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1  Základní údaje o škole 
 

 
Název školy 
 

Základní škola, Liberec, Česká 354, 
příspěvková organizace 

 
Právní forma 

příspěvková organizace, 

IČO 64 04 03 64 

 
Adresa školy 
 

 
Česká 354, 463 12  Liberec 25,  

Součásti školy - IZO 

Základní škola - 102229953, kapacita: 628 žáků 

Školní jídelna  -  116402024, kapacita: 600 jídel 

Školní družina -  116401044, kapacita: 210 žáků 

Název zřizovatele 

Statutární město Liberec, 

nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  

Liberec 1, 460 59 

IČO 26 29 78 

REDIZO 600080170 

Vedoucí pracovníci 

Mgr. Šárka Klímová 

ředitelka školy 

Mgr. Jana Čepičková 

statutární zástupkyně ředitelky 

Mgr. Jana Stříbrná 

zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 

Renata Melzerová 

vedoucí vychovatelka 

 
 
Školská rada 
 
 

Mgr. Jan Berki, Ph.D. 

zástupce zřizovatele, zastupující předseda školském rady 

Bc. Dagmar Vízková 

zástupce rodičů 

Mgr. Pavla Kolářová 

zástupce pedagogů 

 
Zařazení do sítě škol 
 

 
1. 9. 1996 
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2 Přehled oborů vzdělávání  
 
2.1  Vzdělávací program školy 
Od 1. 9. 2014 vyučujeme ve všech ročnících podle aktuální verze školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání s motivačním názvem 
 „Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili“, s platností od 1. 9. 2007, č. j. CES/0340/2013. 
 

Přehled vzdělávacích programů školy 
 

Vzdělávací program, 
s platností od 

Č. j. MŠMT 
Školní rok 2016/2017 

ročníky počet žáků k 30. 9. 

Školní vzdělávací 
program pro základní 
vzdělávání, 1. 9. 2007 

Č. j. CES/0340/2013 
 

1. - 9. ročník 
 

544 

 

2.2 Výchovné a vzdělávací cíle 

Naše úsilí směrujeme ke změně ustálených vyučovacích postupů, metod a organizačních forem 
práce, ke změně přístupu k žákům ve smyslu aktivního učení, podpory logického myšlení a většího 
zapojení žáků do výchovně vzdělávacího procesu. 

Důraz je kladen na důkladnou přípravu a promyšlenou organizaci vyučovací hodiny, na motivaci žáků 
a střídání metod práce. Podporujeme tvořivost a iniciativu žáků, seberealizaci jednotlivců stejně jako 
týmovou spolupráci. Upřednostňujeme demokratický přístup a usilujeme o partnerské vztahy na 
všech úrovních.  

V souladu s těmito názory jsme formulovali dva hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu: 

a) VYTVÁŘET U DĚTÍ POZITIVNÍ VZTAH KE ŠKOLE A VZDĚLÁVÁNÍ VŮBEC 

– umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

–  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

– klasifikace a hodnocení znalostí žáků místo vyhledávání nedostatků, atmosféra bez stresů 

– umožnit žákům co nejvíce příležitostí zažít zdar a pocit úspěchu 

– poznávat sám sebe, rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

– uplatňovat nabyté vědomosti a dovednosti se zřetelem na další profesní orientaci 

–  podpora aktivity a tvořivosti, pozitivní motivace, hrdost na školu  

 

b) ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE S AKCENTEM NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA     

    VÝSLEDKY V UČENÍ A CHOVÁNÍ 

– respektování individuálních zvláštností, práva na různost 

– vytváření prostoru pro seberealizaci, rozvoj přirozeného nadání 

– účelové soužití žáků s učiteli vedoucí k práci na osobní maximum každého žáka 
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–  partnerský vztah respektující povinnosti a práva, otevřená komunikace, podpora týmové 
spolupráce 

– dodržování společně vytvořených pravidel chování  

– využívání prvků demokracie, fungování třídních samospráv, školního parlamentu 

–  vedení žáků k ochraně zdraví a zodpovědnému chování 

 
2.3 Zaměření školy 

V našem pojetí základního vzdělávání obsaženém ve školním vzdělávacím programu „Učíme se, 
abychom se domluvili a v životě neztratili“ klademe důraz nejenom na výuku cizích jazyků, ale 
zároveň také komunikaci mezi sebou navzájem, socializaci a prosociální chování, motivaci pro 
celoživotní vzdělávání a hledání svého místa a uplatnění v životě. 

Do školního vzdělávacího programu je začleněno zaměření školy – rozšíření výuky cizích jazyků a 
větší časovou dotací je podpořena i výuka informatiky. 
Výuka anglického jazyka začíná ve 2. ročníku. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců a 
rozřazovacích testů z českého a anglického jazyka ve 3. ročníku je výuka v následujících ročnících 
rozdělena do skupin běžná výuka jazyků (BVJ) a rozšířená výuka jazyků (RVJ). 

Žáci ze skupiny s rozšířenou výukou jazyků mají na obou stupních vyšší hodinovou dotaci cizích 
jazyků. V 6. ročníku si povinně volí 2. cizí jazyk (německý nebo francouzský jazyk). 

Žáci ze skupiny s běžnou výukou jazyků přibírají od 7. ročníku 2. cizí jazyk (německý jazyk) v časové 
dotaci 2 hodiny týdně. V odůvodněných případech mají žáci možnost se vzdělávat v rámci 2. cizího 
jazyka v předmětu anglický jazyk konverzace. 

Výuka informatiky je zahájena již na 1. stupni a to ve 3. a 4. ročníku, na 2. stupni pokračuje                  
v 6. a 9. ročníku. 

 

2.4 Volitelné předměty 

 

Ročník Název volitelného předmětu Týdenní časová dotace 

4. ročník Volitelný český jazyk 1 hodina  

5. ročník Volitelný český jazyk 1 hodina  

6. ročník Volitelný český jazyk 1 hodina  

6. ročník Sportovní hry 1 hodina  

6. ročník M-F praktika 1 hodina  

7. ročník Sportovní hry 1 hodina  

8. ročník Sportovní hry 1 hodina  

9. ročník Volitelná matematika 1 hodina  
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2.5 Přehled zařazených disponibilních hodin v učebním plánu školy 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017, kapitola 
2. Vzdělávací proces, 2.2 Tabulka rozmístění tzv. disponibilních hodin. 

 

2.6 Zájmové kroužky 

O zájmové kroužky na naší škole je každoročně ze strany žáků velký zájem. Ve školním roce 
2016/2017 jsme pro žáky rozšířili nabídku zájmových kroužků o dalších 6 nových kroužků:  

Elektro-hry – kroužek vedený externistou, 
Divadlo a dramatika – kroužek vedený externistou, 
Bodyforming – kroužek vedený naším pedagogem, 
Kompenzační a protahovací cvičení – kroužek vedený naším pedagogem, 
Sebeobrana – kroužek vedený naším pedagogem, 
Hravá angličtina – kroužek vedený naším pedagogem. 
 
Celkem jsme otevřeli 21 druhů zájmových kroužků a naplnili jsme 36 skupin týdně.  
Realizaci kroužků zajišťovali naši pedagogové i externisté. 

 
 

Název kroužku Počet otevřených skupin v týdnu 

Sborový zpěv - Kopretinka 1 

Miniházená 2 

Sportovní hry  2 

Sebeobrana  3 

Bodyforming  1 

Florbal 3 

Basketbal 1 

Badminton 2 

Kompenzační a protahovací cvičení  1 

Kytara 3 

Flétna 2 

Dětská televize  1 

Keramika 3 

Kreativní svět 1 
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Žurnalistický kroužek 1 

Divadlo a dramatika 1 

Veselá věda 2 

Elektro-hry  1 

Hravá angličtina 2 

Dyslektická náprava 2 

Logopedická náprava 1 

Celkem skupin/týdně: 36 

 

Rozpis týdenní realizace zájmových kroužků  

 
PONDĚLÍ 

 Ročník Název kroužku 
1. až 3. roč. Logopedie (dle výběru učitele) 

2. až 5. roč. Divadlo a dramatika 

1. až 5. roč. Veselá věda 

1. až 5. roč. Veselá věda 

2. až 5. roč. Miniházená 

1. až 2. roč. Florbal  

2. až 3. roč. Florbal  

1. roč. Keramika 

3. až 7. roč. Kreativní svět 

 
 
ÚTERÝ 

 Ročník Název kroužku 
3. až 5. roč. Dyslexie (dle výběru učitele) 

1. roč. Hravá angličtina 

1. roč. Hravá angličtina 

6. až 7. roč. Bodyforming 

3. až 4. roč. Badminton 

2. až 5. roč. Keramika 
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STŘEDA 

Ročník Název kroužku 
6. až 9. roč. Kompenzační a protahovací cvičení 

2. až 6. roč. Basketbal 

4. až 9. roč. Žurnalistický kroužek 

2. až 4. roč. Elektrohry 

2. až 4. roč. Keramika 

2. až 5. roč. Florbal  

2. až 3. roč. Sebeobrana 

4. až 5. roč. Sebeobrana 

2. stupeň Sebeobrana 

od 10 let Dětská televize 

 
 
ČTVRTEK 

 Ročník Název kroužku 
3. až 6. roč. Kytara - začátečníci 

3. až 6. roč. Kytara - začátečníci 

4. až 7. roč. Kytara - pokročilí 

1. roč. Flétna 

2. až 3. roč. Flétna 

2. až 5. roč. Dyslexie (dle výběru učitele) 

8. až 9. roč. Bodyforming 

1. až 9. roč. Kopretinka 

1. až 3. roč. Sportovní hry 

1. až 3. roč. Sportovní hry 

  
 
2.7  Zařazení 1. a 2. cizího jazyka do výuky 

 
1. stupeň 
Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího 
jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce 
ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 
 1/   běžná výuková skupina – BVJ 
 2/   skupina s rozšířenou výukou jazyků – RVJ 
Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny 
Běžná výuková skupina – 3 hodiny AJ týdně  +  1 hodina Volitelný český jazyk                                                                                     
Skupina s rozšířenou výukou jazyků – 4 hodiny AJ týdně  

 
2. stupeň 
Běžné výukové skupiny – BVJ 
pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně, v 8. ročníku je tato výuka  posílena 
o 1 vyučovací hodinu – na 4 hodiny týdně. 
Od 7. ročníku přibírají žáci 2. cizí jazyk (německý jazyk) v časové dotaci 2 hodiny týdně. 
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V odůvodněných případech mají možnost se vzdělávat v rámci 2. cizího jazyka v předmětu anglický 
jazyk konverzace. 
V 9. ročníku žáci dokončují německý jazyk v předmětu Volitelný německý jazyk v časové dotaci             
2 hodiny týdně. 

Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků – RVJ 
pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají 
povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. 
Žáci si mohou volit z nabídky – NJ, FJ.  

 
Přehledová tabulka zařazení 1. a 2. cizího jazyka do výuky 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,            
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.4 Nasazení 1. cizího jazyka, 2.5 Nasazení 1. cizího jazyka. 
 
2.8 Výuka cizích jazyků podle ročníku 
 

 

Ročníky 

 
Běžná výuka 

AJ 
počet skupin 

 
Rozšířená 
výuka AJ 

počet skupin 

 
Rozšířená 
výuka NJ 

počet skupin 

 
Běžná výuka 

NJ 
počet skupin 

 
Běžná výuka AJK 

počet skupin 

1.ročník 0 0 0 0 0 
2.ročník 4  0 0 0 0 
3.ročník 4  0 0 0 0 
4.ročník 3 0 0 0 0 
5.ročník 2  1 0 0 0 
6.ročník 3  1 1  0 0 
7.ročník 3  1 1  2 1  
8.ročník 3  1 1  2 1 
9. očník 3  1 1  2 1  

Celkem 
skupin 

24  6  4  6 3  

 
V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků – jazyk anglický a německý. 
Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní 
kolektivy zachovány.  
Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích 
možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány  multimediální učebny           
a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin 
s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců.  

 

Stupeň 
Počet výukových 

skupin 
Počet hodin týdně Počet učitelů 

1. stupeň 14 39 9 

2. stupeň 29 82 7 
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3 Zabezpečení provozu  
 
3.1 Charakteristika prostorových možností školy pro zabezpečení výchovně vzdělávací 
činnosti 
 
Naše škola je plně organizovanou školou se školní družinou a školní kuchyní. Postupnou rekonstrukcí 
a modernizací budov se stala bezbariérovou školou s možností vzdělávání žáků s tělesným 
postižením. 
Naše škola využívá prostor 4 budov, které jsou vzájemně propojené a do prostoru školy se vstupuje 
dvěma hlavními vchody.  Toto rozložení budov umožňuje vzdělávání žáků 1. stupně odděleně od žáků 
2. stupně. Můžeme tak lépe zohledňovat specifika mladšího školního věku a vytvářet pro tyto žáky 
vhodné podmínky pro vzdělávání.  
 
V roce 2016/2017 jsme realizovali výuku ve 22 kmenových třídách a ve 20-ti odborných učebnách. 
K výuce tělesné výchovy, sportovních her a pro jiné sportovní aktivity využíváme 2 tělocvičny, 
florbalovou halu, školní zahradu. Smluvně máme ošetřeno i využívání během školního roku sokolovny 
TJ Vesec a fotbalového hřiště TJ Doubí.  
V prostorách školní zahrady realizujeme také výuku předmětu Člověk a svět práce, Pracovní činnosti, 
Přírodovědná praktika, Výtvarná výchova a další. 
Školní zahradu využívají také děti ze školní družiny. Je vybavena herními prvky a  volejbalovým 
hřištěm. 
Jako relaxační a odpočinková zóna  pro žáky slouží dvě žákovské knihovny, venkovní atrium, prostor 
pro hraní stolního tenisu, kreslírna a další prostory. 
 
I v tomto školním roce byla vybraným žákům poskytována dyslektická a logopedická náprava, která je 
realizována dyslektickou a logopedickou asistentkou. Za tímto účelem je využíván dyslektický               
a logopedický kabinet.   
Pedagogický sbor má k dispozici 4 sborovny – pro pedagogy 1. stupně, elementaristky, pedagogy       
2. stupně a vychovatele. Učitelé 2. stupně využívají dalších 3 kabinetů. 

