaný – Nj, D, Z
Kvalifikovaná /nahrazena dočasně
nekvalifikovanou (MD)
Kvalifikovaná

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
1,00
0,54
1,00

Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Asistentka ped.
Asistent ped.
Asistentka pedagoga
Asistentka pedagoga
Asistentka poedagoga
Nepedagogičtí pracovníci
Školník
Uklízečka
Vedoucí ŠJ + hospodářka
školy
Pomocná kuchařka
Uklizečka
Školnice
Kuchařka
Kuchařka
Chůva MŠ

Nekvalifikovaná - studuje
Kvalifikovaná
Kvalifikovaná
Splňuje kvalifikaci
Splňuje kvalifikaci
Splňuje kvalifikaci
Splňuje kvalifikaci
Splňuje kvalifikaci

1,00
1,00
0,80
0,25
1,00
0,50
0,75
0,50

----------------------

1,00
0,60
1,00

-------------------------------------------------------------------Splňuje kvalifikaci

0,50
0,25
1,00
1,00
1,00
0,50

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalifikovanost pedagogického sboru je nyní na
vysoké úrovni. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány aprobovanými učiteli a pouze
některé z výchov jsou vyučovány neaprobovaně. I nadále však zůstává základním cílem
zvyšovat kvalifikovanost a aprobovanost pedagogického sboru. Mnozí pedagogové si v
průběhu roku prohlubují svou kvalifikaci v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Věková skladba pedagogického sboru
< 30 let

31 - 40
let

41 - 50
let

0
0

2
2

8
6

celkem
z toho ženy

51 let důchodový
důchodový věk
věk
9
6

0
0

celkem
19
14

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Dne 4. dubna od 14. 30 do 17. 30 proběhl v budově MŠ zápis dětí do prvního
ročníku.
Statistika zápisu:
Počet podaných žádostí

10

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky

3

Počet přijatých žáků

7

5. Výsledky vzdělávání žáků
Pochvaly a kázeňská opatření byla ve školním roce 2018 / 2019 udělována dle platného
školního řádu, jehož součástí jsou i pravidla pro hodnocení chování.

5. 1 Celkové hodnocení – prospěch
ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

9

1

0

2.

4

2

0

3.

5

2

0

4.

2

3

0

5.

9

3

0

celkem 1. st.

29

11

0

6.

1

10

0

7.

1

13

0

8.

2

12

1

9.

4

9

0

celkem 2. st.

8

44

1

5. 2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření
kombinace slovního
hodnocení a
hodnocení
klasifikačním
stupněm

ročník

hodnocení klasifikačním
stupněm

slovní hodnocení
v některém
z předmětů

1.

10

0

0

2.

6

0

0

3.

7

0

0

4.

6

0

0

5.

11

1

0

celkem 1. st.

40

1

0

6.

12

0

0

7.

13

1

0

8.

15

0

0

9.

13

0

0

celkem 2. st.

53

1

0

5. 3 Hodnocení výsledků chování
Školní rok 2018 / 2019 ukončili všichni žáci s hodnocením chování velmi dobrým, u
žádného žáka nebylo zapotřebí hodnotit sníženým stupněm z chování.

5. 4 Absence
Absence

ročník

ve třídě

ø na žáka

celkem

omluvená

neomluvená

celkem

omluvená

neomluvená

1.

424

424

0

42,40

42,40

0

2.

522

522

0

87,00

87,00

0

3.

292

292

0

41,71

41,71

0

4.

276

276

0

46,00

46,00

0

5.

562

562

0

46,83

46,83

0

6.

668

656

12

55,67

54,67

1

7.

457

457

0

32,64

32,64

0

8.

697

697

0

46,47

46,47

0

9.

