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1. Základní údaje o škole  
 

Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10,  

příspěvková organizace 

 
Adresa školy: Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou 5, 46605 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72 74 33 52  

IZO: 600 078 353 

Web: www.zsrynovice.cz 

 

 

Název zřizovatele: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Adresa zřizovatele: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51 

Právní forma: obec 

IČO: 262 340 

 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Mašindová  

 

 

Druh školy: základní škola - plně organizovaná  

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 01.06.2005 byla zřízena školská rada. 

Schází se podle potřeby, nejméně 2 x za rok. 

 

Členové školské rady: 

 

Předseda: Bc. Pavel Kozák  – zástupce zřizovatele 

Místopředseda: Nikola Smrčková  – zástupce rodičů  

Členové: Mgr. Věra Adamcová  – zástupce pedagogů 

 Mgr. Lenka Chaloupková – zástupce pedagogů 

 Bc. Lenka Lipšová   – zástupce zřizovatele 

 Ing. Vladimír Linka   – zástupce rodičů  
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2. Charakteristika školy 
 

Škola nabízí bezbariérový přístup a odpovídající zázemí handicapovaným žákům, rozšířené 

vyučování informatiky a výpočetní techniky na 2. st. ZŠ, zájmové činností v oblasti sportovní, 

výtvarné, hudební, výpočetní techniky, keramiky (škola vlastní keramickou pec).  

 
Školní družina je zaměřena na zájmovou činnost a aktivní vyplnění volného času. Do této 

činnosti jsou zapojeni i vyučující s řadou zájmových útvarů. Aktualizace nabídky zájmových 

útvarů jsou zveřejňovány na webové stránce školy. 

Přehled součástí školy 

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 

 

 

3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do 

školského rejstříku 
 

Vzdělávací program Č. j. MŠMT 
Školní rok 2012/2013 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Základní 

škola Jablonec nad 

Nisou - Rýnovice 

 

57/07 

 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9.  

 

 

189 žáků 

 

Poznámky: 

Škola dle své koncepce realizuje rozšíření využití výpočetní techniky na 1. stupni ZŠ. Čtyři 

kmenové učebny 1. stupně byly vybaveny interaktivními tabulemi. V současné době jsou tak 

častěji využívány vzdělávací programy určené i pro 1. st. ZŠ.  

 

 

Organizace studia  
 

Škola počet tříd počet žáků  na třídu 

1. st. ZŠ  5  93  18,6  

2. st. ZŠ  4  96  24,0  

celkem  9         189  21,0  

Školní družina  2 oddělení  60  30,0  

 

 

Zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou – 

Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková 

organizace 

IČO: 

 

72 74 33 52 
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. Učitelka, výchovný poradce 1 1.st ZŠ/TV, Aj, 

vých. poradce 

34 

2. Učitelka 1 ČJ/D  3 

3. Učitelka  1 1.st ZŠ/VV 24 

4. Ředitelka 1 1.st ZŠ /PV 28 

5. Učitelka 1 1.st ZŠ /TV 17 

6. Zástupce ředitele 1 1.st ZŠ /TV  41 

7. Učitelka 1 Spec.ped. 25 

8. Učitelka 1 1.st ZŠ /TV 29 

9. Učitelka 0,64 Ped.způsob. UK Praha 30 

10.  Učitel 1 F/Z 10 

11. Vychovatelka 1 SPŠ, vych. 31 

12. Učitelka 1 ČJ/VV 27 

13. Učitelka 0,86 1.st ZŠ /TV,NJ 36 

14. vychovatelka, učitelka, prevence 1+0,27 SPŠ, vych. 24 

15. Učitelka ICT 1 Ing. Ch + ped. min. 26 

16. Učitel  0,55 M 42 

Průměrná délka pedagogické praxe je 26,69 odpracovaných let. 