 
3.2 Kmenové učebny 
 

Stupeň Počet kmenových tříd 

1.stupeň 13 

2.stupeň 9 

 
 
3.3  Odborné učebny 
 

Druh odborné učebny 
Maximální 
kapacita 

Z kapacitních 
důvodů využívána 

jako kmenová 
učebna (ano/ne) 

Poznámka 

IU1 (interaktivní učebna) 30 NE Interaktivní tabule ebeam 

IU2 30 NE Interaktivní tabule smart 

IU3 25 NE Interaktivní tabule interwrite 

IU4 30 NE Interaktivní tabule smart  

IU5 30 ANO Interaktivní tabule eno 
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IU6 30 NE Interaktivní tabule smart 

IU7 30 NE Interaktivní tabule eno 

IU8 30 NE Interaktivní tabule eno 

IU9 30 ANO Interaktivní tabule eno 

IU10 25 NE Interaktivní tabule smart 

AJ 25 NE Interaktivní tabule eno 

NJ 25 NE Interaktivní tabule ebeam 

FJ 25 NE Interaktivní tabule ebeam 

Kuchyňka žákovská 24 NE  

CH 30 NE Interaktivní tabule ebeam 

Př 30 NE Interaktivní tabule eno 

HV-V 70 NE Interaktivní tabule mimio 

MU1 (multimediální učebna) 14 NE Dataprojektor,14 x žákovská PC 

MU2 20 NE Dataprojektor, 20 x žákovský terminál 

Inf (informatika) 16 NE 
Dataprojektor,  
4x multipoint pro 16 žákovských míst 

 
 
3.4  Technické zabezpečení 
 
a) Obnova a údržba kmenových tříd a heren školní družiny dle aktuálních potřeb: 
1. stupeň 

- sborovna – výmalba, renovace podlahy, nové rolety 
- nová sborovna pro asistenty pedagoga –  výmalba, zázemí pro 3 až 4 asistenty s PC, 

tiskárnou, telefonem 
- keramická dílna – výmalba 
- třída III. C  – úpravy, nový nábytek, rolety, koberec, nová tabule 
- hudebna malá – nově umístěna do ŠD 7, nové vybavení nábytkem, přesun klavíru 
- šatna pro veřejnost – výmalba, instalace nových šatních skříněk pro žáky 5. A  
- IU3 – renovace parket 
- 8 nových koberců do kmenových tříd 

2. stupeň 
- výmalba chodeb 1. a 2. patro 
- nový učitelský kabinet  
- školní knihovny sestěhovány do prostoru knihovny 2. stupně 
- oprava PC v IU10 

 
celoškolní 

- generální oprava školního rozhlasu včetně reproduktorů 
- 1. etapa wifi zasíťování budov školy – 2. st. v souvislosti s přechodem na el. TK 
- nově FRAUS – FLEXIBOOK 
- Smart notebook aktualizace software – dokončeno 
- výměna oken ve 3 patrech nové budovy 2. stupně 

(MU2, CH, IU1, Kuch. HV, Inf) 
 

 

3.5 Technický stav školského objektu 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                         
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.2. Technický stav školského objektu. 
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3.6 Vnitřní sportoviště  
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 4. Zázemí školy, 4.3 Vnitřní sportoviště. 
 

3.7 Outdoorová sportoviště  
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                        
kapitola 4. Zázemí školy, 4.4 Outdoorová sportoviště. 
 
3.8 Bezbariérový přístup  
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                               
kapitola 4. Zázemí školy, 4.5 Bezbariérový přístup. 

 
 
 
4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
4.1 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                     
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.4 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru. 

 

4.2 Změny v pedagogickém sboru 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                               
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.4.1 Změny v pedagogickém sboru. 
 
4.3 Skladba ostatních zaměstnanců 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                               
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.4.2 Skladba ostatních zaměstnanců .  

 
4.4 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.4.3 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců. 

 
4.5 Kvalifikovanost sboru 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                          
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.1 Kvalifikovanost sboru.  

  
4.6 Specializované činnosti – kvalifikovanost 
Na naší škole působí kromě výchovných poradců, metodika prevence, koordinátorů školního 
vzdělávacího programu, koordinátora informačních a komunikačních technologií,  
koordinátora environmentální výchovy také logopedická asistentka a dyslektická asistentka. 
 
Počet pedagogů vykonávajících specializované činnosti a jejich kvalifikovanost 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.1.1 Specializované činnosti – kvalifikovanost.  
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4.7 Přehled aprobovanosti výuky – 1. stupeň 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                               
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.1.2 Přehled aprobovanosti výuky – 1. stupeň.  

 
4.8 Přehled aprobovanosti výuky – 2. stupeň (vybrané oblasti) 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                              
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.1.3 Přehled aprobovanosti výuky – 2. stupeň (vybrané oblasti).  

 
4.9 Profesní rozvoj učitelů 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.2 Profesní rozvoj učitelů. 

 
4.10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve školním roce 2016/2017 vedení školy realizovalo vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu 
vzdělávání pro tento školní rok s ohledem na aktuální potřeby školy, rozpočet školy a na aktuální 
nabídky školení NIDV, Centra vzdělanosti LK nebo jiných subjektů. 

 
Přednostně bylo realizováno vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto zaměření 
 

I. Splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti či danou funkci 
 
a)  management školy 

 – členové vedení školy jsou plně kvalifikovaní k výkonu své funkce. 
 

b)  pedagogičtí pracovníci - učitelé 
– magisterské studium ČJ–AJ, FP TUL studium úspěšně ukončeno státní zkouškou 9/2016 

–  magisterské studium Z–TV, FP TUL studium úspěšně ukončeno státní zkouškou 8/2016 

–  magisterské studium Tělesná výchova a sport, Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK Praha,  

zahájeno 9/2016 

 

c) pedagogičtí pracovníci - vychovatelé 
– bakalářské studium „Vychovatelství“, studijní obor Pedagogika volného času, TUL – probíhající 

 
 

II. Prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání pedagogů 

 
a) management školy  

 

ředitelka školy 
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace                       8/2016 
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – šablony OP VVV pro ZŠ         9/2016 
Šablony společně a efektivně          9/2016 
Škola odpovědného spotřebitele         10/2016 
Vyhledávání a identifikace nadání       11/2016 
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – šablony OP VVV pro ZŠ          1/2017 
Místní konference projektu SRP Liberec         2/2017 
Zákon o ped. pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství        2/2017 
Pamlsková vyhláška            2/2017 
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Krajská konference primární prevence rizikového chování         3/2017 
Přehled legislativních změn 3 Q 2016         3/2017 
Správní řád a jeho aplikace ve školství         3/2017 
Jak na inkluzivní vzdělávání?                  3/2017 
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – šablony OP VVV pro ZŠ          4/2017 
Komunikace pro vedoucí pracovníky                         4/2017 
IVP jako jeden z druhů PO             4/2017 
Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních  
v rámci společného vzdělávání                  4/2017 
Financování a rozpočet NIV             5/2017 

 
statutární zástupkyně ředitelky 
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace                      8/2016 
Šablony společně a efektivně          9/2016 
Škola odpovědného spotřebitele            10/2016 
Vyhledávání a identifikace nadání       11/2016 
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – šablony OP VVV pro ZŠ          1/2017 
Zákon o ped. pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství        2/2017 
Krajská konference primární prevence rizikového chování         3/2017 
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – šablony OP VVV pro ZŠ          4/2017 
Komunikace pro vedoucí pracovníky                 4/2017 

 
 
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace                      8/2016 
Vyhledávání a identifikace nadání       11/2016 

 
 
b) pedagogičtí pracovníci  
 

 výchovné poradkyně 
Vedení školy zajistilo pravidelnou účast výchovných poradkyň na poradách pořádaných Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Liberci. Dále upřednostnilo školení zaměřená na problematiku 
výchovného poradenství – problematika inkluzívního vzdělávání žáků, péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáci nadaní.  
Pravidelné porady výchovných poradců konané Pedagogicko-psychologickou poradnou  
Vyhledávání a identifikace nadání            11/2016 

 
 metodik prevence 
Vedení školy zajistilo pravidelnou účast metodika prevence na Krajských konferencích primární 
prevence a dalších školení zaměřených na danou problematiku.  

 
pedagogové – prohlubování odborné kvalifikace v jednotlivých předmětech 
Metodika FJ jako 2. cizí jazyk                         03/2017 
Žák s problémovým chováním                 03/2017 
Některá specifika Hejného metody pro žáky 1. stupně         04/2017 
Rozvoj nadaného žáka v běžné škole                                       05/2017 
Fyzika – Elixír do škol (magnetismus)            09/2016 
Fyzika – Elixír do škol (plyny a kapaliny)          10/2016 
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Fyzika – Elixír do škol (výzkum v CERNU)         11/2016 
Fyzika – Elixír do škol (SVĚTLO)                01/2017 
Fyzika – Sledování silového působení a pohybu           03/2017 
Fyzika – Elixír do škol (Vesmír)             04/2017 
Fyzika – Elixír do škol (pokusy)             05/2017 
AJ – 5-ti minutivé aktivity             09/2016 
Škola odpovědného spotřebitele          10/2016 
Umění řešit matematické problémy          11/2016 
AJ – Classroom management             09/2016 
AJ – IT technologie ve výuce cizích jazyků         10/2016 
AJ – Classroom management a role učitele           03/2017 
AJ – Classroom management – blended LEARNING          04/2017 
ČJ - Jak hodnotit žáky cizince v ČJ          10/2016 
I hodina českého jazyka může být zábavná                     03/2017 
Vyhledávání a identifikace nadání          11/2016 
Rozvoj nadaného žáka v běžné škole            05/2017 
Př – experimentální výuka s využitím zařízení Pasco                 03/2017 
Kázeň a autorita              01/2017 
Deutschlehrertag              03/2017 
Jazykově nadaný žák v hodinách ČJ            05/2017  
Dramatická výchova: TVORBA –TVOŘIVOST – HRA            9 – 10/2016 
 

 
 

III. Vzdělávání celého pedagogického sboru 
 

Realizace: 
 „Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace“        
NIDV Liberec              8/2016 
„Vyhledávání a identifikace nadání“ 
NIDV Liberec          11/2016 
 
Podrobné zpracování realizovaného vzdělávání pedagogického sboru je zpracováno ve školním 
dokumentu – Vyhodnocení plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2016/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18 

4.11 Přehled DVPP  
 

Počet 
účastníků 

Název vzdělávacího programu Vzdělávací instituce Místo konání 

40 
Hodnocení a klasifikace jako 

prvek pozitivní motivace 
NIDV 

Základní škola, Liberec, 
Česká 354. p. o. 

40 
Vyhledávání a identifikace 

nadání 
NIDV 

Základní škola, Liberec, 
Česká 354. p. o. 

1 
Konzultace k výzvě č. 

02_16_022 – šablony OP VVV 
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

2 Šablony společně a efektivně ITveSkole 
Městská radnice, nám. 

Dr. E. Beneše 1/1, 
Liberec 

1 
Fyzika – Elixír do škol 

(magnetismus) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

1 AJ – 5-ti minutové aktivity Oxford University KVK Liberec 

1 Classroom management NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

1 
Dramatická výchova :TVORBA –

TVOŘIVOST – HRA 
NIPOS-ARTAMA Jevíčko 

1 
IT technologie ve výuce cizích 

jazyků 
NIDV 

Masarykova 28,460 01 
Liberec 

1 
Fyzika – Elixír do škol (plyny a 

kapaliny) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

1 Jak hodnotit žáky cizince v ČJ NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

13 
Škola odpovědného 

spotřebitele 
AISIS, o. s. 

Základní škola, Liberec, 
Česká 354. p. o. 

1 
Fyzika – Elixír do škol (výzkum    

v CERN) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

2 
vyhledávání a identifikace 

nadání 
NIDV 

Masarykova 28,460 01 
Liberec 

1 
Umění řešit matematické 

problémy 
TU Liberec TU Liberec 
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1 Fyzika – Elixír do škol (světlo ) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

1 Kázeň a autorita CVLK iQlandia 

2 Konzultace k výzvě 02_16_022 NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

1 
Místní konference projektu SRP 

Liberec 
NIDV 

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

2 
Zákon o ped. pracovnících  a 

pracovněprávní problematika 
ve školství 

Comenius Agency, 
Praha 

Střední průmyslová 
škola stavební Liberec 

1 Pamlsková vyhláška 
Krajská hygienická 

stanice LK a statutární 
město Liberec 

Radnice Liberec 

1 
Přehled legislativních změn        

3 Q 2016 
PhDr. Mgr. Jiří Valenta Radnice Liberec 

2 
Krajská konference primární 
prevence rizikového chování 

Maják o. p. s. 
Krajský úřad 

Libereckého kraje 

1 
Metodika FJ jako                             
2. cizího jazyka 

NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

1 
Správní řád a jeho aplikace ve 

školství 
RESK, spol. s. r. o. Jedličkův ústav, Liberec 

1 Jak na inkluzivní vzdělávání? 
Úřad vlády ČR - Odbor 

pro sociální začleňování 
Krajská vědecká 

knihovna 

2 Konzultace k výzvě 02_16_022 NIDV 
Masarykova 28,460 01 

Liberec 

2 
Komunikace pro vedoucí 

pracovníky 
NIDV 

Masarykova 28,460 01 
Liberec 

1 IVP jako jeden z druhů PO 
Aliance Rodiče za 

inkluzi 
Radnice Liberec 

1 
Workshop: sledování silového 

působení a pohybu 
Centrum kolegiální 
podpory pro pří. př. 

ZŠ Ul.5.května 64/49, 
Liberec 

1 

P78 – 01–17–171   Informační 
seminář o způsobu vykazování 

údajů o podpůrných opatřeních 
v rámci společného vzdělávání 

MŠMT hotel Liberec 
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1 Financování a rozpočet NIV OSMTS KÚ LK Radnice Liberec 

1 Deutschlehrertag SGUN, Goethe Institut 
ZŠ J.Gutha–

Jarkovského, Praha 

1 
Přírodopis – experimentální 

výuka s využitím zařízení Pasco, 
workshop 

Centrum kolegiální 
podpory pro přír. př. 

ZŠ Ul.5.května 64/49, 
Liberec 

1 Fyzika – Elixír do škol (Vesmír) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

1 
Některá specifika Hejného 
metody pro žáky 1.stupně 

Katedra matematiky          
FP TUL 

budova G TUL 

1 Žák s problémovým chováním 
Agentura                      

Majestic v. o. s. Praha 
školící středisko, 

Jablonecká ul., Liberec 

1 
I hodina českého jazyka může 

být zábavná 
CVLK iQlandia 

1 Fyzika – Elixír do škol (pokusy) 
Nadace Depositum 

Bonum 
iQlandia 

2 
Rozvoj nadaného žáka v běžné 

škole 
NIDV 

Masarykova 28, 460 01 
Liberec 

1 
Jazykově nadaný žák v hodinách 

ČJ 
NIDV Masarykova 28, Lbc 

1 
Classroom management a role 

učitele 
NIDV Masarykova 28, Lbc 

1 
Classroom management –

blended LEARNING 
NIDV Masarykova 28, Lbc 
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5  Údaje o počtu žáků 
 
5.1 Kapacita školy a její naplněnost 

 
Celková kapacita školy byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k 1. 9. 2015 navýšena     
o 60 žáků na 628.  
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                                   
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.1 Kapacita školy a její naplněnost.  

 

Škola / školní rok 
(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

1. stupeň ZŠ 13 13 319 314 24,5 24,2 

2. stupeň ZŠ 9 9 228 227 25,3 25,2 

celkem 22 22 547 541 26 24,6 

 

5.2 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště 

Poloha školy v okrajové části města Liberec umožňuje v rámci povolené kapacity školy přijímat i žáky 
s trvalým bydlištěm mimo město Liberec.  
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                              
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování,  5.1.1 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště. 

 

5.3 Školní družina a její kapacita, školní klub 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                           
kapitola 4. Zázemí školy, 4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub. 
 