903

903

0

69,46

69,46

0

celkem

4 801

4789

12

52,02

51,91

0,11

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Jméno a příjmení

Vzdělávací akce

Vzdělávací instituce

Datum

Silvie Hyková

Rozvoj hudebního sluchu
metodou TPR

SŠ a MŠ Liberec, Na
Bojišti 15

2.10.2018

Jana Podrazká

EVVO

DIVIZNA, středisko
ekologické výchovy

závěrečná
zkouška
17.10.2018

Silvie Hyková

Mezinárodní program Ekoškola
v kostce

Tereza, vzdělávací
centrum

23.10.2018

Vilma Lexová

Školní systemické konstelace –
Jak nevyhořet

ZŠ Doctrina, Liberec

14.11.2018

Jana Podrazká

Jak naše talíře otáčí světemzodpovědná spotřeba potravin

DIVIZNA, středisko
ekologické výchovy

19.2.2019

Vilma Lexová

Školní systemické konstelace –
Jak být autoritou

ZŠ Doctrina, Liberec

16.4.2019

Kateřina Titěrová

Kvalifikační studium pro ředitele
NIDV Liberec
škol a školských zařízení

únor – prosinec
2019

Miroslav Adamec
Jitka Slavíková
Lenka Škorpová

Studium pro asistenty pedagoga NIDV Liberec

září 2018 – duben
2019

Kromě účasti na dalším vzdělávání v rámci prohlubování odborné kvalifikace čerpali
pedagogové ve školním roce 2028 / 2019 dny určené k samostudiu, ve kterých se přednostně
zabývali studiem inovativních metod výuky a prací s technologiemi.
Dny určené k samostudiu čerpali pedagogičtí pracovníci především v období vedlejších
prázdnin.

7. Výsledky inspekční činnosti ČŠI
Inspekční činnost ČŠI proběhla ve dnech 7. - 10. 5. 2019. Předmětem inspekční činnosti
bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a
hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s právními předpisy a s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona a jejich naplnění v praxi ve

vybraných oblastech rámcových vzdělávacích programů.
Z inspekční zprávy vyplývá, že výuka ve škole je realizována v souladu s RVP ZV,
v hodinách panuje vstřícná, nestresující atmosféra. Interakce a komunikace se řídí dohodnutými
pravidly jednání, žáci je akceptují, zároveň mohou vyjádřit vlastní názor, přičemž jsou vedeni
k dodržování zásad slušného chování a vzájemné toleranci.
Velmi pozitivně inspekce hodnotila spolupráci školy s řadou místních a regionálních
sociálních partnerů a především se zřizovatelem, mezinárodní spolupráci jejíž součástí jsou
pravidelné výměnné pobyty žáků s partnerskou školou z braniborského města Storkow v SRN a
též otevřenost školy jak zákonným zástupcům žáků, tak veřejnosti i dalším subjektům.
Z doporučení inspekční činnosti pro další období se zaměříme především na využití
skupinové výuky ve vyučovacích hodinách.

8.Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
poskytovatel

název projektu

1.

MŠMT a EU

Šablony II OP VVV

2.

Nejmenovaný dárce

Obědy pro děti ze sociálně méně
podnětného prostředí - MŠ

40 000,00 Kč

3.

Nadace Women for women

Obědy pro děti ze sociálně méně
podnětného prostředí - ZŠ

76 636,00 Kč

4.

Liberecký kraj

Harmonizační pobyt

20 000,00 Kč

5.

Nejmenovaný dárce

Harmonizační pobyt

7 000,00 Kč

∑

částka
* 1 032 492,00 Kč

1 176 128,00 Kč
*celková částka pro období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

9. Základní údaje o hospodaření školy
Škola jako každým rokem, tak i v roce 2018 hospodařila s prostředky poskytnutými
Libereckým krajem a prostředky poskytnutými zřizovatelem, tedy obcí Josefův Důl. V roce
2018 škola celkem získala od zřizovatele obce Josefův Důl 2 233 600,00Kč a od
Libereckého kraje částku 9 803 124,00Kč. Rozpočet školy byl podpořen i vedlejší činností
školy.
O pozitivním výsledku hospodaření školy hovoří to, že škola hospodařila
s přebytkem v hlavní činnosti cca 76 306,67Kč, které byly dány do rezervního fondu školy
a budou použity v kalendářním roce 2019 na nutnou modernizaci programového vybavení
počítačové učebny.

