Informace ze školy začátek školního roku 2018 – 2019.
Školní rok 2018 / 2019 ve škole začal v pondělí 3. září 2018. Do první třídy přišlo jedenáct
prvňáčků, společně s námi je přivítala paní Marie Blahoutová za SPOZ a Mgr. Daniel David
starosta obce. Děti dostaly drobné dárečky od SPOZu a Svazu žen v Janově nad Nisou.
Celkem do školy nastoupilo 147 dětí. Složení zaměstnanců příspěvkové organizace je stabilní,
ke změně došlo pouze ve složení pedagogického sboru základní školy.
Pedagogický sbor základní školy: 1. třídu vede Mgr. Pavla Michková, 2. třídu Mgr. Lenka
Vondrová, 3. třídu Mgr. Jana Garčeková, 4. třídu Mgr. Gabriela Nováková, a 5. třídu Mgr.
Kateřina Šípalová. Třídním učitelem v 6. třídě je Mgr. Adam Kulich, v 7. třídě Mgr. Lukáš
Blažej, třídní učitelkou 8. třídy je Věra Mindlová Bc. a 9. třídu vede Mgr. Petra Davidová. Mgr.
Filip Čálek vyučuje od letošního školního roku fyziku a zeměpis. Vedoucí vychovatelkou ve
školní družině je Alexandra Trojáková, školní klub vede L. Blažej. Ve škole máme zřízené
pozice asistenta pedagoga a to v 1., 3., 6., 7. a 8. třídě. Zástupce ředitele je Mgr. Hana
Ticháková, novou školnicí je Lucie Martínková.
Zaměstnanci mateřské školy: zástupce ředitele pro mateřskou školu je Alena Putzová. Děti
vzdělávají paní učitelky Iva Voháňková, Hana Fuchsová a Tereza Šťastná. Máme i asistenta
pedagoga v mateřské škole, školnicí je Ilona Bernardová.
Školní stravování pro základní a mateřskou školu: vedoucí stravování je Renata Mádlová pro
obě školská zařízení, vedoucí kuchařka je Gabriela Kýčková Holá, další kuchařky jsou Petra
Šefrová a Klára Martinovská. Jídelníček pro děti je vyvážený a zdravý, jsou zařazována méně
tradiční jídla v rámci zdravé výživy, bezmasé pokrmy, luštěniny, saláty, ovoce a zelenina, jídlo
je nápadité a pro děti školního věku vhodné.
I v letošním školním roce probíhá celoroční školní projekt „Náš kraj“ pro 1. stupeň ve všech
vyučovacích předmětech a dlouhodobý školní projekt „Liberecký kraj“ pro 2. stupeň. Škola je
zapojena do programu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, stejně tak do projektu „Sportuj ve
škole“ pro děti z 1. a 2. třídy, které navštěvují školní družinu. Na začátku školního roku začalo
při škole pracovat sedm různých zájmových kroužků a tři sportovní oddíly Školního
sportovního klubu. ŠSK organizuje pro sportovně založené děti závody na horských kolech
Decathlon cup Bedřichov a také závody v běhu na lyžích družstev AŠSK. V průběhu školního
roku uspořádáme také školní závody v běhu na lyžích, ve sjezdovém lyžování a snowboardu a
na horských kolech.
Náš pěvecký sbor, pod vedením Aleny Putzové, vystoupí v neděli 2. prosince 2018
v loučenském kostelíku na zahájení adventu.
Naplánovaná je také Vánoční burza v prostorách základní školy, kde děti nabídnou své
výrobky k prodeji rodičům a každému, kdo přijde do školy. Burza se uskuteční ve čtvrtek
13.prosince 2018 od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách školy. Výtěžek této akce půjde ve
prospěch záchranné stanice ARCHA v Liberci. Tímto vás srdečně zvu i na tuto školní akci.

V rámci podpory polytechnického vzdělávání, naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje se žáci naší školy zúčastňují projektových dnů v IQLandii
v Liberci a na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Žáci 8. a 9. třídy
si mohou vyzkoušet praktické chemické pokusy na této průmyslovce. Některé hodiny
pracovních činností budou probíhat v dílnách SPŠS Jablonci nad Nisou Belgická ul., kam
budou dojíždět chlapci 2. stupně. Žáci se zapojují do olympiád, soutěží vědomostních,
tvořivých i sportovních a dělají dobré jméno naší škole. V krajském kole logické olympiády
2018 se Václav Šnytr, v kategorii 3. – 5. ročník, umístil na 13. místě z celkového počtu 47
soutěžících.
Ráda bych uvedla také několik akcí, které již proběhly:
V rámci projektového dne se žáci seznámili s Janovským okruhem, osvojovali si znalosti
historie a místopisu Janova nad Nisou. Proběhlo několik akcí pro děti u příležitosti „100 let
od založení republiky“, ve škole byly besedy na téma „Staleté kořeny“ pro žáky 8. a 9.
ročníku, v Eurocentru v Jablonci nad Nisou byl pro žáky 1. stupně připravený program „100
let Československa“. Velmi vydařené bylo „Slavnostní sázení lípy republiky“ v parčíku před
poštou, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně školy a také janovská veřejnost.
Třídy už mají za sebou několik exkurzí a několik návštěv Městského divadla v Jablonci nad
Nisou. Chlapci z 6. a 7. třídy vyhráli oblastní turnaj ve florbale a postoupili z 1. místa do
okresního kola, kde obsadili 4. místo mezi všemi přihlášenými jabloneckými školami.
Snažíme se získávat peníze z dalších zdrojů, takže jsme zapojeni do projektu „Podpora
vzdělávání na ZŠ a MŠ Janov nad Nisou“ a od ledna 2018 čerpáme peníze (celkem 846 000,Kč) na vzdělávání pedagogických pracovníků, na školní asistenty a na doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem. Podali jsme projekt v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu 1. výzva MAS Podještědí-IROP – Infrastruktura pro vzdělávání. Dále
připravujeme projekt v rámci Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování
ŠABLONY II, který by měl být realizovaný od 01. 09. 2019.
Ve středu 14. 11. 2018 proběhlo výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v 8. třídě,
přírodovědná gramotnost. Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých se výsledky
vzdělávání zjišťovaly prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování.
Ve škole se pilně pracuje, první čtvrtletí školního roku uteklo jako voda. Pokud vás zajímá, co
se ve škole děje, tak informace a aktuality naleznete na www.zsjanovjbc.com.
Všem čtenářům přeji krásný adventní a vánoční čas a vše nejlepší do nového roku.
Mgr. Jana Tomešová řed. školy