Činnost školní družiny za rok 2016/2017 je podrobně zpracována v dokumentu  
Výroční zpráva za úsek školní družiny pro školní rok 2016/2017. 
Příloha č. 1 Výroční zpráva za úsek školní družiny pro školní rok 2016/2017. 
 

5.4 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
Tabulka je zpracovaná prostřednictvím webového formuláře. 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.5 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku 
základní školy pro budoucí školní rok.  

 
5.5 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                       
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.6 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ.  
 

5.6 Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 
 

 
Počet žádostí 

 
Skutečný počet přijatých žáků 

0 0 

0 0 
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5.7 Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

 

 
Rozhodnutí 

Počet 

o přestupu z jiné ZŠ 13 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 ŠZ) 58 

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 0 

Celkem 71 

 
 
 
6 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy 
 

6.1  Přehled prospěchu žáků 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                           
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.1 Přehled prospěchu žáků.  

 
6.2  Údaje o výchovných opatřeních 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                       
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.2 Údaje o výchovných opatřeních.  
 

6.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.3  Přehled počtu zameškaných (ZH)                      
a neomluvených hodin (NH).  
 

6.4 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.6 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání.  

 

6.5 Pestrost způsobů výuky 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.7 Pestrost způsobů výuky.  
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6.6 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení do škol 
vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 

 

Zapojení školy do nových projektů 

 
PILOTNÍ PROJEKT – Kariérní poradenství, KaPo             Doba zapojení školy: 9/2016 – 6/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT – Zdravá školní jídelna                                        Doba zapojení školy: od 3/2017 
CERTIFIKÁT – Rodiče vítáni                                                 Doba zapojení školy: od 2/2017 
PROJEKT – Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí 
vzdělávání a gramotností                                                Doba zapojení školy: 1/201 – 12/2019 

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664   
PROJEKT –  ZŠ Česká – šablony                                           Doba zapojení školy: 8/2017 – 8/2019  
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006168                                                               
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Zapojení školy do dlouhodobých projektů 

 
PROJEKT ŠIK – Školní informační kanál,                                       Doba zapojení školy: od 6/2010 
společnost ŠIK CZ, s.r.o., certifikovaná dle ISO: 9001:2009 
Společnost usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi prostřednictvím video-spotů na 
velkoplošných obrazovkách instalovaných ve školách. Zaměřuje se na preventivní činnost, osvětově-
vzdělávací činnost, informační činnost, volbu povolání.  
 

PROJEKT – Pro školy,                                                       Doba zapojení školy: od 9/2009 partneři 
projektu: Dětská Mensa ČR, Centrum nadání  
Portál nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová 
představivost, vnímání, korekce), unikátní testy volby povolání, sociometrické dotazníky pro měření 
třídního a školního klimatu. 
 

PROJEKT – Obědy pro děti, společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.  
financování celoročního stravného pro 4 potřebné žáky.  
 

PROJEKT EU – Recyklohraní,                                                         Době zapojení školy: od 12/2010 
Jedná se o program, který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především     
v předškolních a školních zařízeních České republiky. V rámci projektu je realizován zpětný odběr 
použitých baterií, mobilních telefonů a drobného vysloužilého elektrozařízení. 
 

PROJEKT EU – Ovoce do škol,                                                         Doba zapojení školy: od 2/2010 
Zaměření projektu: zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomoci 
evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, kde si je žáci mohou vyzvednout 
zdarma.  
   

PROJEKT – Školní mléko v České republice,                                Doba zapojení školy: od 9/2005 
Zaměření projektu: podpora zdravé výživy a zdravého vývoje školní mládeže dodávkou mléka a 
vybraných mléčných výrobků do škol. 
 
Přehledová tabulka zapojení školy do vzdělávacích projektů 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.8 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení 
do škol vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte.  

Škola bude i v budoucnu podporovat zapojení žáků do vhodně zaměřených projektů. 

 

6.7 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                         
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.9 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku 
jednotlivých žáků.  



 

 

7  Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

7.1 Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou, které 
poskytuje zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství, realizujeme tematické besedy 
pro studenty a náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů. 

 
Forma spolupráce: 
 
a) Tematická beseda a náslechová hodina pro studenty 1. ročníku Fakulty přírodovědně-humanitní   
a pedagogické. 
V lednu 2017 mělo možnost 30 studentů zhlédnout 1 vyučovací hodinu na 1. stupni v ročníku dle 
svého výběru a následně se účastnit besedy s vedením školy, která byla tematicky zaměřená                      
na problematiku Učitelská profese v praxi, začínající učitel. 
  

b) Cyklus 5 jednohodinových náslechů pro 20ti člennou skupinu studentů oborového učitelství         
2. stupně ZŠ. Náslechy se konaly v průběhu měsíce března a dubna 2017, 4x na 2. stupni ZŠ a                     
1x na 1. stupni ZŠ. Po každém náslechu následoval odborný rozbor vyučovací hodiny. 

 

c) Realizace praxe studentů 

Praxi studentů jsme realizovali u pedagogů 1. i 2. stupně v maximálním možném rozsahu. 
Jednalo se o praxe průběžné i souvislé. 

 

Přehled zapojení učitelů do praxe studentů TU Liberec 

Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 

1. stupeň Průběžná praxe Zimní semestr 7 11 

1. stupeň Průběžná praxe Letní semestr 3 6 

1. stupeň Souvislá praxe Zimní semestr 0 0 

1. stupeň Souvislá praxe Letní semestr 0 0 

2. stupeň Průběžná praxe Zimní semestr 3 3 

2. stupeň Průběžná praxe Letní semestr 2 2 

2. stupeň Souvislá praxe Zimní semestr 4 3 

 

7. 2 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.11 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ.  
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7.3  Komunikace se zákonnými zástupci 

Užší spolupráce s rodiči, zintenzivnění komunikace s nimi je jedním z cílů školy. 

Značku „Rodiče vítáni“ získala škola ke dni 14. 2. 2017 v důsledku splnění všech povinných a části 
dobrovolných kritérií. Tato kritéria nastavují určitý způsob komunikace školy a veřejnosti, ve kterém 
bude škola i nadále pokračovat. 
Rodiče žáků jsou informováni o dění ve škole, výsledcích vzdělávání a výchovy  prostřednictvím 
pravidelných třídních schůzek, které mají různý způsob organizace včetně tripartity a individuálních 
konzultací.  
Webové stránky umožňují každodenní informovanost, vhled do života tříd, fotodokumentaci všech 
akcí, přístup k důležitým školním dokumentům a poskytují rodičům možnost písemného kontaktu       
s jednotlivými učiteli. 
 
Klub rodičů a přátel školy ZŠ Česká 
V čele klubu stojí výbor rodičů složený ze zástupců jednotlivých tříd. Rodiče jsou na schůzkách 
svolaných předsedou KRPŠ informováni o realizovaných i plánovaných akcí školy, personálních 
záležitostech, finanční situaci atd. Klub rodičů a přátel školy se finančně podílí na dopravě žáků           
na školy v přírodě, alternativní výjezdy, lyžařské výcviky. Finančně umožňuje škole pravidelné 
doplňování školní knihovny, odměňování úspěšných žáků, nákup sešitů aj.  
 
Školská rada 
Školská rada je složena ze tří členů – volený zástupce rodičů, pedagogů a jmenovaný zástupce 
zřizovatele. Funkční období školské rady je tříleté. 
Činnost školské rady umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogům a zřizovateli podílet se                  
na správě školy a svojí činností napomáhá dobré spolupráci. 

 
Počet schůzek školské rady: 2 (22. 8. 2016, 16. 5. 2017) 
 
Hlavní témata jednání: 

1. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2015/2016. 
2. Schválení aktualizace školního řádu. 
3. Opětovné zapojení školy do projektu Rodiče vítáni. 
4. Přestavba vnitřních prostorů školy – nová odborná učebna, nová herna školní družiny,                          

rozšířený šatní prostor 1. stupně atd. 
5. Zapojení školy do pilotního projektu pro rok 2016/2017 – Kariérní poradenství na škole. 
6. Příprava školy na získání certifikátu „Zdravá školní jídelna“. 
7. Připravované školní akce. 
8. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/18. 
9. Problematika hmotnosti školních tašek u žáků. 
10. Jednotný systém hodnocení chování žáků – bodový systém. 

 

Školní časopis pravidelně přináší informace o dění ve škole, úspěších žáků, školních aktivitách              
a zážitcích. Je výsledkem práce žáků v žurnalistickém kroužku školy a je vydáván čtvrtletně.  

 
Škola každoročně pravidelně organizuje pro žáky a zákonné zástupce žáků mnohé kulturní a jinak 
zaměřené akce: 

 den otevřených dveří – sobotní ukázky výuky žáků na 1. i 2. stupni, vystoupení zájmových 
kroužků v tělocvičně, možnost zhlédnutí video-prezentace školy, nabídka občerstvení ve 
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školních Kavárničkách a možnost zajištění si rodinného oběda ve školní jídelně - návštěvnost 
více než 500 osob, 

 masopustní průvod Vescem – organizovaný školní družinou, 

 koncerty školních sborů – Vánoční koncert pro rodiče, Koncert  pro maminky, 

 vánoční jarmark s rozsvěcením stromečku, 

 závěrečné rozloučení s žáky 9. ročníku,  

 tematické besedy pro rodiče: 
– pro rodiče žáků 9. ročníku byla organizovaná  beseda s tématem Volba povolání, současná 

situace a možnosti na trhu práce, 
– informační schůzka o pilotním projektu Kariérové poradenství na škole. 

 
Tabulka komunikace se zákonnými zástupci žáků: 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                      
kapitola 3. Školní klima, 3.4 Komunikace se zákonnými zástupci. 

 
 
7.4  Spolupráce s dalšími organizacemi 
 

 Statutární město Liberec – zřizovatel školy 
Úroveň vztahu: zřizovatel – statutární zástupce 
V letošním školním roce pravidelně probíhala pracovní setkávání ředitelů základních škol se 
zřizovatelem s cíli: 

– předávat ředitelům podrobnější informace k aktuálním problematikám, 
– proškolovat ředitele v aktuálních problematikách, 
– společně hledat optimální řešení v daných situacích. 

 
 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem. 
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec 
Dlouholetá spolupráce v oblasti poradenských služeb a diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a s žáky integrovanými.  

 

 Speciální pedagogická centra v  Liberci 
Dlouholetá spolupráce v péči o žáky integrované se zdravotním postižením, vzájemné konzultace. 
 

 Úřad práce ČR – krajská pobočka Liberec 
Pravidelné návštěvy žáků s tematikou volba povolání, testování žáků, konzultace. 
Úřad práce zajišťuje škole i pravidelné besedy pro rodiče na téma Volba povolání, Volba střední 
školy. 
 

 Čáp – středisko výchovné péče Liberec 
Poskytuje poradenskou činnost škole i  rodičům v oblasti 
výchovných problémů žáků. Diagnostikuje a doporučuje 
škole i rodičům vhodné postupy a opatření pro zlepšení 
konkrétní situace.  
V letošním školním roce se s ohledem na nově vytvořené 
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třídní kolektivy a problematiku zdárné adaptace žáků na 2. stupeň realizoval  vrstevnický program u  
žákovských kolektivů 6. ročníku.  
 

 Maják Liberec – preventivní programy  
Škola využívá nabídky konkrétních preventivních programů, přednášek, besed. 

 

 Střevlík – středisko ekologické výchovy Libereckého kraje 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích 
Vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí s cílem učit účastníky programů vnímat                                       
v souvislostech, používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Využívají 
pedagogické metody, jejichž základem je výchova prožitkem. 

 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – pracoviště Liberec 
Naše škola každoročně využívá služeb a široké nabídky NIDV k proškolování pedagogických 
pracovníků. 
 

 Služba škole Mladá Boleslav 
Nabízí služby v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. 

 

 Mateřská škola Dětská, Mateřská škola Jeřmanická   
Pokračovala spolupráce s partnerskými mateřskými školami – účast ředitelky školy a výchovné 
poradkyně na třídních schůzkách rodičů budoucích prvňáků s cílem předat podrobné informace             
k zápisu dětí do 1. tříd. Předškolní děti z mateřské školy navštívily ve výuce žáky v prvních třídách.  

 

 TJ Slovan Liberec 
Vzhledem k nedostatečnému sportovnímu zázemí školy nám TJ Slovan dlouhodobě umožňuje využití 
Sokolovny, která se nachází v její blízkosti, pro výuku, k realizaci zájmových kroužků i vyžití dětí                
ve školní družině. V rámci činností školní družiny jsme pravidelně využívali i venkovních prostor 
Sokolovny (zahrady).   

 

 TJ Sokol Doubí 
V dopoledních hodinách máme možnost využívat pro výuku tělesné výchovy a školní sportovní akce 
fotbalové hřiště TJ Sokol Doubí s umělým povrchem.   

 
 

 Větrník – Dům dětí Liberec 
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží, které jsou touto organizací zajišťovány. 

 

 Krajská vědecká knihovna Liberec, pobočka Liberec – Vesec 
Za dlouholeté spolupráce s pobočkou Vesec škola organizuje pro 
prvňáky slavnostní  – Pasování na čtenáře, dále se žáci účastní 
autorských čtení, výtvarných a literárních soutěží, besed atd. 
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 Dětská televize Liberec, centrum Kašpar 
Žáci naší školy se již opakovaně účastnili připravených programů pro školy: 

  
Čeština a média na školách 
Žáci 4. ročníku absolvovali program Dětské televize Liberec s názvem „Média na školách“, kde 
společnými silami vytvořili reportáž. Vyzkoušeli si na vlastní kůži práci kameramana, zvukaře, 
osvětlovače i moderátora. Výsledkem práce našich žáků byla krátká reportáž na dané téma.   

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do života bez předsudků 
Žáci 8. ročníku se účastnili připraveného programu na téma Do života bez předsudků. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelárna Liaz Liberec 

Učitelé 2. stupně využívají možnosti realizace exkurze pro žáky do této prosperující firmy 
s technickým zaměřením. Společně s firmou plánujeme pro žáky prezentace a ukázky propojení 
teorie s praxí s cílem motivovat žáky pro technické obory. V letošním školním roce absolvovali žáci 
z 8. ročníku exkurzi v této firmě. 
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8 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 

 

8.1 Časový sled realizovaných školních aktivit 

 

  Termín Akce Třídy 

  
8. 9. 
(Čt) 

10:00 program Včely 2.C 

  
12. 9. 
(Po) 

10:00 program Včely 2.B 

  
13. 9. 
(Út) 

8:00–14:00 Harmonizační den 4. ročníku 4.A, 4.B 

17:30 
Třídní schůzky 
1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A 

  

  
14. 9. 
(St) 

10:00 program Včely 2.A 

  
15. 9. 
(Čt) 

17:00 Třídní schůzky 6.A, 6.B, 8.B 

  
19. 9. 
(Po) 

17:00 Třídní schůzky 5. B   

  Živá knihovna 9.A, 9.B 

  
20. 9. 
(Út) 

8:00–10:00 Mediální výchova – ČJ 4.B 

10:00–12:00 Mediální výchova – ČJ 4.A 

6.–8. hod Úřad práce 9.B(ČSP1) 

  
21. 9. 
(St) 

7:30–14:00 Harmonizační den 3. A 3.A 

1. hod 
MP Education 
Jsi online I. 