10. Závěr
Závěrem děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v uplynulém školním
roce 2018 / 2019 na zdárném chodu a na pozitivní atmosféře školy. Záměrně zde nebudu
vyjmenovávat, bylo by snadné na někoho zapomenout, neboť vás, kteří jste jakkoliv
přispěli je mnoho. Děkuji.

V Josefově Dole 10. 10. 2019

Příloha č. 1: Zpráva metodika primární prevence
Příloha č. 2: Zpráva výchovného poradce
Příloha č. 3: Zpráva koordinátora EVVO
Příloha č. 4: Zpráva MŠ

Kateřina Titěrová, ředitelka

Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového
chování za rok 2018/2019
1)Zvolení metodika prevence rizikového chování
2) Vzdělávání metodika prevence
3) Prevence v učebních plánech
4) Akce pořádané školou
5) Přímá práce s jednotlivci
6) Přímá práce se třídami
7) Školní zájmové kroužky
1.
Zvolení metodika prevence rizikového chování
Dne 8. 11. 2018 byla zvolena na pedagogické radě nová metodička prevence rizikového
chování pro rok 2018/2019 Nikola BÖHMOVÁ. Funkci vykonávala do svého odchodu na
mateřskou dovolenou. Od 2.pololetí funkci vykonávala Jana Gajdošová (zvolena
24.1.2019).
2.
Vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků
V průběhu půl roku své činnosti na ZŠ Josefův Důl absolvovala školní metodička prevence
tento vzdělávací program
16.5.2019 - Vedení případové konference – PPP Jablonec nad Nisou
3.
Prevence v učebních plánech
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má
své pevné místo - jedná se např. Občanská výchovu, Rodinná výchovu, Přírodopis,
Zeměpis, Tělesná výchova a jiné. Tato témata byla zařazována v průběhu celého roku dle
ŠVP pro školní rok 2018/2019.
4.
Akce pořádané školou
10. – 12.9. 2018
- Harmonizační pobyt 1. a 2. stupně ZŠ Josefův Důl v Novém Městě
pod Smrkem
20.9. 2018
- Projekt Planeta Země 3000 – Barma – 2.stupeň
27.9.2018
- Pepikiáda - sportovní setkání rodičů, dětí a učitelů
26.11.2018
- Dopravní hřiště - 5 lekcí jízdy na kole a chování v dopravním
provozu pro 4. – 5. Třída
20.12.2018
- Spánkování - každoroční přespání dětí a učitelů ve škole s kulturním
programem
14. – 18.1.2019
- výměnný pobyt EUROPA SCHULLE Storkow a 9.třídy ZŠ Josefův
Důl
11. – 15. 3. 2019 - Lyžařský výcvik 2.stupeň – Bedřichov
16.4.2019
- Planeta Země 3000 – Kolumbie
3.5.2019
- Zvířata v ohrožení – projekt ZOO Liberec pro 7. Třídu
3.6.2019
- přednáška pro 7.a 8. třídu – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek SANANIM, z.ú.NEPZ

17. – 19.6.2019
21.6.2019

- výlety
- Školní akademie

5.
Přímá práce s jednotlivci
Netýká se metodika prevence, ojedinělé případy řeší třídní učitelé
6.
Přímá práce se třídami
Akce viz výše
Práce během hodin Rodinné výchovy – protidrogová prevence, rodinné vztahy
7.
Školní zájmové kroužky
Kroužky probíhají říjen – květen, jednou týdně pod vedením učitelů či externích lektorů
Sportovní kroužky taneční, florbalový,míčové sporty
Běh na lyžích
- TJ Jiskra
Dovedné ruce
Interaktivní tvoření
Školní časopis
Elektrotechnický kroužek

