
Výroční zpráva 
Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 

za školní rok 2020/2021 
 

Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Sídlo: Zborovská 519, 511 01 Turnov 

Charakteristika školy: základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřízená podle 

§ 16 odst. 9 školského zákona. Součástí školy je školní družina. 

Zřizovatel školy: město Turnov 

Vedení školy: Mgr. Jaroslava Štoudková, ředitelka, Mgr. Radka Šimůnková, zástupkyně ředitelky  

ID datové schránky školy: 4xs4qw9 

Stránky školy: www.zvsturnov.cz 

Školská rada: Eva Kordová (za zřizovatele), Jan Hyršal (za zákonné zástupce žáků), Blanka Pluchová (za 

pedagogické pracovníky) 

 

Obory vzdělávání 

79-01-B/01 Základní škola speciální  

79-01-C/01 Základní škola 

 

Informace o škole 

Naše škola je zřízena dle § 16 odst. 9) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Jedná se o školu 

určenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má první i druhý stupeň, který tvoří 3 

třídy základní školy speciální a 5 tříd základní školy „praktické“. Některé třídy se skládají z více 

oddělení tvořených žáky několika ročníků. Škola má i školní družinu, která je otevřena ráno a 

odpoledne.  

Škola se nachází ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží v levém křídle budovy Obchodní akademie a 

hotelové školy (OHS) Turnov, se kterou máme smluvní nájemní vztah. Škola má vlastní vstup z ulice 

Žižkova. Máme k dispozici výukový pozemek v ulici Čapkova vzdálený asi 150 m. Tělesná výchova 

v případě příznivého počasí probíhá venku v nedalekých Rývových a Metelkových sadech, dále 

využíváme tělocvičnu na základní škole Žižkova (2 hod týdně) a pronajímáme sportoviště od OHS 

Turnov (venkovní hřiště a vnitřní „aula“). Pracovní výchova probíhá v pronajaté dílně na základní 

škole Skálova.  

Kapacita školy je dle školského rejstříků 150 žáků základní školy, 24 žáků speciální školy a 15 žáků 

v družině. Stavebně technické možnosti však jsou ve stávajících prostorách cca 75 – 80 žáků.  

Stravování žáků i pracovníků je zajištěno nákupem obědů od OHS, kde také probíhá stravování.  

 

Personální zabezpečení 

Tým pracovníků školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 8 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 1 

vychovatelka, 1 uklízečka. Hospodářka a mzdová účetní jsou externí pracovníci.  

Pedagogický sbor je stabilizovaný, tvoří jej pracovníci s odpovídající odbornou úrovní (magisterský 

titul v oboru speciální pedagogika, kurz pro asistenty pedagoga) a s dostatečnými zkušenostmi 

z praxe. Novým pracovníkům je poskytována metodická pomoc a vedení ze strany školy a 

zkušenějších kolegů. Učitelé mají k dispozici sdílené kabinety a sborovnu pro pracovní schůzky a 

setkání.  



Pracovní a platové náležitosti zaměstnanců jsou řešeny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, a dalšími platnými předpisy. Pracovní i platové podmínky našich zaměstnanců jsou 

na dobré úrovni.  

 

Zápis prvňáčků, přijímání žáků a výsledky vzdělávání 

Přijímání žáků do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona probíhá na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka a současně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – 

psychologická poradna). V tomto školním roce jsme přijali 2 žáky první třídy. Další 2 žáci byli 

v průběhu roku přeřazeni z jiných základních škol (5. a 6. ročník). 

 

Celkový počet žáků školy na konci školního roku 2020/2021 činil 59 žáků, z toho: 

• 51 žáků prospělo 

• 7 žáků prospělo s vyznamenáním 

• 1 žák neprospěl (ze zdrav. důvodů, opakuje ročník ZŠ speciální).  

 

Na konci školního roku 2020/2021 ukončilo školu 11 žáků, z toho bylo 10 žáků 9. ročníku a 1 žákyně 8. 

ročníku (splněná 9letá školní docházka). Tito žáci pokračují v přípravě na zaměstnání v těchto 

učebních oborech:  

• potravinářství, cukrářská výroba (SŠ Antala Staška, Lomnice n. Popelkou) – 5 žáků 

• instalatér (SOU Hubálov) – 2 žáci 

• zahradnické práce (SOŠ Jablonecká, Liberec) – 2 žáci 

• zednické práce (SOŠ Jablonecká, Liberec) – 2 žáci 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

V oblasti primární prevence klademe velký důraz na práci třídních učitelů, kteří nejlépe znají svěřené 

žáky a mohou rozhodující měrou předcházet vzniku sociálně patologických jevů mezi žáky. Požadavek 

je především laskavé vedení žáků s kladným emočním nábojem, a zároveň důsledné dodržování 

stanovených pravidel.  

Škola má k dispozici vlastní školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce a metodik 

prevence. Ten úzce spolupracuje s třídními učiteli, rodiči i vedením školy.  

Téma sociálně patologických jevů a jejich prevence se průřezově promítá do celého vzdělávacího 

programu s důrazem na podporu pozitivních vzorů a budování a upevňování žádoucích vzorců 

chování a návyků, a to jak v reálném životě, tak i v oblasti internetu a sociálních sítí.  

Ve výchovné oblasti se potýkáme zejména s problémem záškoláctví. Toto řešíme podle individuální 

situace s žákem (identifikace problému, domluvy, kázeňský postih) a jeho zákonnými zástupci. Pokud 

to situace vyžaduje, spolupracujeme úzce s OSPOD Turnov a sociálním kurátorem pro mládež.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě metodického 

pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne 26. 8. 2019, plánu dalšího vzdělávání pracovníků na 

rok 2019/2020 a potřeb pracovníků a záměrů školy pro další období. 