5.A, 5.B 

8:15–10:00 DDH 4.A 

2. hod 
MP Education 
Čas proměn 

6.A(D), 6.B(D) 

3. hod 
MP Education 
Na startu mužnosti 

6.A(CH1), 
6.B(CH2) 

10:15–12:00 DDH 4.B 

4. hod 
MP Education 
Jsi online II. 

7.A, 7.B 

5. hod 
MP Education 
Žena jako symbol života 

8.A(D), 8.B(D), 
8.C(D), 9.A(D), 



 

 

 

 

31 

9.B(D) 

  
22. 9. 
(Čt) 

7:45–12:30 Harmonizační den 3.C 3.C 

  
23. 9. 
(Pá) 

8:00–12:30 
Miniházená 
1. až  4. roč. 

  

  
27. 9. 
(Út) 

6.–8. hod Úřad práce 9.B(ČSP2) 

  
3. 10. 
(Po) 

2.–4. hod 
Do života bez předsudků 
Centrum Kašpar 

8.A 

  Harmonizační výjezd 1.B 

  
4. 10. 
(Út) 

  Harmonizační výjezd 1.B 

  
5. 10. 
(St) 

  Harmonizační výjezd 1.A 

  
6. 10. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

2.–4. hod 
Do života bez předsudků 
Centrum Kašpar 

8.B 

  Harmonizační výjezd 1.A 

  
10. 10. 

(Po) 

6.–8. hod Úřad práce 9.A(ČSP1) 

  Harmonizační výjezd 1.C 

  
11. 10. 

(Út) 
  Harmonizační výjezd 1.C 

  
14. 10. 

(Pá) 

10:00–11:30 KVKL - Hustej internet 5.B 

5.–6. hod Educa 9.A, 9.B 

  
17. 10. 

(Po) 

2.–4. hod 
Do života bez předsudků 
Centrum Kašpar 

8.C 

6.–8. hod Úřad práce 9.A(ČSP2) 

  
18. 10. 

(Út) 
  Planetárium HK, vodní elektrárna Hlučín 4.A, 4.B 

  
31. 10. – 1. 11.  

  

Sběr papíru 
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1. 11. 
(Út) 

  

1.–6. hod 
Mensa – testování IQ 
přihlášení žáci 

  

1.–2. hod 
Odpovědná volba povolání 
Centrum Kašpar 

7.B 

3.–4. hod 
Odpovědná volba povolání 
Centrum Kašpar 

7.A 

  
2. 11. 
(St) 

1.–4. hod 
Mensa – testování IQ 
přihlášení žáci 

  

1.–2. hod Karel Čapek 9.A, 9.B 

  
3. 11. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

  
4. 11. 
(Pá) 

9:00–10:30 
Za starými řemesly 
muzeum 

4.A 

4. hod Kariérové poradenství 5.B 

5. hod Kariérové poradenství 5.A 

  
7. 11. 
(Po) 

3. hod Kariérové poradenství 6.A 

6. hod Kariérové poradenství 9.A 

  
8. 11. 
(Út) 

5. hod Kariérové poradenství 6.B 

6. hod Kariérové poradenství 8.A 

8. hod Kariérové poradenství 9.B 

17:00 KRPŠ   

  
9. 11. 
(St) 

6. hod Kariérové poradenství 8.C 

  
10. 11. 

(Čt) 

1. hod Kariérové poradenství 7.B 

3. hod Kariérové poradenství 7.A 

4. hod Kariérové poradenství 4.B 

5. hod Kariérové poradenství 4.A 

15:30–16:00 Kariérové poradenství - představení projektu   

16:00–17:00 

Volba povolání 
– bližší informace k volbě střední školy, 
vyplňování přihlášek atd. – určeno rodičům žáků 
9. ročníku 

  

  

Třídní schůzky 
1. st. 16:30 2. st. 17:00 

 

  



 

 

 

 

33 

  
11. 11. 

(Pá) 

2.–6. hod Rozumíme penězům 9.A 

9:15–12:00 IQLANDIA 
5.A, 5.B 

 

  
14. 11. 

(Po) 
9:00 Vesecká knihovna 2.A 

  
15. 11. 

(Út) 

1.–2. hod Vrstevnický program 6.A 

2. hod Z housenky motýlem 5.A 

9:00 Vesecká knihovna 2.C 

3.–4. hod Vrstevnický program 6.B 

3. hod Než začneš 8.A, 8.B, 8.C 

4. hod Než začneš 9.A, 9.B 

5. hod Z housenky motýlem 5.B 

5. hod 
Sedm divů světa 
Poetik 

7.A, 7.B 

  
16. 11. 

(St) 

1. hod 
Jan Neruda 
Poetik 

8.A, 8.B, 8.C 

2. hod 
Nebát se a nekrást 
Poetik 

9.A, 9.B 

3. hod Kariérové poradenství 8.B 

10:00 Vesecká knihovna 2.B 

4. hod 
Sedm biblických příběhů 
Poetik 

6.A, 6.B 

  
24. 11. 

(Čt) 

1.–2. hod Vrstevnický program 6.A 

1.–2. hod 
OČJ 
školní kolo 

8.A, 8.B, 8.C, 
9.A, 9.B 

9:00–10:30 
Za starými řemesly 
muzeum 

4.B 

3.–4. hod Vrstevnický program 6.B 

  
25.11. 

(Pá) 
2.-6. hod Rozumíme penězům 9.B 

  
28. 11. – 29.  11. 

  Sběr papíru   

  
1. 12. 
(Čt) 

1.–3. hod 
KVKL – Svatý Václav 
Dějepis 

7.A 

2.–4. hod 
KVKL – Svatý Václav 
Dějepis 

7.B 
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2. 12. 
(Pá) 

8:00–12:30 
Miniházená 
žáci 1. st. 

  

9:00 Naivní divadlo – Labutí jezírko 1.A, 1.B, 1.C 

  
5. 12. 
(Po) 

  
Čertovská nadílka 
akce 1., 2., 3. a 9.roč. 

  

  
6. 12. 
(Út) 

1.–2. hod Vrstevnický program 6.B 

3.–4. hod Vrstevnický program 6.A 

  
13. 12. 

(Út) 

 

4.–8. hod KaPo – exkurze ABB Jablonec n. N. 
8.A 

 

  
15. 12. 

(Čt) 

1.–2. hod Vrstevnický program 6.B 

3.–4. hod Vrstevnický program 6.A 

4.–8. hod KaPo – exkurze ABB Jablonec n. N. 8.B 

  
19. 12. 

(Po) 
  

Den slabikáře 
1. a 9. roč. 

  

  
20. 12. 

(Út) 

1.–4. hod 
Vánoční tvoření a besídky 
1. stupeň  

  

2. hod Ukázka výcviku psů 
4.A, 4.B, 5.A, 
5.B 

3.–5. hod 
Kaprování 
2. stupeň 

  

  
5. 1. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

  
11. 1. 
(St) 

2.–3. hod 
hromadný náslech studentů TUL 
na 1. stupni 

  

9:00 Exkurze v hasičské stanici   

  
12. 1. 
(Čt) 

8:15–10:00 DDH 4.A 

10:15–12:00 DDH 4.B 

  
17. 1. 
(Út) 

1.-3. hod 
KVKL – Řeč novinových titulků 
Český jazyk 

8.C 

  
18. 1. 
(St) 

1.–2. hod Třídní klima – p. Šolc 8.B 

3.–4. hod 
Třídní klima – p. Šolc 

 

4.B 
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20. 1. 
(Pá) 

1. hod 
První pomoc pro prvňáčky aneb když nám 
medvědům někdo stůně 
program ZZS LK 

1.A 

2. hod 
První pomoc pro prvňáčky aneb když nám 
medvědům někdo stůně 
program ZZS LK 

1.C 

3. hod 
První pomoc pro prvňáčky aneb když nám 
medvědům někdo stůně 
program ZZS LK 

1.B 

  
23. 1. 
(Po) 

6.–7. hod Kluziště 7.A(D) 

  
26. 1. 
(Čt) 

7.–8. hod Kluziště 9.A(D), 9.B(D) 

  
30. 1. 
(Po) 

1.–3. hod KVKL – Řeč novinových titulků, Český jazyk 8.A 

3.–5. hod KVKL – Řeč novinových titulků, Český jazyk 8.B 

  
31. 1. 
(Út) 

2. hod 
Pythagoriáda, školní kolo 6. – 8. ročník, výběr 
žáků 

  

  Rozdávání vysvědčení   

  
1. 2. 
(St) 

17:00 Lyžařský kurz 1. stupeň – informace ke kurzu   

  
2. 2. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

  
6. 2. 
(Po) 

2.–5. hod KVKL – Cestopisy 7.A 

  
7. 2. 
(Út) 

2.–5. hod KVKL – Cestopisy 7.B 

  
8. 2. 
(St) 

8:15–10:00 DDH 4.A 

10:15–12:00 DDH 4.B 

  
9. 2. 
(Čt) 

1.–2. hod Třídní klima – p. Šolc 4.B 

3. hod Veselé zoubky 1.A 

3.–4. hod Třídní klima – p. Šolc 8.B 

10:00–11:30 KVKL – Hustej internet 5.A 

4. hod Veselé zoubky 1.C 

14:15 Masopustní průvod – ŠD   
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10. 2. 
(Pá) 

2. hod knihovna ve Vesci 1.C 

3. hod knihovna ve Vesci 1.A 

4. hod Veselé zoubky 1.B 

  
13. 2. – 17.  2. 

(Po) 

3. hod knihovna ve Vesci 1.B 

  Lyžařský výcvik 7. a 8. ročník 
7.A, 7.B, 8.A, 
8.B, 8.C 

  Lyžařský kurz 3. a 4. ročník 
3.A, 3.B, 3.C, 
4.A, 4.B 

  
27. 2. 
(Po) 

10:00 
Maškaráda 
Divadlo F. X. Š. 

6.A, 6.B, 7.A, 
7.B, 8.A, 8.B, 
8.C, 9.A, 9.B 

  
28. 2. 
(Út) 

2. hod 
matematická soutěž PANGEA 
výběr žáků z 6. až 9. ročníku 

  

4. hod 
matematická soutěž PANGEA 
výběr žáků z 4. a 5. roč. 

  

  
2. 3. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament   

3. hod Náslech studentů TUL   

  
3. 3. 
(Pá) 

8:00–12:30 
Miniházená 
žáci 1. st. 

  

  
10. 3. 
(Pá) 

1.–4. hod projekt Den Země 
2.A, 2.B, 2.C, 
5.A, 5.B 

  
Boyard 
4. a 5. ročník – ŠD 

  

 

  
13. 3. 
(Po) 

2.–5. hod KVKL – Pracujeme s naučnou literaturou 6.A 

  sběr papíru 13. – 15. 3.   

  
15. 3. 
(St) 

1.–3. hod KVKL – Cesta za II. sv. válkou, dějepis 9.A 

2.–5. hod KVKL – Cesta za II. sv. válkou, dějepis 9.B 

10:30-11:30 ND - Babu a papoušek 3.A, 3.B 

  
16. 3. 
(Čt) 

1.–4. hod Jan Burian – Lidové sady 9.A, 9.B 

  
20. 3. 
(Po) 

 

2.–5. hod KVKL - Pracujeme s naučnou literaturou 6.B 

  Dopravní soutěž 
školní kolo 20. – 23. 3. 

5.A, 5.B, 6.A, 
6.B, 7.A, 7.B, 
8.A, 8.B, 8.C, 
9.A, 9.B 
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22. 3. 
(St) 

16:00–17:00 
MŠ Dětská schůzka 
Zápis do 1. roč. 

  

  
23. 3. 
(Čt) 

1.–2. hod Klima třídy – p. Šolc 8.B 

3.–4. hod Klima třídy – p. Šolc 4.B 

4. hod Náslech studentů TUL   

  FO okresní kolo   

  
24. 3. 
(Pá) 

8:300–9:45 KVKL – Roald Dahl 5.A 

10:00–11:15 KVKL – Roald Dahl 5.B 

4.–6. hod Knihovna Vesec 7.B 

  
28. 3. 
(Út) 

4.–8. hod KaPo – exkurze ABB Jablonec n. N. 8.C 

  
30. 3. 
(Čt) 

3. hod Náslech studentů TUL   

4.–6. hod 
M. Dolinová: Ten trapas nepřežiju 
Lidové sady 

7.A, 7.B 

  
Florbalový turnaj 
výběr žáků 

  

  
31. 3. 
(Pá) 

1.–3. hod projekt Dopravní výchova 
1.A, 1.B, 1.C, 
5.A, 5.B 

8:15 DDH 4.B 

10:00 DDH 4.A 

  
Florbalový turnaj 
výběr žáků 

  

  
3. 4. 
(Po) 

1.–2. hod K. H. Mácha 8.A, 8.B, 8.C 

  
4. 4. 
(Út) 

7:30–13:30 
Vítání jara 
krajské kolo pěvecký sbor 

  

9:00 knihovna ve Vesci 1.A 

10:00 knihovna ve Vesci 
1.C 

 

  
5. 4. 
(St) 

9:45–11:35 
GENERÁLKA I. – DOD 2017 
3. A 4. HODINA 

  

  
7. 4. 
(Pá) 

9:45–11:35 

GENERÁLKA II. – DOD 2017 
3. A 4. HODINA 
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8. 4. 
(So) 

  
DOD 
Den otevřených dveří 

  

  
10. 4. 
(Po) 

  
červené pondělí 
1. st. 

  

  
11. 4. 
(Út) 

8:00–12:30 
MC DONALD CUP 
žáci 1. st. 

  

  knihovna ve Vesci 1.B 

  
bílé úterý 
1. st. 

