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1. Základní údaje o škole a zřizovateli 
 

 

Název školy    :   Základní škola Jablonec n.N.-Rýnovice, Pod Vodárnou 10,  

                                             příspěvková organizace        
Adresa školy  :   Pod Vodárnou 10,  Jablonec n.N. 5     46605 

Právní forma :    příspěvková organizace 

IČO                :     72 74 33 52  

IZO                :      600 078 353 

 

 

Název zřizovatele   :   Město Jablonec nad Nisou 

Adresa zřizovatele :    Mírové náměstí  19, Jablonec n.N.   47767 51 

Právní forma          :    obec 

IČO                         :    262 340 

 

Ředitelka školy    :   Mgr.Irena Hubrtová 

Druh školy           :    plnotřídní základní škola  

Datum zařazení do sítě škol  :   01.01.2003 

 

 

Kapacita školy a součástí   :      1.   Základní škola   -   kapacita  :   270 žáků 

    2.   Školní jídelna -   kapacita  :   300 žáků 

    3.   Školní družina -   kapacita  :     85 žáků 

Školská rada: 

K 1. 9. 2005 byla při škole zřízena školská rada. Předsedkyní byla zvolena paní  

Lenka Lipšová. Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele – Mgr. Vlasta 

Balatková, paní Lenka Lipšová, ze zástupců pedagogického sboru – Mgr. Vilma Lexová, 

Mgr. Věra Adamcová a ze zástupců rodičů – pan Josef Pustai, paní Olga Kohoutová. 

 

 

 

2. Organizace školního roku 2005/2006, změny a předpoklady pro další  

       školní rok 2006/2007 

 

Škola počet tříd počet žáků  na třídu  na učitele    

1.st.ZŠ 5     (5) 108  (113) 21,6  ( 22,6)  

2.st.ZŠ 4     (4) 98   (101) 19,6  ( 25,2)  

celkem 9     (9) 206 (214) 22,8  ( 23,7)  18,6  (17,6 )  

 
Škola nabízí bezbariérový přístup a odpovídající zázemí handicapovaným žákům, čističku 

vzduchu v 1.třídě, rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky na 2.st.ZŠ. 

Možnost využití z bohaté nabídky zájmových činností sportovního, výtvarného, hudebního 

charakteru i výpočetní techniky. Nabídka byla rozšířena o keramiku s vlastní keramickou 

pecí. Kapacita školy i součástí je pro potřeby školy plně dostačující. 
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 Organizace školní družiny ve školním roce 2005/2006 (výhled na rok 2006/2007) 

 

 

Školní družina   2005/2006 2-3 oddělení ŠD  70 dětí               

  2006/2007 2 oddělení          65 dětí 

 
 

Organizace ŠD je zaměřena na zájmovou činnost a aktivní vyplnění volného času.Převažují 

zájmové činnosti bez rozdílu věku. Do této činnosti jsou zapojeni i vyučující s řadou 

zájmových útvarů. Aktualizace nabídky zájmových útvarů jsou zveřejňovány na webové 

stránce školy. 

 

 

 

Zařízení: 

 

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, 

Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 

 

IČO: 

 

72 74 33 52 

IZO: 60 00 78 353 

 

 

 

Přehled součástí  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 165 866 Kapacita      270 žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116 300 043                       85 žáků 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO 102 717 443                     300 žáků 

 

 

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT 
Školní rok 2005/2006 

v ročnících počet žáků 

Základní škola 16 847/96-2 1.-5.roč. 108 žáků 

ZŠ pro třídy 

s rozšířeným  vyuč. 

informatiky a 

výpočetní techniky 

16 845 / 2001-22 6.-9.roč. 98 žáků 

 

Poznámky: 

Škola ve své koncepci připravuje rozšíření využití výpočetní techniky na 1.stupeň ZŠ. 

V současné době jsou využívány vzdělávací programy určené i pro 1.st.ZŠ. Byl podán návrh 

na realizaci multimediální učebny s interaktivní tabulí. 
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3. Přehled vývoje počtu tříd, žáků 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele  

Šk. Rok 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 

 9 9 206 208 22,8 23,1 13,7 13,8 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2005/2006  

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/2005 2005/06 

1. 28 13 28 13 0 0 0 0 

2. 18 29 16 29 2 0 0 0 

3. 28 18 22 14 6 4 1 

neklasifikován 

0  

4. 22 26 19 12 3 13 0 1 

5. 22 22 10 15 12 7 0 0 
I. 

stupeň 
118 108 95 83 23 24 0 1 

6. 25 23 11 7 14 16 0 0 

7. 28 24 9 10 19 14 0 0 

8. 25 28 9 10 13 18 3 0 

9. 25 23 6 8 19 15 0 0 
II. 

stupeň 
103 98 35 35 65 63 3 0 

 

 

 

Výsledky žáků 9. ročníku v CERMATU 

 

 MA ČJ SD 

Třída 
Počet 

žáků 

Průměr. 

skóre 

Průměr. 