V Josefově Dole 4. 7. 2019

Vypracovala Jana Gajdošová

Zpráva VP za školní rok 2018 – 2019
Během školního roku byla práce VP zaměřena na zajištění péče o žáky se specifickými poruchami
učení i chování, na řešení výchovných a výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících
žáků. Na splnění těchto úkolů se kromě VP podílel ředitel školy, třídní učitelé a metodik prevence sociálně
patologických jevů.
V září byly pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami vytvořeny individuální vzdělávací plány.
Při jejich přípravě jsme spolupracovali s PPP v Jablonci nad Nisou, Pražskou PPP a se SPC v Liberci.
Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna informativními třídními schůzkami, dále
konzultacemi se žáky a jejich zákonnými zástupci. Důležité informace o oborech na středních školách získali
žáci 9. ročníku během návštěvy Burzy škol AMOS v Jablonci nad Nisou, DOD na SŠ a veletrhu SŠ EDUCA
v Liberci.
V tomto školním roce splnilo povinnou školní docházku 13 žáků a všichni budou pokračovat ve
vzdělávání na střední škole či odborném učilišti.
V rámci kariérového poradenství byly žákům 8. ročníku a jejich rodičům nabídnuty přípravné SCIO
testy k přijímacím zkouškám. Byla jim též nabídnuta možnost objednat se do PPP v Jablonci na Profitesty.
V tomto školním roce pracoval také školní parlament.
Během školního roku jsme často řešili výchovné a vzdělávací problémy žáků, a to jednak
individuálními rozhovory se samotnými žáky, ale i schůzkami s jejich zákonnými zástupci. Ukázalo se, že u
některých žáků pouze pravidelné schůzky s rodiči mají dopad na řešení jejich výchovných a vzdělávacích
problémů. Proto chceme v těchto pravidelných schůzkách pokračovat i v příštím školním roce.

Kateřina Titěrová, výchovný poradce školy

Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2018/2019
Vypracovala: Mgr. Jana Podrazká
Škola:

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Za období: září 2018 – červen 2019
Zpracováno: 3. července 2019
_________________________________________________________________________
Škola se nachází v malebném prostředí Jizerských hor, které přímo vybízí k rozvoji
environmentální výchovy. Na všech aktivitách v rámci EVVO spolupracovali všichni učitelé školy
tak, aby byl budován vztah k životnímu prostředí u všech žáků a učitelů školy.
Ve školním roce 2018/2019 byly základními nosnými prvky EVVO na škole:
1. Realizace EVVO v rámci ŠVP
Průřezové téma environmentální výchova je na naší škole integrováno do jiných
vyučovacích předmětů, především do prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni a do
přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, pracovních činností na 2. stupni ZŠ.
Environmentální výchovu jsme realizovali cílenou výukou s využitím mezipředmětových
vztahů v rámci Školního vzdělávacího programu, a to besedami, exkurzemi, projektovými dny,
školeními pedagogů a dalšími vhodnými prostředky.
Akce školy, ve kterých jsme realizovali aktivity zaměřené na environmentální výchovu:
Datum

Třída

Aktivita

10. - 12. 9. 2018 2. - 9.

Harmonizační pobyt, poznávání přírody a krajiny, hry, soutěže

27. 9. 2018

všichni

Pepikiáda (aktivita - zábavný přírodovědný kvíz pro všechny)

26. 9. 2018

4.+ 5.

Ptačí svět (ekoprogram v Ekocentru Divizna v Liberci)

3. 10. 2018

uč. + 3 ž.

Setkání Ekoškol, seminář v ZŠ Dubá

9. 11. 2018

1.

Ekoprogram v Ekocentru v Jablonci nad Nisou

26. 11. 2018

4. -5.

Hrátky s PH (Ekoprogram v Jablonci nad Nisou)

Prosinec

všichni

Adventní zvyky a tradice (tvoření, lidové zvyky)

19. 3. 2019

4 + 5.

Na návštěvě u žížal (Ekoprogram v Jablonci nad Nisou)

17. 4. 2019

všichni

Velikonoční jarmark (tvoření a prodej výrobků veřejnosti, lidové zvyky)

29. 4. 2019

4. + 5.