  

  
12. 4. 
(St) 

1.–5. hod 
Den Země 
2. stupeň  

  

9:00–10:00 ND – Pohádka do dlaně 2.A, 2.B, 2.C 

  
Velikonoční dílničky 
1. stupeň 

  

  
18. 4. 
(Út) 

9:00–10:00 
Jak se zachraňuje Země 
LS 

5.A, 5.B 

  
20. 4. 
(Čt) 

  

1. hod 
Divadélko pro školy 
Nová dobrodružství Veverky Zrzečky 

2.A, 2.B, 2.C 

2. hod Divadélko pro školy – Divadelní cestopis 6.A, 6.B 

3. hod Divadélko pro školy – Divadelní cestopis 7.A, 7.B 

4. hod Divadélko pro školy – Divadelní cestopis 8.A, 8.B, 8.C 

13:00–17:00 Zápis do 1. ročníku   

  
24. 4. 
(Po) 

10:00 vesecká knihovna 1.A 

  
25. 4. 
(Út) 

7:15–12:00 semifinále McDonald Cup   

9:00 vesecká knihovna 1.C 

10:00 vesecká knihovna 1.B 

  
26. 4. 
(St) 

8:00–13:00 Dopravní soutěž mladých cyklistů   

  
27. 4. 
(Čt) 

7:05–11:35 Exkurze KaPo – Malé divadlo 7.B 

4. hod Náslech studentů TUL   

  

Třídní schůzky 

1. st. 16:30 2. st. 17:00 
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28. 4. 
(Pá) 

2.–5. hod Exkurze KaPo – Denco Happel 8.B 

 3. 5. 
(St) 

7:05–11:35 Exkurze KaPo – Divadlo (dílny Americká) 7.A 

  
4. 5. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

2. hod Náslech studentů TUL 
4.A, 4.B, 5.A, 
5.B 

13:00–17:30 Zlatý štětec   

16:30 Třídní schůzky 4. B   

  
5. 5. 
(Pá) 

7:05–12:30 Exkurze KaPo - Magna 7.B 

8:00–13:00 finále okresního kola McDonald Cup   

  Pangea – celostátní kolo   

  
9. 5. 
(Út) 

8:00 Dopravní soutěž mladých cyklistů   

5. hod KaPo – ukázková hodina 5.B 

6. hod KaPo – ukázkové hodiny 8.A 

8. hod KaPo – ukázková hodina 9.B 

 10. 5. 
(St) 

1.–2. hod Školní testování 5. ročníku (ČJ, M, AJ)   

  
11. 5. 
(Čt) 

1. hod KaPo – ukázkové hodiny 7.B 

1.–2. hod Školní testování 5. ročníku (ČJ, M, AJ)   

3. hod KaPo – ukázkové hodiny 7.A 

4. hod KaPo – ukázková hodina 4.B 

5. hod KaPo – ukázková hodina 8.C 

8. hod KaPo – ukázková hodina 8.B 

  
12. 5. 
(Pá) 

7:55–12:30 miniházená   

1.–2. hod Školní testování 5. ročníku (ČJ, M, AJ)   

3. hod KaPo – ukázková hodina 4.A 

10:00 Pasování na čtenáře 1.A, 1.B, 1.C 

5. hod KaPo – ukázková hodina 5.A 

  
15. 5. 
(Po) 

1.–3. hod KVKL – Bulvár a B. Němcová 8.A 

1.–4. hod Testování 9. ročník (ČJ, AJ, OV) 9.A, 9.B 

8:15-10:00 DDH 4.A 

3. hod KaPo – ukázková hodina 6.A 

10:15-12:00 DDH 4.B 

6. hod KaPo – ukázková hodina 9.A 
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16. 5. 
(Út) 

1.–4. hod 
Testování 9. ročník 
ČJ, AJ, OV 

9.A, 9.B 

8:00–12:00 Pythagoriáda okresní kolo 5. a 6. ročník   

5. hod KaPo – ukázkové hodiny 6.B 

14:00–15:00 
Školská rada 
p. Vízková, p. Berki 

  

  
17. 5. 
(St) 

1.–4. hod 
Testování 9. ročník 
ČJ, AJ, OV 

9.A, 9.B 

2.–4. hod 
Digitální domorodci 
Maják 

8.C 

2.–5. hod Exkurze KaPo – Denco Happel 8.A 

  
18. 5. 
(Čt) 

8:00–12:00 
Pythagoriáda 
okresní kolo 7., a 8. ročník 

  

2.–6. hod 
Souborné dílo W. Shakespeara 
Malé divadlo 

8.A, 8.B, 8.C, 
9.A, 9.B 

  
19. 5. 
(Pá) 

1.–5. hod 
Exkurze KaPo – Magna 
8:30 - 11:30 

7.A 

8:00–14:00 výlet - Staré Hrady 1.A, 1.B, 1.C 

2.-4. hod 
Digitální domorodci 
Maják 

8.A 

  
22. 5. 
(Po) 

2.–5. hod KVKL – Bulvár a B. Němcová 8.B 

  škola v přírodě 2. ročník 2.A, 2.B, 2.C 

  
23. 5. 
(Út) 

  škola v přírodě 2. ročník 2.A, 2.B, 2.C 

  
24. 5. 
(St) 

1.–3. hod 
KVKL – Média, kýč a já 
Český jazyk 

9.A 

8:00–12:30 Divizna – Haló, je tam někdo? 3.B 

2.–4. hod 
Digitální domorodci 
Maják 

8.B 

3.–5. hod 
KVKL – Média, kýč a já 
Český jazyk 

9.B 

  škola v přírodě 2. ročník 2.A, 2.B, 2.C 

  
Fyzikální olympiáda 
- výběr žáků – okresní kolo 

  

  
25. 5. 
(Čt) 

8:00–12:30 Divizna – Haló, je tam někdo? 3.C 

  škola v přírodě 2. ročník 2.A, 2.B, 2.C 

  
DOBI Cup 
– sportovně vědomostní soutěž - výběr žáků 
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26. 5. 
(Pá) 

  
DOBI Cup 
– sportovně vědomostní soutěž – výběr žáků 

  

  škola v přírodě 2. ročník 2.A, 2.B, 2.C 

  
29. 5. 
(Po) 

8:00–12:30 Divizna – Haló, je tam někdo? 3.A 

  AV 8. ročník 8.A, 8.B, 8.C 

  škola v přírodě 5. ročník 5.A, 5.B 

  
30. 5. 
(Út) 

1.–5. hod 
KaPo exkurze Fakulta zdravotnických studií 
8:30–11:00 TUL – FZS 

6.A 

8:00–14:00 PRO Ještěd 4.B 

8:00–12:30 Exkurze v hasičské stanici 3.C 

2. hod návštěva z MŠ Dětské ul. 1.A, 1.B, 1.C 

  AV 8. ročník 8.A, 8.B, 8.C 

  škola v přírodě 5. ročník 5.A, 5.B 

  
31. 5. 
(St) 

8:00–14:00 PRO Ještěd 4.A 

4.–6. hod Exkurze KaPo – filmová kancelář 6.B 

  AV 8. ročník 8.A, 8.B, 8.C 

  škola v přírodě 5. ročník 5.A, 5.B 

  
1. 6. 
(Čt) 

  škola v přírodě 5. ročník 5.A, 5.B 

  AV 8. ročník 8.A, 8.B, 8.C 

  
2. 6. 
(Pá) 

10:30 ND – Babu a papoušek 3.C 

  škola v přírodě 5. ročník 5.A, 5.B 

  
Den Dětí – tematické exkurze 
2. stupeň 

6.A, 6.B, 7.A, 
7.B, 9.A, 9.B 

  AV 8. ročník 8.A, 8.B, 8.C 

  
5. 6. 
(Po) 

1.–3. hod KVKL – Bulvár a B. Němcová 8.C 

  
6. 6. 
(Út) 

  Školní výlet – Frýdlant zámek 4.B 

  
7. 6. 
(St) 

9:00 
Exkurze KaPo – Modelárna Liaz 
 

8.C 

  
8. 6. 
(Čt) 

7:20 Školní parlament  4. – 9. ročník 

2. hod návštěva z MŠ Jeřmanické ul. 1.A, 1.B, 1.C 

  
Školní výlet – Sedmihorky 

 

3.A, 3.C 
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9. 6. 
(Pá) 

  Den dětí – 1. stupeň   

12. – 14. 6.   sběr papíru   

  
13. 6. 
(Út) 

1. hod 
Společně proti kouření 
Maják 

8.C 

2. hod 
Společně proti kouření 
Maják 

8.B 

3. hod 
Společně proti kouření 
Maják 

8.A 

  
14. 6. 
(St) 

10:00–11:30 
Mluvme nahlas o xenofobii 
Centrum Kašpar 

7.B 

  
15. 6. 
(Čt) 

17:00 Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků   

  
16. 6. 
(Pá) 

  Školní výlet – Český ráj 4.A 

  Školní výlet – Jizerské hory 3.B 

  
20. 6. 
(Út) 

2.-5. hod Exkurze KaPo – informační centrum 5.A 

16:00 Třídní rozlučka školní zahrada 2.C 

  
21. 6. 
(St) 

7:15–13:30 florbalový turnaj   

10:00–11:30 
Mluvme nahlas o xenofobii 
Centrum Kašpar 

7.A 

  
22. 6. 
(Čt) 

2.–5. hod Exkurze KaPo – informační centrum 5.B 

16:30 Třídní rozlučka školní zahrada 2.B 

  
23. 6. 
(Pá) 

  Školní výlety na 2. stupni 
6.A, 6.B, 7.A, 
7.B, 8.A, 8.B, 
8.C, 9.A, 9.B 

  
27. 6. 
(Út) 

1. hod Hazadrd kolem nás – preventivní program 9.A, 9.B 

2. hod Závislosti online – preventivní program 7.A, 7.B 

3. hod Závislosti online – preventivní program 8.A, 8.B, 8.C 

  
28. 6. 
(St) 

9:00 návštěva u hasičů 1.C 

10:00 návštěva u hasičů 4.B 

  
29. 6. 
(Čt) 

15:00 Rozloučení s 9. ročníkem   
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Pestrost mimoškolních aktivit 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2015/2016,                              
kapitola 3. Školní klima, 3.2. Pestrost mimoškolních aktivit.  

 

8.2  Mimořádné úspěchy žáků 
 

Žáci Třída Název soutěže Kolo Umístění 

výběr žáků 3. až 4. roč.  školní liga miniházené  8. 

výběr 2.třída  Liberecká liga miniházené  3. 

výběr 3. až 4.třída  Liberecká liga miniházené  4. 

Peknuša Matěj IX. A Dějepisná olympiáda školní 1. 

Hoření Michaela VIII. B Dějepisná olympiáda školní 2. 

Poplužník Libor  IX. A Dějepisná olympiáda školní 3. 

Holub Adam VIII. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Smejkal Adam VIII. C Florbal ZŠ okresní 3. 

Maršík Marek VIII. A Florbal ZŠ okresní 3. 

Kraynykivskyy Vasyl VIII. A Florbal ZŠ okresní 3. 

Baudyš Tomáš IX. A Florbal ZŠ okresní 3. 

Belza Dominik IX. A Florbal ZŠ okresní 3. 

Maděra Miroslav IX. A Florbal ZŠ okresní 3. 

Kučera Filip IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Myslivec Štěpán IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Vrbka Jakub IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Dušátko Štěpán IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Malý Milan IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Hruška David IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 

Danko Honza IX. B Florbal ZŠ okresní 3. 
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výběr 2.třída  Liberecká liga miniházené  5. 

výběr 3. až 4.třída  Liberecká liga miniházené  5. 

Klajl Petr VIII. A Matematický Dubák  8. 

Holub Adam VIII. B Matematický Dubák  9. 

Holub Adam VIII. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Smejkal Adam VIII. C Florbalový turnaj Harcov  4. 

Maršík Marek VIII. A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Kraynykivskyy Vasyl VIII.A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Baudyš Tomáš IX. A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Belza Dominik IX. A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Maděra Miroslav IX. A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Werner Petr IX. A Florbalový turnaj Harcov  4. 

Myslivec Štěpán IX. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Vrbka Jakub IX. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Dušátko Štěpán IX. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Malý Milan IX. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Hruška David IX. B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Danko Honza IX.B Florbalový turnaj Harcov  4. 

Peknuša Matěj IX. A Dějepisná olympiáda okresní 7.-8. 

Mocek Radek IX. B Matematická olympiáda okresní 10.-13. 

Hruška David IX. B Matematická olympiáda okresní 14.-16. 

Mencl Petr IX. B Matematická olympiáda okresní 22.-25. 

Soukupová Jana VII. B Anglická olympiáda okresní 7.-9. 

Culka Tomáš IX. A Anglická olympiáda okresní 16.-17. 

Kůrka Michal V. B Pythagoriáda školní 1. 
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Maderová Alice V. A Pythagoriáda školní 1. 

Lapčíková Veronika V. A Pythagoriáda školní 1. 

Škodová Barbora V. A Pythagoriáda školní 1. 

výběr 2.třída  Liberecká liga miniházené  3. 

výběr 3.-4.třída  Liberecká liga miniházené  2. 

Peknuša Matěj IX. A Dějepisná olympiáda krajské 12. 

Mocek Radek IX. B Matematická olympiáda krajské 22. - 23. 

Hruška David IX. B Matematická olympiáda krajské 28 

Holub Adam VIII. B Fyzikální olymp. kat.F okresní 2. 

Klajl Petr VIII. A Fyzikální olymp. kat.F okresní 6. 

Vajsejtl Jaroslav VIII. B Fyzikální olymp. kat.F okresní 8. 

Mencl Petr IX. B Fyzikální olymp. kat.E okresní 4. 

Lelková Lucie III. B Dubák šikula krajské 2. 

Zaydlarová Veronika III. A Dubák šikula krajské 25. 

Holub Adam VIII. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Smejkal Adam VIII. C Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Maršík Marek VIII. A Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Baudyš Tomáš IX. A Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Belza Dominik IX. A Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Maděra Miroslav IX. A Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Werner Petr IX. A Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 
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Myslivec Štěpán IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Vrbka Jakub IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Dušátko Štěpán IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Malý Milan IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Hruška David IX. B  Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Danko Honza IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Kučera Filip IX. B Florbalový turnaj Mocca Yes 
Cup 

 5. 

Honzejková Klára VII. B Matematická olympiáda okresní 5.–9. 

Kredvíková Alice V. A Oblastní kolo DSMC oblastní 3. 

Váchová Nikola V. A Oblastní kolo DSMC oblastní 3. 

Kovář Tomáš V. A Oblastní kolo DSMC oblastní 3. 

Hajer Daniel V. A Oblastní kolo DSMC oblastní 3. 

Zápotocká Zuzana VI. B Oblastní kolo DSMC oblastní 1. 

Hovorková Sára Helen VI. B Oblastní kolo DSMC oblastní 1. 

Kovář Lukáš VI. B Oblastní kolo DSMC oblastní 1. 

Palaš Vojtěch VI. A Oblastní kolo DSMC oblastní 1. 

Mencl Petr IX. B Fyzikální olymp. - kat.E  krajské 6. 

Průšek Petr IV. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Podzimek Václav IV. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Huml Filip IV. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Janů Vojta IV. A McDonald cup- finále okresní 3. 
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Berta Adam IV. B McDonald cup- finále okresní 3. 

Čepelák Michal IV. B McDonald cup- finále okresní 3. 

Kůrka Michal V. B McDonald cup- finále okresní 3. 

Kovář Tomáš V. B McDonald cup- finále okresní 3. 

Táborský Filip V. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Weiser Tomáš V.A McDonald cup- finále okresní 3. 

Oppolzer Matyáš V. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Smejkal Štěpán V. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Hlubuček Tadeáš V. A McDonald cup- finále okresní 3. 

Klajl Petr VIII. A Pangea celostátní 13. 

Soukupová Jana VII. B Pangea celostátní 59. 

Bára Škodová V. A Zlatý štětec okresní 2. 

Zápotocká Zuzana VI. B Oblastní kolo DSMC okresní 2. 

Hovorková Sára Helen VI. B Oblastní kolo DSMC okresní 2. 

Kovář Lukáš VI. B Oblastní kolo DSMC okresní 2. 

Palaš Vojtěch VI. A Oblastní kolo DSMC okresní 2. 

výběr 2.třída  Liberecká liga miniházené  3. 

výběr 3. až 4.třída  Liberecká liga miniházené  2. 

Honsejková Vendula VII. B Fyzikální olymp. kat. G okresní 1.–3. 

Havel Matouš VII. A Fyzikální olymp. kat. G okresní 7.–9. 

Timková Kristýna VII. B Fyzikální olymp. kat. G okresní 10. 