úspěšnost 

Počet 

žáků 

Průměr. 

skóre 

Průměr. 

úspěšnost 

Počet 

žáků 

Průměr. 

skóre 

Průměr. 

úspěšnost 

9. 23 20.3 40.6% 23 36.4 72.9% 23 21.6 67.4% 

Škola 23 20.3 40.6% 23 36.4 72.9% 23 21.6 67.4% 

Kraj 4970 22.5 45.0% 4970 34.8 69.6% 4969 20.7 64.5% 

ČR 49820 21.6 43.2% 49839 33.3 69.6% 49755 19.7 61.5% 

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 

Zapsaní do 1. 

třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do 1. třídy 

Zapsaní do 1. 

třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 

13 1 14 26 5 21 
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Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2005/2006 

  Omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 6568 31,88 0 0 

II. pololetí 5069 24,61 155 0,75 

Celkem školní rok 11637 56,49 155 0,75 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 

2005/2006 

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U OU, PrŠ 

8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. 

4 3 0 0 3 3 11 11 9 9 0 0 

 

 

4.  Údaje o pedagogických pracovnících 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. Učitelka, vých.poradce 1 NŠ/TV,Aj,vých.porad. 25 

2. Učitelka, škol. met. prevence 1 ČJ/HV 8 

3. Učitelka  1 NŠ/VV 17 

4. Ředitelka 1 NŠ/TV 34 

5. Učitelka, vychovatelka 0,86 SPS,vych.,Studuje PF 4 

6. Zástupce řed. 1 NŠ/PV  20 

7. Učitelka 1 Spec.ped. 16 

8. Učitelka 1 NŠ/PV 34 

9. Učitelka 0,68 Ped.způsob. UK Praha 20 

10.  Učitelka 1 NŠ/TV 20 

11. Vychovatelka 0,86 SPŠ,vych. 25 

12. Učitelka 0,95 ČJ/VV 19 

13. Učitelka 1 NŠ/TV,NJ 27 

14. vychovatelka,učitelka 0,82+0,27 SPŠ,vych. 19 

15. Učitelka ICT 1 Ing.Ch + ped.min. 16 

 

Průměrná délka pedagogické praxe je 20,2 odpracovaných let. 

 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21 - 30 let 1  1 6,7 

31 - 40 let  3 3 20 

41 - 50 let  7 7 46,7 

51 - 60 let  4 4 26,7 

61 a více let     

celkem 1 14 15 100,0 

%   100,0 x 
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 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní     

vyučen     

střední odborné     

úplné střední  3 3 20 

vyšší odborné     

vysokoškolské 1 11 12 80 

celkem 1 14 15 100,0 

Přehled odborné kvalifikace  na  ZŠ ve šk. roce 2005 – 2006 
 
Aprobovanost výuky 
a) 1. stupeň                                                             

předmět % 

Český jazyk 76 

Cizí jazyk 100 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 80 

Výtvarná výchova 70 

Praktické činnosti 60 

Tělesná výchova 100 

Volitelné předměty - 

Nepovinné předměty - 

Celkem 90 % 

 
b) 2. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 100 

Cizí jazyk 100 

Matematika 50 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 0 

Zeměpis 30 

Dějepis 100 

Občanská výchova 100 

Rodinná výchova 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 100 

Tělesná výchova 80 

Volitelné předměty 100 

Nepovinné předměty - 

Informatika 100 

Celkem 85 % 
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Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli  

 Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 

Nastoupili 1  1  

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1            1 

     

 

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole 

Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 

nekvalifikovaných Důchodců nekvalifikovaných důchodců 

0 0 0 0 

 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počty pracovníků 
Druh vzdělávání 

Celkem 
Dlouhodobé krátkodobé (kurzy) 

1 Funkční studium II. 

KU Praha 

 1 

3 RVP Tvořivá škola  3 

1  Drogová prevence 

PPP Jbc 

1 

1 PF Ústí nad Labem 

1. stupeň 

 1 

3 AJ Brána jazyků 

- NIDV 

 3 

 

V rámci dalšího vzdělávání jsou využívány nabídky NIDV Liberec i ve spolupráci s PPP 

Jablonec n.N. ve formě několikahodinové přednášky v odpoledních hodinách .Výběr vychází 

z potřeb zaměstnanců a aktuální nabídky, vzhledem k financování přesčasové práce na 

školách. Na SIPVZ byla využita nabídka ZŠ Oblačná Liberec. 