 

Věková skladba: 

pedagogických pracovníků 
 

  
< 30 let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 1 1 6 5 3 16 

z toho ženy 1 0 6 5 2 14 

 

 

nepedagogických pracovníků 

 

  

< 30 let 
31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 1 5 1 1 3 10 

z toho ženy 0 4 1 1 3   9 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce ano  

koordinátor informačních a komunikačních technologií ne  

koordinátor školního vzdělávacího programu ne  

školní metodik prevence ano  

koordinátor environmentální výchovy ano  
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Škola zabezpečuje se souhlasem Krajského úřadu Libereckého kraje funkci asistenta 

pedagoga u handicapovaných žáků na 1. a 2. stupni ZŠ v rozsahu 1,24 % pedagogického 

úvazku. 

5. Přijímací řízení  

20 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení § 46 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2 děti měly odklad povinné školní docházky podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

1 žák byl přijat ke vzdělávání v základní škole podle § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 

Zapsaní do 

I. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do I. třídy 

Zapsaní do 

I. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

I. třídy 

22 2 20 33 4 29 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2012/2013 

 
Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník     

1. 20 19 1 0 

2. 27 26 1 0 

3. 11 9 2 0 

4. 14 7 7 0 

5. 21 12 9 0 
I. stupeň 93 73 20 0 

6. 29 10 19 0 

7. 22 4 17 1 

8. 22 5 16 1 

9. 23 5 18 0 
II. stupeň 96 24 70 2 

 

Přehled o přijímacím řízení 

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. 

1 1 1 1 3 3 14 14 6 6 0 0 

 

Výchovná opatření    

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala ředitele školy   1 0 

napomenutí 17 10 

důtka třídního učitele 23 16 

důtka ředitele školy 3 7 

snížená známka z chování 0 4 
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Školní úrazy 

 
Počet úrazů       8 

Z toho: počet registrovaných úrazů     8 

 

 

7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Prevence drogových závislostí vycházela z MPP a Programu proti šikanování. Základem 

prevence rizikového chování byla výchova ke zdravému životnímu stylu. Ta byla realizována 

na obou stupních ZŠ – zejména v předmětech Čj, Prv, Vv, Tv, Př, Pv, (nespecifická 

prevence), informatika, Ch, Tv, Ov a člověk a zdraví (specifická i nespecifická prevence). 

 

Do MPP byly zapracovány úkoly, které byly plněny vyučujícími v rámci výuky, v třídnických 

hodinách, na výletech a akcích školy. 

 

Zároveň byly uskutečněny zvláštní hodiny pod vedením školního metodika prevence. Tyto 

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

pozitivních kolektivních vztahů, na komunikaci, spolupráci a prožitkové techniky na téma 

Zdravý životní styl (zdravá strava, pohybové aktivity, předcházení nemocem a úrazům, vliv 

škodlivých látek na člověka, relaxace) a na osobní bezpečí. Žáci 4. a 5. ročníku byli 

v tematických blocích seznamováni se škodlivostí kouření a s kyberšikanou. 

 

Na 2. stupni ZŠ byla ve výuce předmětů výchova ke zdraví a občanská výchova zvláštní 

pozornost věnována tématům (specifická prevence): 

- Rizika zneužívání návykových látek – dopad na zdraví jedince, osobní realizaci, 

partnerské a rodinné soužití 

- Nejčastěji užívané drogy v ČR, účinky, rizika 

- Závislost – vznik, příčiny, podoby, možnost léčby 

- Nácvik odmítání cigaret, alkoholu a jiných návykových látek 

- Kriminalita ve spojení s drogami 

- Opatření a zákony souvisejícími s konzumací a distribucí drog 

- Rizika gamblerství a virtuálních drog, netolismus 

- Rizikové sporty a riziková chování v dopravě 

- Poruchy příjmu potravy 

- Sebepoškozování 

- Agrese, násilí, šikana, kyberšikana, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

- Rizikové sexuální chování, přenos pohlavních chorob, HIV/AIDS 

- Orientace v nabídce specializované pomoci – PPP, OSPOD, SVP Čáp, poradny, Linka 

důvěry – kontakty 

 

Dále pak byly v suplovaných hodinách zařazovány metodikem prevence další rozšiřující 

aktivity – sledování dokumentů, filmů zaměřených na problematiku šikany a zneužívání 

návykových látek, s následnou reflexí a diskusí. Byly zařazeny aktivity pro rozvoj osobnosti, 

komunikace a řešení konfliktů. 