Soukupová Jana VII. B Fyzikální olymp. kat. G okresní 14. 

Pourová Iva VII. A Fyzikální olymp. kat. G okresní 15. 

výběr školy  DOBI CUP  11. 

výběr II. stupně  "O zlaté rouno" dračí lodě  8. 
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Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy.  

 

8.3 Prezentace školy 

 Den otevřených dveří 

Každoročně v měsíci lednu organizuje naše škola 
sobotní Den otevřených dveří pro rodiče a širokou 
veřejnost.  
Cílem této akce je přiblížit rodičům školní atmosféru, 
předvést ukázky vyučovacích hodin na 1. i 2. stupni      
a ukázat různé formy práce ve výuce v odborných 
učebnách. Nedílnou součástí tohoto dne je 
vystoupení zájmových kroužků v hodinovém 
programu, video-prezentace školních akcí                    
a jednotlivých tříd a nabídka svátečního rodinného 
oběda ve školní jídelně.  
Tohoto dne se účastní všichni žáci a pedagogové,        
i ze strany rodičů a prarodičů je o tuto akci vždy 
velký zájem. 

 

                                                                                      
Program dne:      

Výuka 
8.30 hod. výuka na 1. stupni 
9.15 hod. výuka na 2. stupni 
 

Program v tělocvičně: 
10.00 hod. vystoupení žáků  
 

 
 
Školní kavárničky s video-prezentací 
školy: 
Od 9.00 hod. možnost zhlédnutí 
video-prezentace školy ve školních 
kavárničkách s malým občerstvením.  

 

Vydávání předem objednaných obědů 11.00 hod. až 12.45 hod. 
 

 Školní časopis 

I v letošním školním roce žáci žurnalistického kroužku pod odborným vedením vytvářeli čtvrtletník 
školního časopisu, ve kterém mapovali školní dění, zprostředkovávali zajímavé rozhovory s žáky, 
učiteli, vychovateli i zaměstnanci školy. V časopise najdete kvízy, ankety, zajímavosti, soutěže a také 
nezbytný humor. 
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 Kronika školy 

Roční přehled všech významných školních aktivit shrnuje Kronika školy. Její zpracování se stalo již 
tradicí. V posledních letech nabyla podoby fotoknihy a je na vyžádání k dispozici v ředitelně školy         
a pro širokou veřejnost je umístěna na webových stránkách školy. 

 

 Pěvecký sbor Kopretinka 

Ve školním roce2016/2017 navštěvovalo školní pěvecký sbor 34 dětí. 
V tomto roce došlo ke sloučení dětí z přípravného pěveckého sboru a z hlavního sboru. Vzniklo tak 
početnější pěvecké těleso. 
Sbormistryně se ve své činnosti zaměřila především na rozvoj pěveckých dovedností dětí, jejich 
melodického a rytmického cítění, na motivaci dětí ke zpěvu a vytvoření kladného vztahu k hudbě.       
V repertoáru se objevily hlavně písně známých autorů jako je Petr Eben, Milan Uherek a další.  Během 
školního roku sbor účinkoval na různých školních akcích, účastnil se krajské soutěže Vítání jara                    
v Jabloneckém divadle, kde si vyzpíval stříbrné pásmo. 
Hlavním cílem pěveckého sboru je utvořit prima partu, kterou spojuje nejen láska k hudbě, ale také 
společné zážitky a koncerty. 
 

8.4 Komunitní činnost 

Přehledová tabulka zpracovaná prostřednictvím webového formuláře 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            
kapitola 3. Školní klima, 3.3 Komunitní činnost.  
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9 Údaje o poradenských službách  

 

9.1 Školské poradenské pracoviště 
 

Výchovní poradci:   1. stupeň – Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace 

   2. stupeň – Věra Herainová 

Kariérový poradce:   Mgr. Martina Gejdošová 

Koordinátor péče o nadané žáky: 1. stupeň – Mgr. Šárka Brixiová 

2. stupeň – Mgr. Martina Gejdošová 

Dyslektická asistentka:      Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace 

Logopedická asistentka:    Mgr. Jarmila Soukupová, odborná kvalifikace 

Metodik prevence:              Mgr. Periklas Papas, odborná kvalifikace 

 
Přehledová tabulka angažmá odborných profesí 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                           
kapitola 3. Školní klima, 3.5 Angažmá odborných profesí.  
 
 

9.2 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Snahou školy je vytvořit pro všechny žáky rovné podmínky ke vzdělávání. 
 
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola vytváří: 

a) Plány pedagogické podpory – PLPP 
b) Individuální vzdělávací plány – IVP 
 

PLPP i IVP sestavují třídní učitelé a ostatní vyučující v dané třídě ve spolupráci s odborníky                          
ze školských poradenských zařízení (ŠPZ) a s výchovnými poradci školy.  
Individuální vzdělávací program je přizpůsobený schopnostem žáků, umožňuje jim v rámci jejich 
možností přístup k vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího 
vzdělávání po ukončení základní školy.  
PLPP i IVP se pravidelně vyhodnocují a stanovují se další vhodné postupy. 
U těchto žáků byly důsledně dodržovány doporučení pedagogicko-psychologické poradny či 
speciálních pedagogických center, probíhaly konzultační jednání, tripartitní jednání s cílem zajistit 
těmto žákům optimální podmínky vzdělávání. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají 

PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se               
s pracovníky PPP a SPC a tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků             
a zlepšení v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
Asistenti pedagoga (AP)  
V letošním školním roce byla poskytována u 6 žáků podpora formou působení asistentů pedagoga 
v dané třídě. 
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Přehledová tabulka - počty PLPP, IVP, AP 

 PLPP 
Počet žáků 

IVP 
Počet žáků  

AP 
Počet žáků 

AP 
Počet osob 

AP 
Přepočet na 

úvazek 

1. stupeň 41 37 6 8 1,7 

2. stupeň 10 17 0 0 0 

CELKEM 51 54 6 8 1,7 
 

Rozsah individuální péče 
Individuální přístup k žákům s SVP učitelé uplatňují nejen ve vyučovacích hodinách, ale pracují se žáky 
několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování – pedagogická intervence.  
Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická 
asistentka. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve 
škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. 
 
Přehledová tabulka – rozsah poskytování individuální péče žákům mimo výuku 

 Počet žáků Hodin péče/týdně Počet pedagogů 

1. stupeň 27 27 14 

2. stupeň 18 18 9 
 
Integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu          
a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto 
dětem další úspěšné studium na středních školách. Při práci s handicapovanými dětmi intenzivně 
spolupracujeme s pracovníky speciálních pedagogických center. 

 
 
9.3 Práce s žáky mimořádně nadanými 
 
Nadaným žákům je věnována individuální péče: 

– intenzivní příprava žáků  na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, 
– dosahování osobního maxima žáků ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících 

problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací,  
– zapojováním nadaných žáků do celoškolních projektů, 
– nabídka zájmových kroužků apod. 

 

Spolupráce školy s organizací MENSA ČR 
Ve školním roce 2016/2017 škola zahájila spolupráci s představiteli organizace MENSA ČR a zajistila 
možnost testování IQ žáků 1. až 9. ročníku. Škola zpracovává koncepci péče o nadané žáky. Stanovila 
koordinátora péče o tyto žáky. 
 

 
9.4 Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                              
kapitola 3. Školní klima, 3.6 Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů.   
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9.5 Výchovné poradenství  
 
Pro řešení závažnějších výchovných problémů je sestavena výchovná komise školy: 
 
ředitelka školy / zástupkyně ředitelky 

výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně 

metodik prevence 

třídní učitel / vyučující 

 

Výchovná komise jedná vždy za účasti zákonných zástupců a žáka – formou tripartitních jednání. 
V zájmu prevence nežádoucích psychosociálních jevů byla v průběhu školního roku v období měsíce 
října a května realizována v každém třídním kolektivu sociometrická šetření s cílem zmapovat 
rozložení vztahů v třídním kolektivu v daném období, vyhodnotit možná rizika, případně realizovat 
vhodná opatření.  
Bylo realizovalo více jak 54 akcí s preventivním zaměřením, konkrétní seznam těchto akcí obsahuje 
závěrečná zpráva metodika prevence za rok 2016/17.  

 
9.6 Počty vážnějších výchovných problémů řešených formou výchovných komisí popř. 
v součinnosti s OSPOD 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             
kapitola 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání, 7.4 Počty vážnějších výchovných problémů 
řešených formou výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD. 

 
9.7 Prevence sociálně patologických jevů   
 

9.7.1 Personální zajištění      
 
Metodik prevence  na škole:  Mgr. Periklis Papas, odborná kvalifikovanost 

 
9.7.2  Realizace prevence sociálně patologických jevů 
 
Školní řád – žáci poučeni a informováni v kapitole „Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy 
diskriminace, nepřátelství a násilí“ na začátku školního roku, zákonní zástupci žáků seznámeni se 
školním řádem na třídních schůzkách. 

 
Školní preventivní program – obsahuje základní schéma realizace prevence ve škole a způsob 
realizace konkrétních preventivních aktivit. Na začátku školního roku je aktuálně vypracován a na 
konci roku vyhodnocen. 

 
Průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů –   
pravidelná šetření vztahů ve třídě (2x za rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, 
důraz na primární prevenci agresivního chování, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, 
systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening  vztahů  v třídních kolektivech, 
další práce s jeho výsledky, spolupráce s pozitivními silnými žákovskými autoritami, osobní příklad 
všech zaměstnanců. 
 
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů – zaměření na etiku, právní výchovu, výchovu 
ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchovu aj. 
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Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování – 
kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, 
(sebe)reflexe, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. 
 
Poradenská služba metodika prevence – metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného 
šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, 
projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby. 
 
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály 
Odborné a metodické materiály jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je také kladen důraz               
na podrobné studium vlastního manuálu primární prevence všemi pedagogy.  
 
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení – zprostředkování dle 
potřeby školy na základě vyhodnocení konkrétní situace, využití možnosti pozvání těchto pracovišť a 
zařízení do školy. 
 
Nabídka smysluplného využití volného času žáků – bohatá nabídka zájmových útvarů, soutěží, 
mimoškolních akcí – viz přehled zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017. 
 
 
9.7.3  Školení – pedagogů v roce 2016/2017 
 
A) pedagogický sbor 
B) pedagogové  
Krajská konference primární prevence rizikového chován   22.3.  Klímová, Čepičková 
Žák s problémovým chováním       22.3. Táborská 
 
 
9.7.4  Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování  2016/2017 
V tomto školním roce jsme opět upřednostnili opakování ověřených aktivit. 
 
Realizované akce s preventivním zaměřením:  
 
Harmonizační den      13. 9.  4. A, B 
Romové a my       20. 9.  3. A, B, C 
Jsi online I.       21. 9.  5. A, B 
Jsi online II.       21. 9.  7. A, B 
Harmonizační den      21. 9.  3. A 
Harmonizační den      22. 9.  3. C 
Do života bez předsudků     3. 10.  8. A 
Harmonizační výjezd      3. 10.  1. B 
Harmonizační výjezd      4. 10.  1. B 
Harmonizační výjezd      5. 10.  1. A 
Harmonizační výjezd      6. 10.  1. A 
Do života bez předsudků     6. 10.  8. B 
Harmonizační výjezd     10. 10.  1. C 
Harmonizační výjezd     11. 10.  1. C 
Hustej internet      14. 10.  5. B 
Do života bez předsudků    17. 10.  8. C 
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Pravda o šikaně      20. 10.  7. B 
Než začneš – sex. výchova    15. 11.  8. A, B, C 
Než začneš – sex. výchova    15. 11.  9. A, B 
Z housenky motýlem – sex. výchova   15. 11.  5. A, B 
Vrstevnický program     15. 11.  6. A, B 
Vrstevnický program     24. 11.  6. A, B 
Pravda o šikaně      24. 11.  7. A 
Vrstevnický program       6. 12.  6. A, B 
Vrstevnický program     15. 12.  6. A, B 
Klima třídy        18. 1.  4. B 
Klima třídy        18. 1.  8. B 
První pomoc pro prvňáčky      20. 1.  1. A, B, C 
Klima třídy        2. 2.  4. B 
Klima třídy        2. 2.  8. B 
Klima třídy        9. 2.  4. B 
Klima třídy        9. 2.  8. B 
Veselé zoubky        9. 2.  1. A, C 
Hustej internet       9.  2.  5. A 
Veselé zoubky      10. 2.  1. B 
Dopravní soutěž     20. 3.  5. A, B 
Dopravní soutěž     20. 3.  6. A, B 
Dopravní soutěž     20. 3.  7. A, B 
Dopravní soutěž     20. 3.  8. A, B, C 
Klima třídy      23. 3.  4. A 
Klima třídy      23. 3.  8. B 
Dopravní výchova     31. 3.  1. A, B, C 
Prevence kouření     25. 4.  4. B 
Prevence kouření     28. 4.  4. A 
Digitální domorodci     17. 5.  8. C  
Digitální domorodci     19. 5.  8. A  
Digitální domorodci     24. 5.  8. B 
Exkurze v hasičské stanici    30. 5.  3. C  
Společně proti kouření     13. 6.  8. A, B, C 
Mluvme nahlas o xenofobii    14. 6.  7. B 
Mluvme nahlas o xenofobii    21. 6.  7. A 
Závislosti online     27. 6.  7. A, B 
Závislosti online     27. 6.  8. A, B, C 
Hazard kolem nás     27. 6.  9. A, B 
Vlastní preventivní projekty 
 
 
Začlenili jsme do výuky tyto preventivní projekty: 
1. ročník   Dopravní výchova 
3. ročník  Romové a my 
4. ročník  Prevence kouření 
7. ročník  Pravda o šikaně 
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Zjišťování aktuálního složení třídních kolektivů 
Ve všech třídách jsou 2x ročně realizované sociometrické testy s cílem zmapovat rozložení vztahů 
v třídním kolektivu v daném období, vyhodnotit možná rizika, případně realizovat vhodná opatření. 
Testy jsou realizované v období měsíce října a května. 

           

10 Údaje o řízení školy 
 

10.1 Vedení školy 

Vedení školy: ředitelka školy, statutární orgán 

                                              zástupkyně ředitelky, zástupkyně statutárního orgánu 

                                             zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 

 

Rozšířené vedení školy:        2 zástupci pedagogů 1. stupně 

                                                2 zástupci pedagogů 2. stupně 

                                                vedoucí vychovatelka 

                                                 vedoucí školní jídelny 

 

Ostatní vedoucí pracovníci: vedoucí školní jídelny 

 hlavní kuchařka 

 vedoucí provozních zaměstnanců 

 
10.2 Školní parlament 
 
Školní parlament začal fungovat na začátku školního roku 2006/2007 a od této doby mají žáci 
každoročně možnost prostřednictvím svých parlamentních zástupců aktivně ovlivňovat dění ve škole. 
Jedenkrát měsíčně jsou žáci informování o plánovaných aktivitách a záměrech školy. Zástupci             
4. až 9. tříd přinášejí podněty, nápady, připomínky, zpětnou vazbu ze života tříd a celé školy. Každá 
třída má svoji třídní samosprávu, která tvoří mezičlánek demokratického řízení školy.  
Podporována je vlastní iniciativa žáků, návrhy akcí, činností, projektů. 
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Pravidelné schůzky: 
Ve školním roce měl parlament celkem 27 členů, zástupců z 4. až 9. tříd. 
Den: první čtvrtek v měsíci 
Celkem se konalo 9 pracovních schůzek. 
Čas: od 7.20 hodin 
Místo: multimediální učebna 1  
 
 
Aktivity žáků odsouhlasené školním parlamentem: 
 

1. Účast členů školního parlamentu na 1. pracovním setkání školních parlamentů        
libereckých škol.  