 

Platové podmínky pracovníků 

 2004/2005 2005/2006 

Celkový počet pracovníků 23,293 22,948 

Počet pedagogických pracovníků 15,428 15,145 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 20762,55 22183,00 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 10450,20 11899,00 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy 

pedagogických pracovníků 

1816,54 2607,00 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy 

nepedagogických pracovníků 

1564,4 1565,00 
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5. Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

20.2.2006 č.j. A 18/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 19/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 20/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 21/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 22/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 23/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 24/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 25/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 26/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 27/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 28/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 29/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 30/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 31/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 32/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 33/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 34/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 35/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 36/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 37/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

20.2.2006 č.j. A 38/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

18.7.2006 č.j. A 90/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

  4.9.2006 č.j.A 102/2006-2 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 1 0 

29.3.2006 č.j. A 47/2006-2 Rozhodnutí o odkladu 

šk.docházky 

1 0 

29.3.2006 č.j. A 48/2006-2 Rozhodnutí o odkladu 

šk.docházky 

1 0 

29.3.2006 č.j. A 49/2006-2 Rozhodnutí o odkladu šk. 

docházky 

1 0 

29.3.2006 č.j. A 50/2006-2 Rozhodnutí o odkladu šk. 

docházky 

1 0 

16.6.2006 č.j. A 77/2006-2 Rozhodnutí o odkladu šk. 

docházky 

1 0 

8.9.2005 č.j. 130/05 Uvolnění z TV 1 0 

14.11.2005 č.j. 156/05 Uvolnění z TV 1 0 
 

Stížnosti ve školním roce 2005/2006 :   počet  0 

                                                              počet jednání s rodiči  3x 

Škola vede záznamy o jednání s rodiči na úrovni třídního učitele, výchovného poradce a jednání 

rodičů s ředitelkou školy (3x). Tato jednání s rodiči bez požadavku podání stížnosti končila vzájemnou 

dohodou zúčastněných stran.Záznamy jsou vedeny na  tiskopisech schválených pedagogickou radou.                            
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Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných 

Instituce, u které byla 

dotace žádána 

Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 

KÚ – Liber.kraj 179 520,- 179 520,- Multimediální učebna 

MŠMT ČR - KÚ 51 400,- 51 389,- SIPVZ 

6. Řízení školy – realizace hlavních úkolů ve školním roce 2005/2006 

1. Využít granty a projekty ve prospěch školy – podán projekt na zřízení multimediální 

učebny (SIPVZ) – projekt schválen v plné finanční dotace 

2. Aktualizace www stránek školy – nová podoba webových stránek, obsahová změna, 

průběžné informace o dění ve škole, informace pro veřejnost, složení Školské rady, 

organizace školy, úřední deska se zákonem danými informacemi ( školní řád, 

klasifikační řád aj.). Informace v tisku i regionální televizi. 

  Hlavní úkoly pro šk. rok 2005/2006 byly splněny. 

Spolupráce s rodiči : 

Třídní schůzky 14.11.2005  Konzultační odpoledne 19.1.2006, 4.4.2006, 6.6.2006. 

Pedagogická rada  31.8.2005, 14.11.2005, 23.1.2006, 12.4.2006, 26.6.2006. 

Na škole pracuje výbor SRPDŠ, který se schází v den třídních schůzek a konzultačního 

odpoledne nebo podle potřeby. Pomáhá financovat zájmovou činnost a řešit vzniklé problémy 

ve vztahu škola a rodiče. 

Školská rada založena 1. 9. 2005 – schválila školní řád, klasifikační řád platný od 1. 9. 2006. 

Schází se podle potřeby. 

Spolupráce s MŠ  : 

Spolupracujeme s 12.MŠ, ČSA 37 – připravujeme pro předškoláky ukázkové hodiny, letos to 

bylo 19.1.2006 s ukázkou, co vše už prvňáčci dovedou, umožňujeme po dohodě využívat školní 

tělocvičnu, podáváme informace o škole na dnu otevřených dveří pro MŠ, konzultujeme 

připravenost dětí pro vstup do školy. 

 

7. Poradenské služby  

Zpráva výchovného poradce : 

Pracovní náplň výchovného poradce  2005-2006 
výchovný poradce Mgr. Věra Adamcová 

Metodická a informační  činnost 
                                                  diagnostika žáků s určitými problémy 

                                                  individuální porady s rodiči a žáky 

                                                  další vzdělávání-agrese ve školním prostředí-seminář 

                                                  pravidelné schůzky výchovných poradců….. 

                                                  spolupráce s třídními učiteli-obsahová a metodická pomoc 

                                                  vedení semináře „Sebepoznání a profesní charakteristika“ 

                                                  řešení problémů v mezilidských vztazích 

                                                  řešení záškoláctví ve spolupráci s Českou policií 

                                                  řešení problému domácího násilí ve spolupráci s  Policií ČR                 
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Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 
                                                  podávání návrhů na psych. vyšetření 

                                                  zpracování individuálních plánů 

                                                  pohovory a řešení problémů se žáky s rizikovým chováním 

                                                  vedení dokumentace integrovaných žáků 

                                                 

Specifické oblasti                        
                                                práce v Komisi sociálně právní ochrany dítěte    

                                                spolupráce s Policií ČR 

                                                 pomoc při řešení konfliktů mezi žáky,učiteli…. 

                                                 spolupráce s kurátorem 

                                                   

Volba povolání                  psychotesty pro 9. třídu 
                                               poradenská činnost pro rodiče a žáky 

                                               spolupráce s Úřadem práce v Jbc. 