Žáci 5. a 6. ročníku se zúčastnili přednášky MP na téma kyberšikana. Přednáška na stejné 

téma proběhla v prostorách školy také pro zaměstnance školy a rodiče žáků. 

 

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili interaktivního pořadu Zdravá pětka. 
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Žáci 7. ročníku se dozvěděli vše o rozmanité práci strážníků Městské policie v Jablonci nad 

Nisou a činnosti policie v oblasti prevence při besedě s jejich zástupci.  

 

Žáci 8. ročníku navštívili Galerii N, kde zhlédli výstavu významného fotografa, profesora 

Jiřího Štrajta na téma Drogová závislost.  

 

Žáci se v programu učili jak organizovat svůj volný čas. 

  

Zájmová činnost: 

Přírodovědný kroužek pro 2. stupeň  

Hra na flétnu pro 2., 3. a 4. ročník  

Rozšiřující informatika  

Cvičení z matematiky pro 9. ročník  

Keramika  

Pohybové hry pro 1. – 3. ročník 

Sportovní kroužek pro 6. – 9. ročník 

Míčové hry a plavání pro 5. – 7. ročník 

Ekologie pro 2. st. 

Cvičení na míčích 

Pohybová všestrannost pro 3. – 5. ročník 

Házená  

 

V rámci činností ve školní družině byly zařazeny aktivity pro zdravý životní styl – pravidelné 

pohybové aktivity, aktivity pro osobnostní rozvoj, komunikaci a upevňování pozitivních 

kolektivních vztahů, zdravou výživu, péči o zdraví, prevenci kouření a alkoholismu a osobní 

bezpečí. 

Žáci 2. – 4. ročníku se zúčastnili interaktivního programu Zdravá pětka. 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

V rámci dalšího vzdělávání jsou využívány nabídky NIDV Liberec, CVLK Liberec. 

Spolupracujeme s PPP Jablonec nad Nisou formou několikahodinových přednášek. Výběr 

vychází z potřeb zaměstnanců a aktuální nabídky, výše účastnického poplatku a z  finančních 

možností školy.  

 

 

Vzdělávání: 

- krátkodobé  46  

- dlouhodobé  7 
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Dopravní výchova 

Dopravní výchova je na naší škole realizována ve 3. a 4. ročníku. Žáci v určených termínech 

absolvují přednášky a následně testy na témata Chodec a Cyklista. Tato školení probíhají 

v učebně dopravního hřiště za vedení zkušených strážníků MP Jablonec n. N. 

Výuka probíhá na interaktivní tabuli, součástí jsou také krátká videa s dopravní tematikou, 

každé školení je ukončeno testem, celý výukový blok Cyklista potom závěrečnou jízdou na 

kole s obdržením Průkazu cyklisty. 

Zdravé zuby 

Od 1. ročníku jsou naši žáci v rámci Prvouky nebo Přírodovědy seznamováni s prevencí 

ochrany svého chrupu. Formou rozhovoru, praktických ukázek čištění zubů a plněním úkolů, 

hádanek a křížovek v papírových dvojlistech žáci zjišťují své znalosti a získané poznatky. 

Správné splnění úkolů je zakončeno diplomem Zdravé zuby. 

Práva dětí 

Děti mají své povinnosti, ale také svá práva. Právo na svůj domov, svoje kamarády, Právo na 

svou rodinu, na svůj volný čas a další dětská práva jsou se žáky naší školy probírána v rámci 

výuky Prvouky a Přírodovědy od 1. do 5. ročníku. Formou dotazníku, práce ve skupině apod. 

jsou žákům předkládána témata a otázky, týkající se jejich reálného života a jejich role v něm. 

Další školní aktivity 

Srdíčkový den pro Občanské sdružení Život dětem. V charitativní sbírce (dobrovolné) bylo 

možné koupit magnetky se zvířátky a logem sluníčka. Nadace přispěje na nákup přístrojové 

a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení prostředí dětských oddělení v 

nemocnicích.  