2. Pokračování sběru  plastových víček –  pokračující podpora léčby dvou postižených 
dětí. „Sběr víček pro Nikyho“ a  „Sběr víček pro Barunku“. 

3. Sběr lesních plodů. 
4. Třídění odpadu v rámci jednotlivých tříd. 
5. Pomoc žáků při zápisu dětí do 1. ročníku, při školní akci Nocování s čerty  a dalších. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehledová tabulka participace žáků na chodu školy 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            

kapitola 2. Vzdělávací proces, 2.3 Participace žáků na chodu školy.  
 

10.3 Realizace hlavních cílů školy v roce 2016/17 – vyhodnocení Plánu práce školy 

Příloha č. 4  VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2016/2017 
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10.4 Testování klimatu školní sborovny 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                            

kapitola 1. Pedagogický sbor, 1.3 Testování klimatu školní sborovny. 
 

10.5 Testování klimatu školy a třídy 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                             

kapitola 3. Školní klima, 3.1 Testování klimatu školy a třídy. 
 
 

 

 

11 Údaje o dalších záměrech školy 

 
11.1 Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje) 
 
S ohledem na předpokládaný demografický vývoj v Liberci obecně vzniká potřeba navýšení počtu 
míst na základních školách v Liberci.  
Na naší škole byla navýšena celková kapacita školy k 1. 9. 2015 na 628 žáků a kapacita školní jídelny 
na 630 jídel. V létě 2016 byla realizována přestavba školy v souvislosti s tímto navýšením kapacity.  
Škola získala pro školní rok 2016/2017 novou odbornou učebnu s interaktivní tabulí a 
dataprojektorem, novou hernu školní družiny, zvětšil se šatní prostor na 1. stupni a došlo k dalšímu 
vybavení šatními skříňkami na stupni druhém. Ve školní jídelně byla instalována nová  velkokapacitní 
myčka nádobí a k zajištění stravování většího počtu žáků i nový konvektomat.  
Každoročně je o naši školu ze strany veřejnosti velký zájem. Také v roce 2016/2017 jsme otevřeli tři 
první třídy. 
 

11.2  Záměry materiálně technické a investiční 
 
Oblast materiálně technická 
S ohledem na rozsáhlé nové vybavení školy výpočetní technikou a přechod školy na elektronickou 
třídní knihu je pro nadcházející období prioritou zasíťování všech budov školy pro bezdrátové 
připojení wifi.    

 
Dokončení některých oprav: 

 klempířské práce na budovách školy, 

 1. fáze výměny dřevěných oken – odborné učebny  2. stupeň, 

 realizace 2. fáze výměny dřevěných oken – budova 1. stupně, 

 odstranění vlhkosti zdiva v suterénních a přízemních prostorách školy. 

 
11.3  Záměry výchovně vzdělávací 
 
Pro školní rok 2017/2018 jsou prioritní tyto oblasti: 

a) Důsledné naplňování školního vzdělávacího programu školy, využívání standardů ve výuce, 
realizace testů na základě standardů MŠMT pro ověřování očekávaných výstupů                       
v předmětech ČJ, M, AJ pro žáky 5., 8. a 9.  ročníků. 

b) Realizace společného vzdělávání podle novely školského zákona účinné od 1. 9. 2016: 
– podpora žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami, 
– podpora rozvoje žáků nadaných vhodně volenými formami a metodami práce ve vyučovacím 

procesu, 
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– vhodné začleňování žáků cizinců, 
– vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání všem žákům. 
c) Důsledné dodržování jednotného metodického postupu pro výuku českého jazyka ve všech 

třech oblastech – jazykové, komunikační a slohové, literární, s ohledem na podporu rozvoje 
čtení, čtenářských dovedností, komunikačních a slohových dovedností. 

d) Důsledné dodržování jednotného metodického postupu pro výuku matematiky. 
e) Inovace výuky – maximální využívání školního výukového softwaru pedagogy ve výuce, 

realizace výuky v odborných učebnách s interaktivní tabulí. 
f) Zajištění úspěšnosti žáků v přijímacích řízeních na střední školy. 
g) Zapojování školy do rozvojových programů. 
h) Dodržování ze strany pedagogů jednotných zásad hodnocení žáků a společných  výchovných 

strategií. 
i) Individuální přístup pedagogů k žákům, akcent na žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáky cizince, žáky  ohrožené školní neúspěšností.  
j) Zdravé psychosociální klima tříd i celé vzdělávací instituce podpořeno prevencí 

patologických jevů, partnerským přístupem a demokratickými principy uplatňovanými na 
všech úrovních. 
 
 

12  Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

 

Tabulka počtu podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                     
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.3.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o 
granty a dotace.  
 

Tabulka získaných finančních prostředků v rámci podaných žádostí o granty a dotace 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                     
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.3.2 Získané finanční prostředky v rámci podaných 
žádostí o granty a dotace.  
 

Tabulka přehledu finanční spoluúčasti rodičů – hrazené aktivity pro žáky 
Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                      
kapitola 5. Škola, její zřizovatel, financování, 5.4 Spoluúčast rodičů.  

 
 
 

13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších   
kontrol  

 

Tabulka údajů o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 

Příloha č. 3 Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017,                       
kapitola 6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol. 

 
Inspekční zprávy a protokoly o kontrolách jsou zařazeny v přílohách výroční zprávy. 
Příloha č. 5 Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů z kontrol provedených v  roce 
2016/2017. 
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14 Základní údaje o hospodaření školy  
 
Příloha č. 6 Finanční vypořádání za rok 2016. 

 

15 Přílohy 
 

15 Přílohy 
  
Příloha č. 1  Výroční zpráva za úsek školní družiny pro školní rok 2016/2017  
Příloha č. 2  Výroční zpráva za úsek školní jídelny pro školní rok 2016/2017  
Příloha č. 3  Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 2016/2017  

       Příloha č. 4  VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2016/2017 
Příloha č. 5  Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů z kontrol provedených 
                      v roce 2016/2017. 
Příloha č. 6  Finanční vypořádání za rok 2016. 
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Příloha č. 1 
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva za úsek školní družiny 
pro školní rok 2016/17 

 
 
1. Charakteristika činnosti ŠD 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,           
v platném znění a vychází z naplňování Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, 
který je přílohou Školního vzdělávacího programu “Učíme se, abychom se domluvili a v životě 
neztratili.“ Č. j. CES/0340/2013.   
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují. Hlavním posláním 
ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. 
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

 
 
2. Kapacita školní družiny je 210 dětí 
Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo školní družinu 210 žáků z prvních až pátých ročníků. Bylo 
otevřeno 7 oddělení s naplněností 30 dětí/oddělení.  

 
 
3. Personální zajištění 
Vedoucí vychovatelka: 1 
Vychovatel/ka: 6 
Plně kvalifikovaní: 7 

 
 
4. Organizace činnosti ŠD 
Školní družina realizovala výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a 
zájmových činností a umožňovala žákům přípravu na vyučování. 

 
Rámcový režim dne ŠD 
 
Provoz ranní družiny:  od  6.00 hodin do 7.35 hodin  
 
Odpolední provoz družiny: 
11.35 hodin – 13.00 hodin 
Evidence přítomných žáků, oběd, hygiena odpočinkové činnosti 
(forma společná či individuální) 
 
13.30 hodin – 15.00 hodin 
Rekreační a zájmové činnosti 
Pobyt venku, vycházka, výtvarné a pracovní činnosti, hudební chvilky, tanečky, dopravní výchova, 
přírodovědné činnosti, didaktické hry, příprava žáků na vyučování. 
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15.00 hodin – 15.30 hodin 
Hygiena, svačina, příprava na zájmovou činnost  
15.30 hodin – 17.00 hodin 
Individuální odpočinkové činnosti, odchody žáků 
Vychovatelka při výběru činností přihlížela k aktuálnímu počasí i k zájmům dětí v oddělení. Vždy však 
především vycházela ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních 
vzdělávacích plánů. 

 
 
5. Forma vzdělávání 
V zájmovém vzdělávání se uplatňovaly následující formy vzdělávání: 
– pravidelná činnost, 
– příležitostné akce, 
– odpočinkové činnosti, 
– spontánní aktivity, 
– individuální aktivity, 
– hry, 
– příprav na vyučování. 
 
 

6. Výchovně-vzdělávací okruhy 
 
Člověk a jeho svět 
Místo kde žijeme 
Rozhovory na téma můj domov, moje rodina 
Kreslení pokojíčků, členů rodiny 
Seznámení s budovou školy a blízkým okolím, bezpečná cesta do školy, školní řád a řád školní družiny 
Orientační hry po budově školy 
Důležitá místa v obci (zdravotní středisko, policie, pošta, knihovna…) 
Historické památky 
Orientace v mapě města 
Dějiny a významné památky našeho regionu 
Zvyky našeho kraje 
Hlavní město Praha 
Česká Republika, Evropa, svět, zajímavosti 
Vědomostní kvízy 
  
Lidé kolem nás 
Vytváření pozitivního prostředí v ŠD – vztahy se spolužáky, ohleduplnost, tolerance, respekt 
Základy slušného chování – stolování, dopravní prostředky, pozdrav 
Úcta k sobě samému, druhým a starším 
Lidské vlastnosti 
Lidé s různými poruchami 
Kultura soužití v jiných zemích, srovnání  
Práva a povinnosti, základní lidská práva, práva dítěte, řád školní družiny a školy 
Osobní a společné vlastnictví 
 
Lidé a čas 
Denní režim 
Orientace v čase – minulost, přítomnost, budoucnost 
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Časová osa, plánování 
Členění roku na roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny 
Narozeniny a výročí v rodině 
Význam lidových tradic – Velikonoce, Vánoce, Masopust, pálení čarodějnic… 
  
 
Rozmanitost přírody 
Pozorování změn v přírodě, dle ročního období 
Péče o pokojové rostliny 
Využití přírodnin k výtvarné činnosti 
Den a noc 
Fauna a flora na ostatních kontinentech 
Ochrana živočichů a rostlin 
Sběr papíru 
Třídění odpadu doma i ve škole 
Ekologické katastrofy, živelné pohromy  
  
Člověk a jeho zdraví 
Základní hygienické návyky, udržování pořádku 
Odpočinek a relaxace 
Životospráva a pohyb, zdraví životní styl 
Stravovací návyky, jídelníček 
Sportovní a pohybové hry,  
Prevence úrazů 
První pomoc 
Důležitá telefonní čísla 
Prevence sociálně-patologických jevů (alkohol, drogy, kouření) 
 
Vzdělávací program má dlouhodobý charakter. V rámci tohoto programu je tvořen roční tematický 
plán práce. 
 
 

7. Naplňování školního vzdělávacího programu 
 
1. ročníky:                   
Téma: Z pohádky do pohádky    
Tématem každého měsíce byla jedna motivační pohádka, na kterou děti tvořily, zpívaly, hrály divadlo, 
vytvářely různé scénky, tančily, sportovaly, závodily, hádaly hádanky, luštily rébusy, sbíraly 
přírodniny. 
V průběhu školního roku se tak děti seznámily s deseti pohádkami. 
Motivační pohádky: Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Krteček, Ať žijí duchové, S čerty nejsou žerty, O 
dvanácti měsíčkách, Tučňáci na ledu, Človíček a človíčka, Spongebob, Mach a Šebestová, Bolek a 
Lolek – Cesta kolem světa. 
 
Příklad:  
Zlatovláska 
 – četba pohádky, vyprávění, 
 – ilustrace, společné hodnocení a výběr nejhezčích obrázků, 
 – labyrint - kudy vede cesta  ke Zlatovlásce, 
 – hádanky, 
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 – výroba lodiček z kůry a korkových špuntů, pouštění na Mlýnském rybníku, 
 – sbírání poztrácených perel na louce, soutěž týmů na čas, 
 – navlékání korálků, soutěž týmů, 
 – putování za živou a mrtvou vodou, stopovaná, voda ukrytá jako poklad, 
 – hledání té pravé Zlatovlásky se zavázanýma očima, 
 – dobré skutky – úklid dětského hřiště, hrabání zahrady, 
 – písničky z pohádky Zlatovláska, zpěv s kytarou , dramatizace, 
 – tanec, pochod vojenské gardy, 
 – porozumění řeči zvířat, jak zvířátka „mluví“, předvedení, pantomima, poslech nahrávek.  

 
 
2. ročníky:                 
Téma: Indiánský rok 
Celý rok se děti seznamovaly s tradicí, zkušenostmi, dovednostmi a kulturou indiánů.  
Hlavním cílem bylo seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj komunikativních 
dovedností a tvořivosti, posílení úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, 
utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. 
Motto: „ Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále            
na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“ 
Hlavní činnosti: zpěv, tanec, sport, výroba totemů, lapačů duchů, korálkových amuletů.  
Motivační měsíce: Měsíc šťastného poznávání, Měsíc padajícího listí, Měsíc oživlých tradic, Měsíc 
šamana, Měsíc bouří, Měsíc sazenic, Měsíc lovu, Bláznivý měsíc, Měsíc vran. 
Indiánský rok byl zakončen v květnu 2017 na škole v přírodě v Albrechticích. 
 
Příklad:  
Listopad – měsíc padajícího listí 
Motto: „Pořádně se dívat stačí, abys poznal, co znak značí.“ 
Pamatuj: „Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.“ 
Hry: 
Moudrá hlava – indiánské písmo, značky, šipky. 
Hbité tělo – jízda na koloběžkách, prolézání podzimní pavučiny, soutěžní opičí dráha, indiánský běh, 
přesná trefa – hod na cíl. 
Taškařice zpěvu a těla – píseň „Indián lesů pán“. 
Šikovné ruce – výroba chrastidel, výtvarné činnosti, barvy podzimu. 
Symboly a jejich poznávání 
Pozorování podzimní přírody 
 
 
3. až 5. ročník 
Téma: Povolání a řemesla  
Děti se seznámily s devíti různými zaměstnáními, zdokonalily se v různých dovednostech a 
vědomostech. Dozvěděly se mnoho zajímavostí ze světa lidí, zvířat a rostlin. 
Rozvoj dovedností: prezentace před celou skupinou, vyhledávání informací, práce v týmu i jako 
jednotlivec, rozvoj komunikace, trénování paměti. 
Motivační řemesla, povolání: hodinář, zahradník, astrolog, hasič, záchranář, kriminalista, filmový 
režisér, scénárista, kameraman, střihač, maskér, veterinář, zoolog, myslivec, řidič, pilot, kormidelník, 
strojvůdce, klenotník, pekař, kuchař, cukrář, truhlář, zámečník, instalatér.    
Zapomenutá řemesla: košíkář, bednář. 
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Příklad:   
Říjen – Kuchař   
Výrobek – obložená mísa, vytvoření týdenního jídelníčku. 
Hry – Nakupování, vytvoření seznamu potravin, Číšník – překážková dráha v tělocvičně,             
Hodnosti –  pomocník, přípravář, kuchař, šéfkuchař. 
Projekt – základy stolování, chování ve školní jídelně, zacházení s potravinami, šetření s jídlem. 