                                               evidence nabídky středních škol 

                                               zpracování přehledu o úspěšnosti v přijímacím řízení 

                                               informace o odvolacím řízení 

                                               zajišťování a rozesílání přihlášek 

 

 

Anglický jazyk               účast na olympiádě -  kategorie 8., 9. tř. - 4. místo –  E. Sluková 

                                            práce v porotě 

                                            spolupráce s Technickou univerzitou- katedrou angličtiny, 

                                            příprava projektu anglického vzdělávání MEJA, 

                                           spolupráce s Národním institutem celoživotního vzdělávání 

                                             

Zpráva o činnosti logopedické nápravy : 

Logopedii na škole vyučuje L.Riegerová : 

Všechny evidované děti jsou v péči odborného logopeda. Náprava vadné výslovnosti probíhá 

v rámci činnosti ve školní družině, hl. při odpočinkových činnostech a přípravě na vyučování 

formou říkadel, rozpočitadel, hádanek a dechových a sluchových cvičení. 

           

Zpráva dyslektických asistentů : 

1.st.ZŠ vede dyslexii Mgr.V.Lexová: 

Nápravy se účastní pravidelně 1 žák, využívá výpočetní techniku. Je zaměřena především na 

procvičování a upevňování pravidel pravopisu. 

2.st.ZŠ vede dyslexii Mgr.D.Matoušová : 

Nápravy se účastní 1 žák. Zaměřeno na procvičování a uplatňování znalostí. 

 

 

Další aktivity školy :  Zdravé zuby  Mgr.J.Mašindová – v rámci péče o zdraví je součástí    

výuky na 1.st. v předmětech prvouky,vlastivědy,přírodovědy 

                                      Dětská práva  Mgr.B.Koudelková – součást výuky na 1.st.ZŠ                                           
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Zpráva školního metodika prevence: 

 

Prevence drogových závislostí ve  školním roce  2005/2006 

 

Prevence drogových závislostí vycházela  z Minimálního preventivního programu.  Základem 

prevence soc. patologických jevů byla výchova ke zdravému životnímu stylu. Ta byla 

realizována na obou stupních ZŠ formou nespecifické prevence v předmětech Čj, Prv, Vv, Tv, 

Př,Pč, Ov a Rv. 

Zároveň se uskutečnilo 30 speciálních hodin pod vedením školního metodika prevence. Tyto 

hodiny byly zaměřeny na 1. stupni ZŠ především na aktivity pro rozvoj osobnosti  a 

komunikaci na téma Zdravý životní  styl. Žáci 5. třídy byli též seznámeni s nebezpečím drog. 

 

Na 2. stupni ZŠ byla ve výuce Rv  zvláštní pozornost věnována tématům (specifická prevence): 

 Návykové látky -  definice, rozdělení, účinky, rizika užívání 

 Vstupní drogy – přístupnost, legalizace  

 Závislost, vznik, fáze, léčba 

  Seznámení s nejčastěji užívanými drogami v ČR, dopad na zdraví jedince, osobní 

realizaci, partnerské a rodinné soužití, těhotenství, přenos infekce HIV/AIDS 

 Nácvik odmítání drogy 

 Kriminalita spojená s užíváním drog 

 Drogy a zákon 

 Orientace v nabídce specializované pomoci   – kontakty 

 

Dále pak byly v suplovaných hodinách zařazovány metodikem prevence další rozšiřující 

aktivity – sledování dokumentů, filmů s drog. tematikou, vyjádření pocitů spojených s drogami 

kresbou, následnou reflexí a diskusí. 

V listopadu se žáci 8. třídy společně s metodikem prevence zúčastnili Koncertu proti drogám 

v Mladé Boleslavi, kde zároveň převzali ocenění za účast v soutěži Natoč film….  

 

Velkou měrou byl  program naplňován organizací volného času žáků ve školní družině, 

zájmových kroužcích pracujících na škole a jiných volnočasových aktivitách  (výlety, 

víkendové a mimoškolní akce). 
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8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

 

Každý měsíc předkládá škola zřizovateli čerpání státního a provozního rozpočtu.  

Přehled kontrol a výsledků:  26.9.2005 – OSSZ Jablonec n.N. ( provádění nemocenského 

                                                                                                     a důchod.pojištění) 

                                             30.1.-20.2.2006 – Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje 

                                                                         odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

                                                                          ( protokol č.j. :OŠMTS – 17/06/K – kontrola 

                                                                           čerpání finančních prostředků) 

                                             15.3.2006 – Krajská hygienická stanice Lib.kraje 

                                             5.5.2006 – ČR – Státní energetická inspekce          

 Přílohou výroční zprávy jsou kopie kontrolních zpráv a protokolů. Všechna opatření 

navržená kontrolními orgány jsou realizována a zdůvodněna.                                                                                                             

 

 

 

 

9. Údaje o dalších aktivitách školy 

 

Činnost školní družiny ve školním roce 2005/2006 

 

Školní družina byla organizována ve dvou odděleních. Činnost ŠD byla zaměřena 

především na odpočinek a rekreaci dětí. Průběžně byly zařazovány výtvarné, pracovní, 

přírodovědné činnosti, sportovní aktivity, zábavná soutěžní odpoledne a turistické vycházky 

do okolí školy. ŠD pomáhala dle potřeby s udržováním pořádku v areálu školy a přilehlém 

okolí a po celou zimu se starala o lesní zvěř pravidelným zásobováním krmelce v lese nad 

školou ve spolupráci s přírodovědným kroužkem žáků 2. stupně ZŠ, kteří krmelec zhotovili. 