Sbírka Občanského sdružení Píšťalka - bylo prodáno 108 záložek. Získané finanční 

prostředky jsou určeny dětem a mladým lidem s handicapem, především na nákup invalidních 

vozíků, různých pomůcek a vybavení, které jsou nutné k začlenění do běžného života. 

Na základě dobrovolné akce přispíváme ve spolupráci s charitativní organizací na vzdělání 

indické dívky Anithy Rodrigues Rodrigues „Adopce na dálku“ a sledujeme její úspěchy. 

Korespondence s Anithou neustává, snaží se nám předávat informace o svých úspěších již na 

střední škole. Díky dobrovolné sbírce jsme zaplatili nové školné ve výši 6 000 Kč. Písemnou 

korespondenci zajišťují žáci školy učící se anglický jazyk se svojí paní učitelkou. 

 

Divadlo a kino – v průběhu roku žáci navštívili několik filmových a divadelních představení, 

jejich náměty byly v souladu s výukou v předmětech podle ŠVP ZV. 

 

Školní aktivity 
 

 výstava výrobků z dýní, Dýňobraní, 

 AMOS – prezentace školy na veletrhu vzdělání, 

 sběr starého papíru, 
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 "Mšenská olympiáda", 

 Mikulášská besídka, 

 návštěva středních škol; Osmá třída navštívila vybrané střední školy v kraji pod 

záštitou CVLK Liberec. 

 vánoční dílna pro žáky 2. -5. ročníku, 

 vánoční trhy a zpívání v místním kostele, 

 pozorování Slunce, 

 účast na turnaji Orion florbal cup, 

 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 

 návštěva předškoláků z mateřské školy v 1. ročníku, 

 lyžařský výcvik - Podle ŠVP ZV se výcviku povinně zúčastňují žáci 7. ročníku 

a z 8. a 9. ročníku žáci, kteří mají zájem prohloubit si lyžařské dovednosti. Žákům se 

nabízí odborný výcvik jízdy na lyžích, snowboardu a běžkách.  

 zápis dětí k základnímu vzdělávání, 

 zimní sportovní den, 

 vzdělávací pořad Čína: Říše mocného draka. Účast žáků 2. st. na audiovizuálním 

programu. 

 vědomostní soutěži pořádané portálem seznam.cz – Najdi, co neznáš! – účast 3 týmů 

(7. - 9. ročník). 

 velikonoční dílna, 

 turnaj ve vybíjené, 

 dopravně bezpečnostní akce „Jablko - citron“, 

 EUROCENTRUM – výstava výtvarných prací žáků a expozici naší školy na téma 

„Strašidýlka z lesa“ (ocenění), 

 soutěž mladých zdravotníků - areál hasičského sboru, 

 Streetballového turnaje v Městské hale v Jablonci nad Nisou, 

 Den dětí - filmové představení, pohádkový les pro žáky z 1. stupně naší školy, 

 "Mšenský běh" v Břízkách, 

 tradiční výlet žáků naší školy, kteří se učí německy do Kleinwelka a zpět. 

 Lady cup, Bubla cup, 

 návštěva divadelních představení, 

 plavecký výcvik, 

 ekologický program Sedmihorky, 

 pomoc v zátopové oblasti Zelčín, 

 Recyklohraní – soutěž ve sběru elektroodpadu a baterií, 

 Návštěva Planetária v Praze, 

 zimní sportovní den, 

 přednášky MP Jbc – kyberšikana (5. - 6. ročník, zákonní zástupci, zaměstnanci školy), 

 „Zdravá pětka“ – interaktivní program, 

 „Cesta ke svobodě“ – Galerie N (téma drogová závislost), 

 olympiády – matematická, chemická, „Klokan“ přírodovědný a matermatický, 

 dětský den, 

 školní výlety. 
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10. Projekty financované z cizích zdrojů 

Projekt „ Umím to“ 

Ve školním roce probíhaly v rámci udržitelnosti aktivity projektu "Umím to". Děti z mateřské 

školy „Pod lesem“ pravidelně docházely do školy, kde pod vedením pedagogů z mateřské 

i základní školy vypracovávaly výukové programy na PC. Dalším mateřským školám tato 

možnost byla nabídnuta, ale nebyla realizována. 