 
 
8. Akce pořádané ve spolupráci se školní družinou 

 
Harmonizační dny pro žáky 1. ročníku 
Termín  realizace: říjen 
Místo: Jindřichov, Chata Javor 
Program motivovaný pohádkou Lotrando a Zubejda.  
Hlavní činnosti: štafetové soutěže, stopovaná na Bramberk, schovávaná, stavba loupežnických obydlí, 
hledání loupežnické bandy, pokladu, zpěv, tanec, vyrábění loupežnické knížky a papírového draka. 
  
Jablečný měsíc 
Termín: říjen 
Děti vyráběly jablíčka ze všech dostupných materiálů – papír, keramika, textil, provázky, modelína, 
vlna, bavlnky. Sušily křížaly, vyráběly báječný mrkvovo-jablečný salát, rodiče a prarodiče donesli 
jablkový záviny či jablečný koláč.                                                                                       
Jablečný den byl vyvrcholením tohoto měsíce. V tento den děti lisovaly čerstvý jablečný mošt.  
Akce byla zorganizována ve spolupráci s ekologickým sdružením Střevlík a za pomoci rodičů, kteří 
donesli spadaná i česaná jablka. 
V prostorách školy byla k tomuto dni uspořádána výstavka všech výrobků, které děti během tohoto 
měsíce vytvořily. Rodiče chválili nejen šikovnost svých dětí, ale také výborný mošt, který měli 
možnost ochutnat při vyzvedávání svých dětí z družiny.   
 
Vánoční dílničky                    
Termín:  prosinec  
V atriu naší školy se odpoledne sešli žáci, rodiče, prarodiče a pedagogové. Tvořivé odpoledne uvedl 
krátký program, ve kterém vystoupily s pásmem vánočních písní děti z MŠ Jeřmanická a školní sbor 
Kopretinka. Děti z družiny zatančily, zahrály na netradiční hudební nástroje, recitovaly básničky 
s vánoční tématikou a seznámily všechny návštěvníky s tradicemi adventu.   
Následovalo tvořivé vyrábění v mnoha dílničkách. Odpočinout si bylo možné u čaje a dobrot, které 
napekly maminky a babičky našich žáků. Domů si každý odnesl svícen, andělíčka, zvoneček nebo 
přáníčko a pěkný pocit ze společného setkání.  
 
Masopustní průvod Vescem 
Termín:  únor 
Trasa průvodu: ZŠ Česká, místní policejní stanice, MŠ Jeřmanická, MŠ Dětská, Centrum Kašpar, 
zahrada ZŠ Česká. 
Na každé zastávce se průvod zastavil a děti zazpívaly veselé písničky za doprovodu kytary. Zakončení 
průvodu se konalo na školní zahradě, kde byla možnost občerstvení teplým čajem a koblihou. Pak 
následoval závěrečný rej masek.   
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Noční dobývání pevnosti BOYARD 
Termín:  březen 
Tradiční akce pro žáky 4. a 5. ročníku, kterou pořádáme za vydatné pomoci žáků 9. tříd. Pro děti bylo 
připraveno 12 soutěžních místností, 12 pokladových místností, upravená školní jídelna a velká 
tělocvična. 
Po ukončení všech soutěží a získání pokladů přespali žáci ve svých kmenových třídách. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 85 žáků a 28 pomocníků z 9. tříd. 
 
Škola v přírodě 
Termín:  květen 
Vyvrcholením celoročního vzdělávacího plánu školní družiny pro druhý ročník je Indiánská škola 
v přírodě. Všechny znalosti a dovednosti, které děti získaly během školního roku, zúročily jako indiáni 
při různých hrách, soutěžích, šifrování, stavbách ohnišť, luštění zvířecích stop apod.  
 
Zájmové kroužky 
V rámci školní družiny škola otevřela pro žáky 14 zájmových kroužků z toho 10 se sportovním  
zaměřením a 4 výtvarné. Tyto kroužky navštěvovalo více než 200 žáků naší školy. 
 
 

10. Realizovaná zlepšení v 2016/17 
 
Nová družinová herna – přestavba původních prostor školy za finanční podpory zřizovatele. 
 
Dotační projekty z fondu statutárního města Liberec:  
Fond vzdělávání pro rok 2016, 
Sportovní fond pro rok 2016. 
Celkem škola získala 63 052 Kč na nákup materiálového a sportovního vybavení.                    
 
Nejúspěšnější akce roku: 
Jablečný měsíc,  
Vánoční dílničky – první společné vánoční tvoření rodičů s dětmi,  
Masopustní průvod – největší účast dětí, rodičů i veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Renata Melzerová, vedoucí vychovatelka 
 
V Liberci dne 30. 9. 2017 
 



 

 

 

 

66 

Příloha č. 2 
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva za úsek školní jídelny  
 pro školní rok 2016/17 

 

1. Hlavní účel činnosti 
Hlavním účel je vymezen zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání/ školský zákon/,v platném znění a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním 
stravování. 
 
 

2. Předmětem činnosti 
Zajištění stravování žáků, zaměstnanců v souladu s platnými předpisy. Ve školní jídelně se pro žáky a 
pro zaměstnance školy vařily dva druhy jídla. 
Pro doplňkovou činnost (obědy pro cizí strávníky) jeden druh pokrmu.      
 
 

3. Doplňková činnost 
Organizace je oprávněna provozovat závodní stravování zaměstnanců, hostinskou činnost.  
Doplňková činnost se vztahuje k programu prodeje školního mléka. 
 
 

4. Personální zajištění jídelny 
Vedoucí školní jídelny:   1 
Vedoucí kuchařka:          1 
Pomocné kuchařky:        5 
Celkově se na přípravě i výdeji stravy podílelo pod vedením jedné hlavní kuchařky 5 pomocných 
kuchařek. Objednávání potravin, sestavování jídelního lístku, výběr stravného a ostatní 
administrativní agendu zajišťovala vedoucí školní jídelny. 
 
 

5. Proškolování zaměstnanců školní jídelny 
 

Vedoucí školní jídelny se v průběhu školního roku zúčastňovala různých školení zaměřených na 
provozní a osobní hygienu, na nové trendy stravování a nové vyhlášky a ustanovení týkajících se 
školního stravování. 
 
27. 1. 2017 Pamlsková vyhláška, aktuální novinky z oblasti školního stravování, Krajský úřad, Liberec. 
21. 2. 2017 Moderní trendy ve stravování – Jídelny.cz, akce konaná SOU Jablonecká, Liberec. 
4. 4. 2017   Spotřební koš –  Jídelny.cz, akce konaná DK Liberec. 
 
Pravidelně se na pracovišti provádí školení BZOP, PO a osobní hygieny. 
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6. Údaje o provedených kontrolách 
3. 3. 2017 Krajská hygienická stanice, kontrola stravovacího zařízení a potravin s ohledem na naplnění 
podmínek k udělení certifikátu „Zdravá školní jídelna“.  
7. 3. 2017 udělení certifikátu „Zdravá školní jídelna“.  
V  průběhu roku vedoucí školní jídelny spolupracovala s Krajskou hygienickou stanicí Liberec na 
pravidelném vyhodnocení stavby jídelníčku. Jejími doporučeními se škola řídila. 
 

 
7. Naplňování „Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných 
statutárním městem Liberec“  
Realizace: 

– školní jídelna stále dbá na složení veškerých potravin, které používá k přípravě pokrmů, 
zajistila proto nové dodavatelé, kteří dbají na zdravé složení surovin, 

– při přípravě pokrmů byly upřednostňovány čerstvé suroviny či produkty s nízkým stupněm 
zpracování, 

– při výjimečném použití polotovarů, byly upřednostňovány ty, které neobsahují, transmastné 
kyseliny, GMO, umělá sladidla, nadměrné množství aditiv, nadměrné množství soli, 

– pokud byly při přípravě nezbytné konzervované výrobky, pak pouze výrobky sterilizované či 
pasterizované, 

– k hlavnímu jídlu byly upřednostňovány nápoje nemléčné a neslazené (voda, voda s citrónem, 
voda s citronem a bylinkami, voda s pomerančem a zázvorem, neslazený bylinkový nebo 
ovocný čaj), dále mírně slazený nápoj mléčný, nemléčný bez umělých sladidel, barviv a 
konzervačních látek, 

– školní jídelna úzce spolupracovala s KHSL. 
 
 

8. Počty strávníků přihlášených ke stravování k 30. 6. 2017 
Kapacita školní jídelny:               600 jídel 
Počet zapsaných strávníků:              641/554 
1. stupeň                                              247 
2. stupeň                                              195 
nad 15 let                                              58 
zaměstnanci školy                               54   
cizí strávníci                                          87           

 
 
9. Počty vydaných obědů od září 2016 do června 2017 
1. stupeň                     42.316  obědů          
2. stupeň                     29.955  obědů          
žáci nad 15 let              8.674  obědů           
zaměstnanci                 7 775  obědů           
cizí strávníci                  6.858  obědů          
Celkem                        95.578  obědů       
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10. Ceny obědů 
1. stupeň                     25,-- Kč 
2. stupeň                     28,-- Kč 
nad 15 let                    30,-- Kč 
zaměstnanci školy     32,-- Kč 
cizí strávníci                57,-- Kč 
 

 
11. Plnění spotřebního koše  

Potravina 
Naplnění spotřebního koše v % Naplnění spotřebního koše v % 

2015/2016 2016/2017 

Maso 87,77 90,20 

Ryby 137,77 158,08 

Mléko 81,12 73,68 

Mléčné výrobky 85,65 85,06 

Tuky 56,53 65,65 

Cukry 49,16 57,40 

Zelenina 115,65 121,78 

Ovoce 85,09 71,11 

Brambory 67,68 67,14 

Luštěniny 89,53 93,23 

 
Vyhodnocení plnění spotřebního koše  
Maso: čerstvé jateční – vepřové, hovězí, kuřecí, chlazené – kuřecí, krůtí, králičí. 
Ryby: zvýšená spotřeba ryb – tilápie, platýz, aljašská treska, mořský vlk, mahu-mahi, losos, tuňák. 
Mléko: nabízené jako nápoj neslazený. 
Mléčné výrobky: častěji sýr, jogurt, šlehaný tvaroh.  
Tuky: podařilo se dodržet předepsanou normu.  
Cukry: podařilo se dodržet předepsanou normu, přednostně se používal přírodní cukr, umělá sladidla 
byla zcela vyřazena z používání. 
Zelenina: časté zařazení do hlavního chodu a větší četnost salátů jako hlavní jídlo. 
Brambory: nový dodavatel kvalitních brambor. 
Luštěniny: častější zařazení do hlavního chodu, přidávání luštěnin do salátů. 
 
Plnění spotřebního koše v roce 2016/2017 odpovídá doporučeným dávkám v rozmezí spotřeby 
minimálně 75 % doporučené dávky. 
Důraz byl kladen na pestrost stravy.  
Polévky: zeleninové a masové vývary zásadně z původních surovin a koření, z čerstvé a sezónní 
zeleniny. 
Druhy zavářek: ovesné vločky, kroupy, jáhly, pohanka, rýžové těstoviny, různé nočky vlastní výroby    
– bylinkové, sýrové, česnekové, krupicové. 
Přílohy: nové druhy příloh – bulger s čočkou a quinou, kuskus s červenou čočkou, bulger zeleninový, 
rýžové i celozrnné těstoviny. 
Zpracování potravin: šetrnou úpravou – dušení, vaření, smažení maximálně 1 x ze dva měsíce.  
Dezert: denně nabídka ovoce či zeleniny, minimálně 2 x do měsíce šlehaný tvaroh, jogurt.  
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Nápoje: čaje ovocné, bylinkové, černé s medem a citronem, džusy bez konzervantů, přírodní mošty, 
voda s citrusy, bylinkami, zázvorem. Denně pitný režim byl doplněn o čistou pitnou vodu.  
 
 

12. Stížnosti na provoz školní jídelny 
V průběhu školního roku nebyly zaznamenány žádné závažné stížnosti ohledně kvality jídel, velikosti 
porcí, sestavy jídelního lístku ani na provoz školní jídelny. 
 
 

13. Sanitární dny 
Sanitární dny v kuchyni byly realizovány v době vánočních a velikonočních prázdnin. 
O hlavních prázdninách byla provedena sanitace prostoru jídelny, kuchyně, skladovacích prostor a 
provozních místností. 
 
 

14. Ostatní aktivity školní jídelny 
 
Den otevřených dveří 
Zaměstnanci školní jídelny se aktivně podíleli na přípravě drobného občerstvení do kavárniček 
/chlebíčky, chrupinky, jablečný štrůdl/ a na přípravě slavnostního oběda pro naše žáky a jejich 
rodinné příslušníky.  
Rodiče i veřejnost měli možnost se seznámit  s provozem školní jídelny.  
 
Nově  byl návštěvníkům představen zdravý bufet:  
kuskus se zeleninou a kuřecím masem,  
pohankové rizoto,  
brněnská čočka,  
rýžové těstoviny se sušenými rajčaty, pestem a krůtím masem.  
 
Ze zdravě sladkého bylo možné si vybrat: 
muffiny z červené řepy,  
fazolové brouwnis, 
mrkvový koláč s kokosem. 
 
Rozloučení s žáky 9. ročníku 
Pracovnice školní jídelny pomáhaly při přípravě občerstvení na rozlučkovou akci 9. ročníků. 
 
 

15. Technické vybavení školní kuchyně a jídelny 
Do školní kuchyně nebylo pořízeno žádné nové technické vybavení.  
 
 

16. Služby pro žáky a rodiče školy 
– Rodičům byl umožněn odběr stravy v době nemoci žáka s příplatkem 10,- Kč na provozní 

náklady.  
– Školní jídelna byla připravena poskytovat stravování pro žáky a zaměstnance s dietními 

změnami ve stravování. 
– Školní jídelna zajišťovala provoz pro strávníky v době vedlejších prázdnin. 
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17. Navržená opatření pro školní rok 2017/18 
Naplňování Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných statutárním 
městem Liberec v maximální možné míře v jednotlivých krocích s ohledem na možnosti školy. 
Dodržování zásad projektu „Zdravá školní jídelna“.  
Pokračovat v zapojení školy do projektu „Obědy pro děti“ – požádání o finanční dar za účelem 
ročního financování stravného pro potřebné žáky.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  Slezáková Ludmila, vedoucí školní jídelny    
     
V Liberci dne 26. 6. 2017 
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Příloha č. 3 

Přehledové tabulky k výroční zprávě o činnosti školy za rok 
2016/2017 
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Příloha č. 4   
VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2016/2017 
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Příloha č. 5  
Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů z kontrol provedených 
v roce 2016/2017. 
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Příloha č. 6  
Finanční vypořádání za rok 2016. 
 

 
 
 