 V rámci odpolední činnosti probíhaly aktivity kroužku Pohybové hry pro 1. a 2. třídu. 

Kromě pravidelných činností v tělocvičně a školním hřišti navštívily děti 2x plavecký bazén 

v Jablonci nad Nisou a v závěru roku strávily odpoledne na přehradě koupáním a hrami ve 

vodě.  

Další akce ŠD: 

 výroba drobných dekorativních předmětů pro Vánoční výstavu (2. odd.) 

 Vánoční besídky s nadílkou a soutěžemi (1. a 2. odd.) 

 zdobení vánočního stromu pro zvířátka 

 výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu (2. odd.) 

 karneval (1. a 2. odd.) 

 výzdoba dětského oddělení v nemocnici pracemi dětí (2. odd.) 

 výroba drobných dekorací pro Velikonoční trhy (2. odd.) 



 14 

 Velikonoční výzdoba azylového domu (2. odd.) 

 pálení čarodějnic se soutěžemi a opékáním buřtů (1. a 2. odd.) 

 oslava Dne dětí (1. a 2. odd.) 

 velká soutěž v přeskocích lana (1. odd.) 

 stopovaná s hledáním pokladu (1. a 2. odd.) 

 

Celodenní výlety: 

Jarní prázdniny: 

 Zlatá Olešnice - Lhotka - zimní turistika, bobování, hry na sněhu, soutěže 

(1. a 2. odd.) 

 

 

Červen: 

 Semily – Riegrova stezka, Palackého stezka, Bozkovské jeskyně, Jesenný 

turistika, návštěva jeskyní (1. odd.) 

 Harrachov – bobová dráha, Mumlava – turistika, jízda na dráze (2. odd.) 

 
Spolupráce s rodiči je individuální, většinou jde o osobní konzultace ohledně chování 

dětí . Rodičům byly nabídnuty k prohlédnutí fotografie z činnosti ŠD na CD. 

 

 

Školní aktivity, olympiády, soutěže, kultura,dobročinné akce, ochrana životního prostředí, 

zajímavé přednášky na škole apod. : 

 

 V letošním školním roce jsme se zapojili do prodeje pohlednic koní občanského sdružení 

CHRPA, zabývající se výchovou a výcvikem mladých koní pro hiporehabilitaci. Dále jsme  

přispěli prodejem magnetků na občanské sdružení „ Život dětem“, jehož výtěžek je určen 

především na pomoc dětským oddělením nemocnic v České republice. 

Čtvrtým rokem na základě dobrovolné akce přispíváme  ve spolupráci s charitativní 

organizací na vzdělání indické dívky Anithy Rodrigues Rodrigues „Adopce na dálku“ 

 a sledujeme její úspěchy. Písemnou korespondenci zajišťují žáci školy učící se anglický jazyk 

se svojí paní učitelkou. 

Po celý školní rok probíhá pravidelný sběr papíru, plastových lahví a vedení žáků ke třídění 

domácího odpadu. 

 

Z mnoha  přednášek a besed uvádíme např. přednášky Policie ČR na téma „Bezpečnost 

dětí“- „ pes Ajax pomáhá“, beseda o dopravní výchově. 
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Divadlo a kino – v průběhu roku jsme navštívili 15 divadelních představení pro 1. st. ZŠ, 

jednalo se především o pohádková představení, hudební pásma nebo hodiny zpěvu. Pro 

 2. st. ZŠ zpracování literárních děl, muzikály s naučnou tématikou. V kině žáci navštívili   

audiovizuální cestopisný program  Indonésie – země 1000 ostrovů. V Eurocentru  

v Jablonci n/ N žáci navštívili koncert hudební skupiny Nezmaři. 

 

 

Ze sportovních soutěží  

V měsíci lednu se uskutečnil povinný lyžařský výcvik 7. třídy pod vedením  

Mgr. V. Neubauerové a Mgr. D. Matoušové na svazích Jizerských hor. V únoru proběhl 

Zimní den, jehož součástí bylo bruslení, sjezdové lyžování, běh na lyžích a sáňkování.  

V zimním období využívali žáci se svými učitelkami zimní stadion pro výuku základů bruslení. 

 

 

V měsících březnu 06 až květnu 06 proběhla povinná plavecká výuka v rozsahu 20 hodin ve II. 

a III.třídě. 

Květen 06 McDonald Cup, Plavecký duatlon, Vybíjená, Orientační běh.  

Květen 06 Šplh na tyči, Floorball, Orientační běh.  