 

Nadace ČEZ 

 Oranžová učebna: interaktivní pracoviště se systémem PASCO, Škola Hradec Králové 

cena s montáží Kč 199 722 Kč s DPH – neúspěšné. 

 
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj 

 

Projekt Společnosti pro kvalitu školy, o. s., Ukrajinská 1483, 708 00 Ostrava – Poruba, 

zastoupena RNDr. Martinem Malčíkem, Ph.D. (předseda správní rady), registr. číslo 

CZ.1.07/1.1.00/14.0031 

 

Pro výukové účely a pro přípravu na vyučování jsou učitelé zaregistrováni: 

 

portál Proškoly.cz – www.proskoly.cz 

Nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, 

vnímání, koncentrace), test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního 

a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. 

 

spolupráce s AV Media – tvorba materiálů a předávání zkušeností s využitím interaktivních 

tabulí 

 

E- bezpečí 

 
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, 

intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. 

Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak 

i dospělé uživatele internetu. 

 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: 

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí 

informačních a komunikačních technologií), 

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), 

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), 

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), 

e) hoax a spam, 

f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. 
Zúčastnili se žáci ve věku od 11 do 16 let (přibližně 5. – 9. třída) 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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11. Poradenské služby 
 

Výchovné poradenství 

Práce výchovného poradce byla zaměřena na prevenci problémů jednotlivců i kolektivů tříd. 

Velkým problémem byly narůstající omluvené absence. Neomluvené byly řešené ve 

spolupráci s příslušnými orgány. Kázeňský problém jedné dívky byl řešen pobytem ve 

výchovném zařízení Čáp.  

 

 Metodická a informační činnost 

 diagnostická činnost u žáků s problémy  

 porady s rodiči 

 schůzky výchovných poradců 

 spolupráce s OSPOD 

 výjezdní zasedání - vedení semináře – Posílení praktických dovedností učitele ve 

vedení problémových tříd a problémových žáků. Prožitkové aktivity školních 

konstelací. 

 vedení metodického sdružení - sjednocení výchovného působení na žáky, profesní 

koordinace, metody efektivního vzdělávání 

 vypracovaný dotazník pro zjišťování klimatu tříd 

 práce v Školské radě Základní školy Jablonec nad Nisou – Rýnovice,  

Pod Vodárnou 10, příspěvkové organizace 

 

 Práce se žáky s výchovnými a výukovými problémy 

 návrhy na vyšetření 

 tvorba individuálních plánů a metodická pomoc učitelům 

 pohovory s problémovými žáky 

 vedení dokumentace integrovaných žáků  

 metody vzdělávání těchto žáků 

 zajištění vyšetření 

 sledování žáků s problémovým vývojem a rizikovým chováním 

 

 Specifické oblasti  

 práce v komisi sociálně právní ochrany dítěte 

 pomoc při řešení konfliktů mezi žáky, učiteli….   

 spolupráce se sociálním kurátorem, Policií ČR 

 

 Volba povolání  

 profitesty pro žáky 9. ročníku 

 poradenská činnost pro rodiče a žáky 

 spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou 

 předávání informací o středních školách 

 

Logopedie 

Logopedická náprava byla zaměřena především na žáky 1. a 2. ročníku, příležitostně 

docházeli i dva žáci ze 4. ročníku. Probíhala 1x týdně, především individuálním nácvikem, 

popř. metodou práce ve skupině – spojení řeči s pohybem a při logopedických chvilkách ve 

školní družině. 
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Dyslexie 
Ve školním roce navštěvovali dyslektickou nápravu 3 žáci. 

Náprava spočívala v procvičování plynulého čtení s porozuměním, v procvičování 

pravopisu dle potřeby i na počítači, v upevňování pravidel odůvodňování pravopisných jevů. 

 

 

12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
V letošním školním roce kontrola neproběhla. 

 

 

13. Spolupráce s organizacemi, partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve školním roce byla navázána spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, fakultou 

přírodovědně-humanitní a pedagogickou, Centrem praktické přípravy. 

 

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

Školskou radou, která v případě potřeby pomáhá řešit vzniklé konflikty mezi školou a rodiči. 