Hmyzí hotel (projekt třídy s cílem pochopit význam hmyzu v přírodě)

29. 4. 2019

2. + 3.

Po stopách víly Izeríny (projekt s cílem poznat krásy Českého ráje)

29. 4. 2019

9.

Jaderná energetika (obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie)

30. 4. 2019

všichni

Den Země

3. 5. 2019

7.

Zvířata v ohrožení (Ekoprogram v SEV Divizna v Liberci)

6. 6. 2019
červen

Návštěva krajské koordinátorky projektu EKOŠKOLA M. Novákové
všichni

Školní výlety (poznávání krajiny a přírodních památek v ČR)

20. 6. 2019

1.,2.,5. tř. Není včela jako včela - badatelská činnost v terénu zaměřená
na poznávání života včel s lektorkou Vendulou Palatovou

25. 6. 2019

9.

Zakázané suvenýry (Ekoprogram v SEV Divizna v Liberci)

2. Třídění odpadu a Recyklohraní
Třídění odpadu na naší škole je pro většinu žáků i zaměstnanců samozřejmostí. Ve třídách a
na školních chodbách jsou na dostupných místech umístěny nádoby na třídění papíru, plastů,
nápojových kartonů baterií, drobného elektrozařízení a také nádoby na sběr prázdých kazet z
tiskáren. S odvozem papíru a plastů ze školy nám pomáhají zaměstnanci místního obecního úřadu.
Papír soustřeďujeme v budově mateřské školy, kde jeho odvoz zajišťuje p. uč. Hyková. Za sběr
papíru získáváme do fondu MŠ zajímavé finanční prostředky, z nichž jsou pak hrazeny vybrané akce
a pomůcky. Plasty a nápojové kartony jsou odváženy na sběrná místa v obci.
Odvoz drobného elektrozařízení, baterií a tiskových kazet realizujeme dlouhodobě
prostřednictvím projektu RECYKLOHRANÍ. V září a říjnu proběhla podzimní sběrová kampaň.
Do této kampaně jsme odevzdali 215 kg vybitých baterií a 25 kg drobných elektrospotřebičů.
Nejaktivnějšími účastníky kampaně byli žáci 1. třídy, kteří nasbírali téměř všechny vybité baterie a
ve sběru vytrvali celý školní rok. V rámci projektu RECYKLOHRANÍ jsme také v průběhu
školního roku splnili zajímavý úkol s cílem prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů s názvem Pojďte udělat skvělou reklamu na sběr baterek a elektra! Za body získané v
soutěži byli odměněni žáci 1. třídy.
3. Zlepšení prostředí školy
30. dubna 2019 jsme uspořádali celoškolní tématický den ke Dni Země. Jde o ekologicky
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a připadá na 22. duben.
Uskutečnili jsme jarní úklid obce ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu. O školní zahradu a
vyvýšené záhony jsme pečovali v hodinách pracovních činností. V začátku školního roku jsem se
pokusila zapojit děti
do programu Ekoškola. Žáci si vybrali dvě témata, která je lákala ke
zpracování. V některých třídách jsme provedli počáteční analýzy na téma prostředí školy. Na
vyhodnocení analýz a další práci na vylepšování prostředí školy se nám však nedařilo dále a
podrobně pracovat.
Několikrát jsme využili nabídek vzdělávacích programů Střediska ekologické výchovy v Jablonci
nad Nisou a v Liberci a zúčastnili jsme se ekologických programů (viz. tabulka)
Spolupráce školy s vedením obce je velmi dobrá. Zaměstnanci obce kdykoliv vypomohli s
odvozem tříděného odpadu, bioodpadu ze školního pozemku, sekáním trávy okolo školy. Naopak
žáci a pedagogové vypomohli obci s jarním úklidem v rámci Dne Země, škola uspořádala pro
občany oblíbený Velikonoční jarmark a podílela se na společenské akci Rozsvěcení adventního
stromu.
5. Shrnutí
Závěrem si dovolím konstatovat, že dobře naplňujeme většinu cílů environmentální
výchovy, které jsme si stanovili především integrovaných do vyučovacích předmětů. Jsou však i
cíle, jejichž naplnění je třeba v příštím školním roce 2019/2020 zlepšit.
Mezi ně vedle dalších především patří:
* větší využívání přírodní učebny k výuce,
* systematická, trvalá a průběžná práce žáků a učitelů na tématech Ekoškoly,
* péče o školní zahradu.
Na tyto cíle vedle stávajících je důležité se v následujícím školním roce zaměřit pozornost a
pokusit se je naplnit.
Jana Podrazká, koordinátor EVVO

