
Základní škola Jenišovice - školní rok 2016/2017 
 

Organizace: 
Ředitelka – Mgr. Milena Kučerová 
Zástupkyně ředitelky – Mgr. Jana Kadečková  
Třídy a třídní učitelé: 
1. třída – 22 žáků, pí učitelka Pavla Dvořáková 
2. třída – 23 žáků, pí učitelka Edita Čermáková 
3. třída – 21 žáků, pí učitelka Vladimíra Mikulášková 
4. třída – 17 žáků, pí učitelka Marcela Feríková 
5. třída – 18 žáků, pí učitelka Jana Preislerová 
6. třída – 12 žáků, pí učitelka Iva Havlíková 
7. třída – 17 žáků, p. učitel Pavel Vlček 
8. třída – 21 žáků, pí učitelka Markéta Zakouřilová 
9. třída – 11 žáků, pí učitelka Romana Zabořilová 
Pí učitelky Iva Jirošová a Petra Macháčková  
Školní družina – dvě oddělení, pí vychovatelky Lenka Víšková, Hana Kutková 

 
Zájmové krouţky: 
 

Keramika, Florbal pro mladší a starší žáky, Počítače, Šikovné ruce, Vaření,  
Deskové a společenské hry  – kroužky navštěvuje celkem 97 žáků 
 

Pobočka ZUŠ Ţelezný Brod: 
 

Obor výtvarný a hudební obory – klavír a 
housle 
 

Podzimní akce:  
 

- Kurz plavání – 2. – 4. třída, 10 lekcí, 
Plavecký bazén Jablonec nad Nisou  

- Dopravní výchova – cvičné dopravní 
hřiště v Turnově, 4.tř. 

- Eduka – Veletrh vzdělávání Liberec - 8. 
a 9. třída  

- Poetika 2016 – recitační soutěž v Městském divadle Turnov 
- Rozsvěcení Vánočního stromu na návsi v Jenišovicích a s ním spojený 

vánoční koncert žáků školy v Kostele Církve čs. husitské 

- Spolupráce s Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou 
školou v Turnově – exkurze a seznámení s učebními obory školy (8. a 9. třída) 

- Sportovní akce – účast na turnajích regionu – florbal, basketbal 
- Mikulášská nadílka – připravila 9. třída pro své mladší spolužáky a MŠ 
- Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic – Renesanční válečnictví 
- Vánoční besídky – třídy 1. – 4. 
 

Zimní akce: 
 

- Bruslení na Zimním stadionu v Turnově (pravidelně každý měsíc) 
- Týdenní lyžařský pobyt v Rejdicích (od 15.1.2017) 
- Planeta Země – cestopisný pořad v Městském divadle v Turnově – Filipíny 

- Beseda s pracovníky Policie ČR 
(bezpečnost v dopravě, vandalství)  

- Masopust – školní projekt (17.2.2017)  
 

Plánované akce: 
 

Dílničky pro budoucí prvňáčky (březen – 
duben 2017) 
Zápis prvňáčků do 1. ročníku pro školní r. 
2017/2018 (pátek 7.4.2017) 
Jednotné státní přijímací zkoušky na střední 
školy – český jazyk a matematika (12., 19.4.2017) 
Výstava žáků školy, pobočky ZUŠ a dětí MŠ u příležitosti jenišovické pouti v 
Kostele Čs. církve husitské v Jenišovicích (22. – 23.4.2017) 
Meziškolní soutěže – Pekařův pohár (vědomostní soutěž), Pěnčínská nota 
(přehlídka kulturní) a Maloskalský pohár (sportovní soutěž) 
Pohádkový strašidelný les na Drábovně (sobota 6. 5. 2017) 
Školní jarmark (8.6.2017) 
Týdenní ozdravný pobyt – turistika, cyklistika (červen 2017) 
 

Dlouhodobé projekty: 
 

Individuálně, ale společně a jinak (Město Turnov) – podstatou projektu je podpora 
inkluzivního vzdělávání. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách 
takové prostředí, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami – žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí. Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci 
Libereckého kraje.  
V rámci tohoto projektu jsme ve škole zřídili školní poradenské pracoviště pro práci 
školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se pravidelně věnují práci 
s potřebnými žáky naší školy, případně i s jejich rodiči.  
 

Vyuţití získaných finančních prostředků z akcí pořádaných školou za pomoci 
přátel školy: 
 

Nákup nábytku a plastových kontejnerů pro pomůcky žáků – 7. – 9. třída 
Vybavení nové školní knihovny – regály a poličky na knihy, sedací lavice, koberec, 
polštářky 
Zřízení šatny ve školní družině (nábytek) 
Finančně jsme podpořili rodiče nemocného 
žáka  
Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům 
školy, kteří se aktivně podílejí na organizování 
školních akcí nebo se jich účastní a pomohou 
tak škole získat další finanční prostředky. 
 

Kontakty: 
 

Tel. 483 393 095 (ZŠ), 483 393 091 (ŠJ) 
www.zsjenisovice.cz  (jsme i na FACEBOOKU) 
skola@zsjenisovice.cz 

http://www.zsjeni�ovice/