 

 

V posledním školním týdnu se uskutečnil již 7.ročník tradičních školních sportovních akcí 

organizovaných žáky školy, a to „Bubla Cup“ – florbalový turnaj a „Lady Cup“ – turnaj ve 

vybíjené. Vítězi jsou všichni zúčastnění. 

 

 

Olympiády a soutěže 
 

Olympiáda v českém jazyce: okresní kolo  

                                               5.místo - David Kohout ( 8.ročník ) 

                                              16.místo - Veronika Schaabová ( 9.ročník ) 

Soutěž "Já a počítač": 1.místo Jakub Carda 

                                       3.místo Lukáš Eliáš 

                                       4.místo Renata Staffová 

                                       6.místo Veronika Rönischová 

                                       9.místo Tomáš Lamač 

                                       14.místo Kateřina Chrudimská 

Dějepisná olympiáda: okresní kolo 

                     20.místo Zuzana Pětníková 

                     26.místo Jana Dubnová 

Pythagoriáda: školní kolo 

                     účast 12 žáků ze 6.ročníku,11 žáků ze 7.ročníku 

Matematická olympiáda: okresní kolo 

                      5.ročník - 1.-6.místo Kristýna Řehořová 

                      9.ročník - řešitelka Veronika Rönischová 

                      6. ročník – úspěšný řešitel Jan Kouba 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: obvodní kolo 

                     4.místo Eliška Sluková 

                     20.místo Veronika Schaabová 

Konverzační soutěž v německém jazyce: okresní kolo 

                     1.místo Hana Majorová 
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Recitace: školní kolo 

            1.tř.- Eliška Schmidová, Jan Šimon, Kateřina Louthanová - postupují 

            2.tř.- Radka Černohousová, Alexandra Šrámková - postupují, Patrik 

                  Pěchula 

            3.tř.- Lucie Blehová 

            4.tř.- Eliška Škrabálková - postupuje 

            5.tř.- Kristýna Řehořová - postupuje, Markéta Daňková, Alexandra 

                  Hurychová, 

             Michal Husár, Dan Švaříček, Natali Tesárová, Veronika Toušková 

            6.tř.- Kateřina Vojtíšková, Renata Holá 

            7.tř.- Ondřej Halama - postupuje, Petr Holubetz 

            8.tř.- David Kohout - postupuje 

Recitace: okresní kolo 

            1.tř. - 0.kategorie - 1.místo Kateřina Louthanová 

                                        - 3.místo Jan Šimon 

            2.tř. - I.kategorie - Čestné uznání poroty Radka Černohousová 

            8.-9.tř. - IV.kategorie -1. místo - David Kohout - postup  

                                                  do krajského kola 

Chemická olympiáda: okresní kolo 

                     14.místo Kateřina Chrudimská 

                     15.místo Veronika Schaabová 

 

Matematická olympiáda: okresní kolo 

                      Z6 - 24.-27.místo Jan Kouba (celkem účast 3 žáků)  

                      Z8 - účast 1 žáka 

Soutěž "Město na Nise":  
                     1. místo - Kateřina Žďárská 

                      2.místo - Veronika Schaabová  

                      3.místo - Eliška Sluková 

Projekt Tajemná komnata EU: regionální kolo 

                      11.místo - tým - Petr Vošta(8.tř.), David Kouhout(8.tř.), 

                                            Matěj Trdla(8.tř.), Jakub Carda(9.tř.), 

                                             Renata Staffová(9.tř.) 

                     - náhradníci - Jakub Hadač(8.tř.), Ondřej Bolkovec(8.tř.), 

                                  Ondřej Rutkovský(8.tř.), Jana Dubnová(9.tř.), 

                                  Lucie Tomšová(9.tř.)  

 

Dětská recitace: okresní kolo 

                      3.místo David Kohout 

 

Grafika: okresní kolo STARŠÍ ŽÁCI 

                      5.místo Jakub Hadač 

                      6.místo Jakub Carda 

                      9.místo Petr Vošta 

                      10.místo Renata Staffová 

                      13.místo Ondřej Bolkovec 

                      16.místo David Kohout 

                      19.místo Otto Büchler 
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PROJEKT Jizerky za humny: soutěž vyhlášená Správou CHKO Jizerské hory 

 1.místo - žáci 8.ročníku 

2.místo - žáci 7.ročníku 

Projekt žáků 8.ročníku má své místo na webových stránkách školy. 

Pozorování souhvězdí dalekohledy na dvoře školy 

 

Hojně navštívená akce (desítky dětí vč. dospělých). Přišli i zástupci tisku a kladně nás 

zhodnotili v článku v Jabloneckém deníku :) 

 

Fyzikální soutěž FyzIQ 

 

Účastnily se žákyně 9. třídy: 

 

Veronika Rönischová, 2. v ČR, 2. v kraji (tzv. Vítěz ČR) 

Veronika Schaabová a Kateřina Chrudimská, 26.-27. v ČR, 5. v kraji (tzv. Úspěšný řešitel) 

Zuzana Pětníková, účastnila se tří ze šesti kol, 100. v ČR, 7. v kraji 

 

 

Počítačová soutěž – FIFA World Cup Germany 2006 

 

V krajském kole v Liberci postoupil Jakub Pecháček (8. tř.) do semifinále. 