Výroční zpráva Mateřské školy za rok 2018/19
Mateřská škola upřednostňuje formu prožitkového vzdělávání a s tím se pojí bezpočet akcí, které
v průběhu roku dětem nabízí.
Mateřská škola má dvě třídy:

Klubíčka: děti ve věku 2-3 let
Šikulové: děti ve věku 4-6 let

Mateřská škola má povinnost spolu s přijetím dvouletých dětí každoročně pořádat požární
cvičení, které proběhlo v září se spoluúčastí HZS Tanvald.
MŠ se také ještě v září účastnila soutěže "Vesmírný Ještěd" kdy výtvarné práce dětí byly vystaveny
v liberecké krajské knihovně.
Během celého školního roku se pořádalo kromě tradičních akcí jako je Halloween, Mikuláš,
zpívání na schodech (2x), Vánoční nadílka, karneval, ples v mateřské škole, noc s Andersenem,
čarodějné kouzlení či MDD, mnoho besed s odborníky v oboru. Beseda o lese s revírníkem panem
Slanařem, Zdravá 5 a besedy se zástupci HZS, ČČK, či PČR.
Každý druhý měsíc k nám zavítalo divadlo a jednou kouzelník.
Pro předškoláky byly také určené akce: lyžařský výcvik ve spolupráci s p. Štrofovou a
plavecký kurz ve spolupráci s plaveckou školou pl. bazénu v Jablonci nad Nisou.
Samozřejmě nechyběly prožitkové programy jako Muzikofiletika, keramika v ZŠ a 3
programy ve spolupráci s ekocentrem v Jablonci nad Nisou.
Několikrát jsme vyrazily do podniku Detoa, navštívili jsme knihovnu v Jablonci nad Nisou i
stanici HS v Albrechticích v Jiz. horách.
Aktivně jsme se zapojujeme i do dění v naší obci a proto se děti z naší mateřské školy
účastní akcí jako je Setkání seniorů či Vítání občánků.
Několikrát do roka pořádáme akce na naší školkové zahradě či v prostorách mateřinky pro
rodiče s dětmi: Podzimní slavnost, S vůní vánoc, Jarní piknik či slavnost Slunce.
V letošním roce nás všechny čekalo pár nových projektů. Prvním byl projektový den
s panem Gorcem ze Zdislavy, který založil v roce 2013 ruční papírnu Papyrea. Vyrobený ruční papír
jsme použili při tvorbě přáníčka ke Dni matek.
Novinkou byly také besedy určené rodičům předškolních dětí s PaedDr. Jancíkovou na téma
"Předškolní zralost" a s Mgr. Marečkovou na téma "Emoční zralost".
Každoročně rodičům nabízíme možnost zkontrolovat oči jejich dětí preventivním
screeningovým vyšetřením a i letos byl velký zájem.
Od listopadu do března mají děti v naší mateřské škole, stejně jako žáci ZŠ možnost
saunování. Větší zájem o tuto zdraví prospěšnou aktivitu mají předškolní děti.
Pro předškoláky máme odpolední aktivitu "Veselé hlásky", pro podporu a správný rozvoj
řeči.
Mateřská škola se účastní celoročního programu "Cvičíme se zvířátky" kterou připravuje
česká obec sokolská a jsme zařazeni do projektu Ekoškolka.

Vypracovala Silvie Hyková, vedoucí učitelka MŠ