 

Škola dále spolupracuje se SPŠT Belgická, především se jedná o žáky 8. a 9. ročníku v oblasti 

volby povolání a soutěží zaměřených na výpočetní techniku. 

 

Spolupráce místní mateřské školy a základní školy je dlouholetá. Mateřská škola dochází do 

vyučovacích hodin 1. ročníku. Předškolní děti z MŠ jsou začleňovány do aktivit projektu 

„Umím to“, který škola získala a je realizován od 1. 10. 2008. Projekt „ Umím to“ skončil 

k 30. 9. 2011, ale jeho aktivity v rámci udržitelnosti projektu probíhají dál. 

 

Škola dále spolupracuje se specializovanými institucemi zabývajícími se handicapovanými 

žáky, kteří jsou integrovaní na naší škole. Jsou to SPC pro tělesně postižené Liberec, SPC pro 

zrakově postižené Liberec, SPC pro autismus v Turnově a mnoho dalších. 

 

Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství a oddělením správy nebytových 

objektů Magistrátu města Jablonec n. N. přináší snahu o kvalitní zajištění školních služeb. 

 

 

14. Rozvojové a mezinárodní programy 

 
Základní škola není zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 

 

 

15. Řízení školy – realizace hlavních úkolů  

 
Pro školní rok 2012/2013 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 

1. Projekty a grantové programy sledovat na stránkách MŠMT ČR i jiných organizací 

a využít ve prospěch školy.  

2. Udržitelnost projektu „Umím to“ získaného ve šk. roce 08/09 za podpory EU 

a MŠMT ČR. 
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3. ŠVP ZV – vyučující v daných ročnících a realizační tým Mgr. V. Lexová, 

Mgr. J. Mašindová - ŠVP ZV – úprava podle RVP ZV - srpen 2013, upravený 

dokument předložen na pedagogické radě 29. 08. 2013. 

4. Výměna oken v budově školy. 

 

Hlavní úkoly pro školního rok 2012/2013 byly splněny. 

 

 

16. Další záměry školy 
 

V koncepci školy zůstává vyučování podle vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním 

informatiky a výpočetní techniky. Tento trend je zapracován ve školním vzdělávacím 

programu se začleněním výuky informatiky i na 1. stupeň ZŠ. 

 

Realizaci školního vzdělávacího programu zajišťuje realizační tým vyučujících z 1. stupně ZŠ 

a 2. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jany Mašindové a Mgr. Vilmy Lexové. Realizací byli 

pověřeni vyučující odpovídajících ročníků v daném školním roce. Pedagogičtí zaměstnanci i 

nadále budou zapracovávat standardy do ŠVP ZV, prověřovat je a pravidelně konzultovat 

jejich realizaci na metodických sdruženích a pedagogických radách. 

 

Důležitou součástí je školy školní jídelna, která dodržuje zásady zdravé výživy.  

 

Na začátku školního roku se začaly realizovat aktivity projektu „ EU peníze školám“ tzv. 

šablony. Na tento projekt bude i nadále dohlížet realizační tým složený z vedení školy 

a pedagogických pracovníků.  

 

Nadále předkládáme projekty a snažíme se využívat nabízené granty pro navýšení financí na 

provoz a vybavení školy. 

 

Stále zůstává nevyřešená otázka školního hřiště. 

 

Škola požádala o zařazení finanční částky k dokončení výměny oken v nové budově školy. 

Stále je aktuální nutnost provést celkové zateplení nové budovy školy pro značný únik tepelné 

energie.  

Škola se snaží získat i sponzorské finanční prostředky na klimatizaci PC učeben a tříd 

v přístavbě školy, finanční částka je však tak vysoká, že se nedaří během jednoho roku 

takovou částku realizovat.  

 

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 vhodný prostor. 