Dále se účastnili: Jiří Holub (7. tř.), Petr Vošta, Ondřej Rutkovský, Ondřej Doležal (8. tř.), 

Lukáš Eliáš, Jakub Carda (9. tř.) 

Ostatní činnosti a zájmové útvary ve školní roce 2005/2006  

Nabídka zájmových kroužků : 

 

Hra na flétnu – Kroužek na škole funguje již čtvrtým rokem. Tento kroužek je určen pro 

chlapce a děvčata 1.-3.ročníku. Děvčata a chlapci se učí základy hraní na flétnu, rytmu, 

správnému dýchání a poznávat noty. Kroužek každý rok vystupuje na Dni otevřených dveří, 

při zahájení prodejní vánoční i velikonoční výstavy. 

 

Pohybové hry – kroužek je určen pro žáky 3. a 4. ročníku. 

Výtvarný kroužek – kroužek navštěvují žáci 3. ročníku, kteří si vyzkoušejí různé pracovní 

techniky s různorodými materiály – např. aranžování květin a sušiny, pečení a zdobení 

perníků, batiku, malbu na sklo, porcelán a hedvábí. 

 

 Sportovní kroužek – je určen těm žákům, kteří se chtějí více a lépe seznámit s míčovými 

hrami a nebojí se přijít si zahrát. Náplň: fotbal, basketbal, florbal, kondiční posilovací 

cvičení, štafetové soutěže, procvičování obratnosti ( šplh, švihadla,medicibaly). Každý rok na 

jaře se žáci připravují na turnaj ve florbalu, který se koná vždy na konci školního roku. 

V kroužku se také snaží naučit sportovnímu a čestnému chování, udržování kamarádských 

vztahů a nefaulování. 

 

Keramika – žáci získají znalosti o práci s keramikou, hlínou a o jejím zpracování ve výrobky. 

Sami si vše vyzkoušejí, vyrobí si drobné dárky i větší keramické výrobky jako vázy, hrnečky, 

figurky. Některé z jejich prací lze zakoupit na předvánoční nebo velikonoční prodejní výstavě 

naší školy. 
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Mažoretky – kroužku se účastní žákyně 6. – 9. ročníku ve spolupráci s Vikýřem. 

Přírodovědný kroužek - náplní kroužku je upevňování vědomostí z fyziky, chemie a 

přírodopisu. Nezapomíná se ani na uplatňování ekologie v našem životě. Žáci pracují s 

různými předmětovými pomůckami. Hlavní náplní jsou různé praktické pokusy, v kterých se 

často prolínají jednotlivé předměty. Pro doplnění znalostí se využívá i přístupu na internet. 

 K dispozici je odborná učebna chemie a fyziky i chemická laboratoř. 

V prosinci 2005 žáci vyrobili krmelec, který umístili v lese nedaleko naší školy. Během celé 

zimy se staráme spolu s dětmi ze školní družiny, aby zvířátka měla stále něco k jídlu. 

Kroužek německého jazyka navštěvují ho již druhým rokem žáci 9. ročníku, kteří ho mají 

jako druhý jazyk. Učí se základy. K procvičování používají i výukové programy na počítačích. 

Kroužek anglického jazyka na naší škole je určen žákům 1. a 2.ročníku. Náplň kroužku 

vychází ze schopností dětí přiměřených jejich věku. Anglický jazyk se děti učí pomocí 

opakování, poslechu, vybarvují obrázky, zpívají písničky nebo dramatizují slovníček  

( spojí s dramatizací ). Žáci si nenásilnou formou hry vytvářejí slovní zásobu a naučí se 

používat jednoduché věty. Kroužek probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. 

Kroužek informatiky je určen jak pro mladší žáky jako příprava na samotnou výuku, tak i pro 

starší žáky jako rozšiřující kurz. Mladší žáci se seznamují se základními funkcemi počítače, 

učí se pracovat ve Wordu, Exelu a jiných textových a tabulkových editorech, v jednoduchých 

grafických editorech, seznamují se s využitím a prací na Internetu. Samozřejmě nezapomínají 

na počítačové hry. Starší žáci se seznamují s tím, jak sestavit počítač, jak nainstalovat 

operační systém a další software. 

K tradičním celoškolským činnostem již patří mimo sportovních dnů i organizace dětského 

dne, které vyplňují činnosti podle zájmu dětí. Letos to byla návštěva kina Radnice a shlédnutí 

filmu Madagaskar, návštěva Babylonu v Liberci.  