Učitelé se pravidelně vzdělávají, využívají nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraj, Národního 

institutu dalšího vzdělávání Liberec a vzdělávacích agentur. Výběr seminářů a kurzů je zaměřen 

především na kapitoly ze speciální pedagogiky, změny ve školních vzdělávacích programech, evaluaci 

školy, environmentální výuku, legislativu a změny ve financování školství. 

Učitelé se aktivně zúčastňují tvůrčích kurzů, které pořádá Muzeum Českého ráje Turnov. Učitelé 

nadále pracující na realizaci připomínek k oběma školním vzdělávacím programům naší školy. 



Škola se zapojila do projektu Šablony II pro ZŠ, realizujeme šablony se zaměřením na osobnostní 

rozvoj komunikace s rodiči, čtenářská gramotnost, moderní deskové hry, projektové dny ve škole i 

mimo školu. Dvě hodiny týdně probíhala doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Čj, Aj, M, 

logopedie. Jednou týdně a to na 90 min byl otevřen pro žáky klub deskových her a jednou týdně 

čtenářský klub. 

Stěžejným programem Školního vzdělávacího programu byla environmentální a ekologická výchova, 

tomuto odpovídají i témata projektových dní a projektového vyučování. Školní ekoteam - učitelé, žáci 

i provozní zaměstnanci dbali na důsledné šetření energiemi, na důkladné třídění odpadu atd.  

Začátkem školního roku jsme obhájili již pátý titul „Ekoškola“.  

 

Prezentace školy na veřejnosti 

V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům vlastnosti rozvoje osobnosti. Navštěvujeme 

divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Klademe důraz na základy společenského 

chování, vhodného oblečení atd. V oblasti výtvarné výchovy se pravidelně zúčastňujeme různých 

výtvarných soutěží a malování na různá témata např. Konta Bariéry, Svět barev, a jiné.  

Akce školy, které sami pořádáme projektové dny s aktuální tematikou např.“ Vánoční tradice a 

zvyky”, „ Dejte vejce malovaný”, „ Den čarodějnic”, “ Den dětí ”, „ Den matek” nebo projektové dny 

zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů jako „ K nám drogy nepatří “ nebo „ Kdo 

si hraje, nezlobí”, dále odborné exkurze pro žáky osmých a devátých ročníků, návštěvy odborných 

učilišť, podniků a provozoven v Turnově a okolí, např. Kovovýroba Sedmihorky.  

Samostatným dvou měsíčním projektem byl projekt LES ve škole, tři třídy získaly certifikát Lesní třídy, 

staly se patronem pralesa na Ještědském hřebeni. 

Divadelní předplatné pro ZŠ speciální školu a 1. stupeň ZŠ praktické Knihovnické lekce ve spolupráci s 

knihovnou A. Marka Měsíc bezpečnosti - akce na dopravním hřišti Sportovní hry mládeže 

Akce pořádané ZOO Liberec Akce pořádané CHKO Český ráj. Divizna, Střevlík Týden mobility 

v Turnově, Vánoční trhy, Kopidlenské poupě (vědomostní soutěž pro žáky), různé výtvarné soutěže 

atd.  

Pravidelnou akcí se stal příměstský tábor pro žáky školy. Během hlavních prázdnin pořádáme tábor 

pro 15 dětí. Aktivně se zapojily učitelky i asistentky pedagoga ze školy. Rodiče žáků tábor velmi 

ocenili. 

 

Distanční vzdělávání 

Distanční výuka v souvislosti s protiepidemickými opatřeními probíhala na naší škole tzv. „papírovou 

formou“. Nerealizovali jsme online přenosy a výuku přes počítač, ale učitelé komunikovali s žáky a 

jejich zákonnými zástupci osobně (telefonicky, emailem, osobní schůzka), zadávali žákům úkoly 

v přiměřeném rozsahu a obtížnosti, poskytovali pracovní listy, a práci žáků následně přebírali ke 

kontrole a vyhodnocení. Doba uzavření škol našeho typu byla oproti běžným základním školám kratší 

a výuku se přes všechny obtíže podařilo realizovat na velmi dobré úrovni.  

 

Výsledky kontrolní činnosti  

Ve školním roce 2019/2020 na naší škole neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. V září 

2020 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření ze strany zřizovatele (Město Turnov) za období 

od 1.1.2019 do 31.12.2019. Kontrolní komise neshledala v hospodaření školy žádné závady.  

 

Zapojení školy do projektů a mezinárodních programů 

Škola byla zapojena do mezinárodního programu „Ekoškola“, viz bod č. 8). Dále jsme se zapojili do 

dotačního programu Evropské unie „Šablony II“, v rámci kterého probíhalo doučování pro žáky 



ohrožené školním neúspěchem, čtenářský klub, klub deskových her a projektové dny zaměřené na 

vztah k přírodě.  

Naše škola je také zapojena do pilotního projektu „Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami“, který je zaměřen na podporu žáků při volbě dalšího studia a výběru 

povolání. Tento projekt bude probíhat až do konce roku 2022 a kromě přímé práce ze žáky se za jeho 

pomoci podařilo zafinancovat vybavení počítačové učebny čtrnácti novými stolními počítači, které 

průběžně využíváme při výuce napříč širokým spektrem předmětů.  

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla zpracována dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a dle Vyhlášky 

ministerstva školství č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 

zpráv.  

 

V Turnově dne 11.10.2021 

 

 

……………………………………………………… 

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS. 

ředitel školy 

 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Zborovská 519, 511 01 Turnov 

 

  

Rozdělovník:  

 

Školská rada ZŠ Zborovská 

Město Turnov 
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