 

Škola se svým zkušeným pedagogickým sborem bude i nadále poskytovat kvalitní vzdělání 

potřebné pro uplatnění žáka v praktickém životě nebo v dalším studiu. 
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17. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 

 
Komentář k rozvaze a výsledovce hospodaření za rok 2012 

 
1. Statutární zástupce: Mgr. Jana Mašindová 

2. Předmět hlavní činnosti: vzdělávání 

3. IČ: 72 74 33 52 

4. Rozvahový den: 31. 12. 2012 

5. Přijaté neinvestiční dotace: 

KÚLK       Kč 9.003.289,-- (UZ 33 353) 

Zřizovatel      Kč 2.159.000,-- 

 Dotace EU Projekt „Peníze školám“  Kč    661.177,80 

6. Provozovaná hospodářská činnost: ano 

7. Způsob ocenění: 

 zásoby (vč. postupu účtování A,B)  Kč        23.032,01 

 DHM                                               Kč      815.124,20 

 DNM                                               Kč                    0,-- 

 DDHM                                            Kč   6.142.005,90 

 DDNM                                            Kč          430.186,50  

 použití ocenění majetku reprodukční PC 

8. Pohledávky: 

 pohledávky    Kč            342,-- 

 pohledávky po lhůtě splatnosti        Kč                     0,-- 

 dohadné účty aktivní     Kč         543.148,71,-- (odhad 

                                                                                               čerpání dotace EU) 

9. Závazky: 

 Závazky         Kč        497.814,75 

 Závazky (Kooperativa – zák. pojištění) Kč            7.489,26 

 závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů       

      Kč                   0,-- 

10. Poskytnuté zálohy a časové rozlišení:  

 náklady příštích období     Kč         24.171,60 (předplatné, 

                                                                                    aktualizace programů) 

 výnosy příštích období                  Kč                 0,-- 

 dohadné položky               Kč       245.040,66 (zálohy energie) 

 zálohy časově nerozlišené    Kč                  0,-- (předplatné  

              SEVT) 

11. Daň: 

 DPPO, uplatnění odpočtu       Kč                 0,--  

 použití uspořené daně ve prospěch hl. činnosti 

  Kč           3.277,-- 

 DPH, plátce, neplátce - neplátce 

 daň darovací, přijaté věcné a peněžní dary 

peněžní dar:     Kč           5.000,--   

Pangea – travel.cz spol. s r.o. 

12. Finanční fondy:   

                   Fond odměn - 411 

 přírůstky       Kč           5.000,--  

(rozdělení HV r. 2011) 

 úbytky         Kč                 0,-- 
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Fond rezervní - 414 

- přírůstky      Kč      18.491,21 (VH r. 2011) 

                          Kč        5.000,-- (finanční dar –  

            Pangea – travel spol. s r.o.) 

-    dotace EU                  Kč   118.029,09  

-    úbytky          Kč     64.000,-- (kancelářský 

       nábytek, server) 

 

    Fond investiční – 416 

- přírůstky     Kč     47.268,-- (odpisy) 

 

    Fond FKSP 

- přírůstky      Kč    65.790,08 (nárok FKSP) 

-    úbytky         Kč    61.838,-- (stravování, 

           rekreace, kultura, peněžní dary) 

Nesoulad fondu FKSP a účtu FKSP Kč 3.804,64 (5.846,43 nárok FKSP 

12/2012 

+ 425,- poplatky – 2.464,- dotace obědů 12/2012 – 2,79 úroky) 

13. Pořízené investice a zdroj pořízení:     Kč            0,-- 
 

 

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 
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Výkaz zisků a ztrát rok 2012      
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Rozvaha 2012 
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Příloha 2012 
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18. Příloha č. 1 – Protokol o kontrolním zjištění KHS LK 
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18. Příloha č. 2 - Fotodokumentace z některých školních aktivit 

 

 

 

 

Soutěž ve zdravovědě  ŠD – rej čarodějnic 

 

 

 

Dětský den – pohádkový les  Dopoledne s předškoláky 

 

 

 

Projekt Zdravá pětka  Výlet ŠD 



 31 

 

 

 

Výstava výtvarných prací - ocenění  Velikonoční dílna 

 

 

 

Večerní pozorování oblohy  Sbírka pro zatopenou oblast Zelčín 

                                                                        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jablonec nad Nisou 30.08.2013     Mgr. Jana Mašindová 

      ředitelka školy 

 

 

 

  