 

V systému prezentace školy uskutečňujeme pravidelně Dny otevřených dveří 17.3.06 pro 

rodičovskou veřejnost žáků školy s možností návštěvy vyučovacího procesu. Prezentaci školy 

a další možné informace lze získat na internetové adrese školy web: www.zsrynovice.cz 

Stránka školy je větší měrou výsledkem práce žáků školy v rámci rozšířeného vyučování 

výpočetní techniky. Také pravidelně vydávaný školní časopis TERČ je výsledkem jejich práce 

s výpočetní technikou. 

Pro širokou veřejnost je při návštěvě školy v prostorách rozmístěno několik panelů 

s fotodokumentací zachycující dění školy. Např. pravidelné Vánoční a Velikonoční trhy, 

kulturní vystoupení u různých příležitostí,  např. výstavy, zápisy dětí do 1.tř., dny otevřených 

dveří s vystoupeními, májové zpívání pro rodiče je ukázkou, co vše děti již zvládly. V lednu 06 

za doprovodu svých paní učitelek si přišly děti z MŠ prohlédnout budovu školy.. 

Závěr školního roku patřil výletům nejen jednotlivých tříd, ale letos vyjížděli žáci i v rámci 

zájmových útvarů. Např.výlet do Sedmihorek, výlet do Mladějova v Čechách, ZOO a Dětský 

koutek v Liberci, Hřensko, Český ráj – Čertoryje (lanová dráha), Jizerské hory na 

kole,Hejnice, Žitava – Oybin.  

 

Výlety jsou zaměřeny na poznávání krajiny, upevnění tělesné zdatnosti, ale i na vzájemné 

poznání osobnosti  mimo školní budovu. 

Těší nás i návštěvy řady bývalých žáků, jejich současný velmi dobrý pohled na naší školu i na 

to, že získané vědomosti velmi dobře uplatňují při svém studiu.Těší nás jejich úspěchy a 

v opačném případě pomáháme alespoň radou . 

http://www.zsrynovice.cz/
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Úplnou tečkou za školním rokem je rozloučení s vycházejícími žáky.Potěšilo nás jejich 

poděkování, které mnohým z nás vhánělo slzy do očí. Všichni úspěšně ukončili základní 

vzdělání a  obdrželi certifikát o úspěšném absolvování naší školy s ověřenou pečetí.  

Součástí slavnostního aktu je výsadba stromu v prostorách školního pozemku, který jim bude 

připomínat působení na zdejší škole. 

 

Další záměry školy 
 

V koncepci školy zůstává vyučování podle vzdělávacího programu pro rozšířené vyučování 

informatiky a výpočetní techniky. Tento trend bude realizován i ve školním vzdělávacím 

programu, se začleněním této problematiky se počítá i na 1.stupeň ZŠ. Od školního roku 

2005/2006 byla zahájena zájmová jazyková příprava anglického jazyka žáků od 1. třídy tak, 

aby navazovala na předškolní přípravu. 

Pro tvorbu školního vzdělávacího programu byl sestaven realizační tým ze zástupců 

vyučujících z 1.stupně ZŠ i z 2.stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jany Mašindové a Mgr. Vilmy 

Lexové. Větší část pedagogických zaměstnanců již prošla přípravou na tvorbu školního 

vzdělávacího programu v rámci dalšího vzdělávání učitelů především v modelu „Tvořivá 

škola Brno“. 

Škola spolupracuje se SRPDŠ, které se podílí na financování tradičních školních akcí a 

v případě potřeby pomáhá řešit vzniklé konflikty mezi školou a rodiči. 

Spolupráce místní mateřské školy a školy základní je již samozřejmostí. Mateřská škola 

využívá prostor školy pro sportovní činnost svých dětí. 

Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství je v současné době oboustranně 

výhodná ve snaze o kvalitní zajištění školních služeb obyvatelům Jablonce n.N. 

Školy i přes možnost výkonu doplňkové činnosti zůstávají neziskovými příspěvkovými 

organizacemi města a jejich specifičnost by měla být zachována. 

Tvorba školního vzdělávacího programu a dlouhodobá koncepce školy navazuje na 

předpoklad, že optimalizace sítě škol je pro nejbližších pár let ukončena. 

Ve školním roce 2005/2006 byly podány dva projekty pro získání finančních zdrojů na 

realizaci povinného vybavení výpočetní technikou. Škola tak získala z obou projektů finanční 

prostředky na realizaci a zlepšení technického vybavení výpočetní technikou.   

Úkolem zůstávají nutné rekonstrukční práce na školním hřišti a sociálním zařízení na staré 

budově 1. stupně základní školy. Tyto práce jsou již objednány na hospodářské správě 

zřizovatele. Rekonstrukce sociálního zařízení je přislíbeno na rok 2007. 

K dlouhodobým záměrům patří i hledání vhodných prostor pro realizaci výtvarných ateliérů, 

neboť současné prostory jsou nedostatečné. Slouží i jako klasická třída pro běžné vyučování a 

pro výtvarná nebo keramická díla není prostor. 

Škola bude i nadále poskytovat kvalitní vzdělání potřebné pro uplatnění žáka v praktickém 

životě nebo v dalším studiu. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                         Mgr. Irena Hubrtová 

                                                                                                             ředitelka školy               
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