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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 
Web               :    www.zsrynovice.cz 
 
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. 
Dne 30. června 2007 pan Pustai rezignoval na funkci člena školské rady. Na jeho místo byl 
zvolen pan Jiří Mikásko. 
 
 
 

2. Organizace školního roku 2006/2007, změny a předpoklady pro další  
       školní rok 2007/2008 

 

Škola počet tříd počet žáků ∅∅∅∅ na třídu ∅∅∅∅ na učitele    

1.st.ZŠ 5     (5) 110  (109) 22     ( 21,8 )  

2.st.ZŠ 4     (4) 95   ( 93 ) 23,8  ( 23,3 )  

celkem 9     (9) 205 ( 202 ) 22,8  ( 22,4 )  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 2006/2007 (výhled na rok 2007/2008) 
 
 
Školní družina    2006/2007 2 oddělení ŠD  60 dětí               
  2007/2008 2 oddělení          62 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 

Školní rok 2006/2007 
Vzdělávací program Č.j. MŠMT 

v ročnících počet žáků 
Základní škola 16 847/96-2 1.-5.roč. 110 žáků 

ZŠ pro třídy 
s rozšířeným  vyuč. 

informatiky a 
výpočetní techniky 

16 845 / 2001-22 6.-9.roč. 94 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. Byly zřízeny dvě 
multimediální učebny s interaktivní tabulí  pro vyučující na obou stupních školy. 
 
 
 



 5 

3. Přehled vývoje počtu tříd, žáků 

 
 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 
Počet žáků na 

jednu třídu 
Počet žáků na 

učitele 
Šk. Rok 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 
 9 9 204 201 22,7 22,3 12,8 12,6 
 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2006/2007  

 
 

Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

Ročník 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/2006 2006/07 
1. 13 20 13 20 0 0 0 0 
2. 29 15 29 14 0 1 0 0 
3. 18 30 14 24 4 6 0 0  
4. 26 18 12 9 13 9 1 0 
5. 22 27 15 12 7 13 0 2 
I. 
stupeň 

108 110 83 79 24 29 1 2 

6. 23 19 7 13 16 6 0 0 
7. 24 23 10 9 14 14 0 0 
8. 28 24 10 6 18 18 0 0 
9. 23 28 8 11 15 16 0 0 
II. 
stupeň 

98 94 35 39 63 54 3 0 

 

4. Výsledky žáků v CERMATU 
 

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. 28 24.9 49,8% 28 31,1 62,1% 28 21,5 74,3% 

Škola 28 24,9 49,8% 28 31,1 62,1% 28 21,5 74,3% 

Kraj 4652 24,7 49,4% 4655 29,6 59,2% 4651 20,2 69,7% 

ČR 53782 22,4 44,7% 53884 27,3 54,5% 53652 18,8 64,9% 

 

Výsledky žáků  5. 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 
5. 24 33,5 67,1% 24 32,1 66,9% 23 13,5 64,4% 

Škola 24 33,5 67,1% 24 32,1 66,9% 23 13,5 64,4% 

Kraj 3553 30,4 60,8% 3554 29,8 62,0% 3499 13,2 63,0% 

ČR 54430 30,8 61,6% 54526 29,5 61,4% 54010 13,2 62,8% 
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Počty zapsaných a zařazených žáků 

Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 
Zapsaní do 1. 

třídy 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupilo 
do 1. třídy 

Zapsaní do 1. 
třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 

23 5 21 31 6 26 
 
 
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2006/2007 

  Omluvených neomluvených 
  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 
I. pololetí 8055 39,49 11 0,05 
II. pololetí 3750 18,32 2 0,01 
Celkem školní rok 11807 57,81 13 0,06 
 
 
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 
2006/2007 

Gymnázia 
8 letá 6 letá 4 letá 

SOŠ vč. 
konzervatoří 

SOU, U OU, PrŠ 

Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. 
7 4 0 0 2 2 22 22 4 4 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. 26 
2. Učitelka, škol. met. prevence 1 ČJ/HV 9 
3. Učitelka  1 NŠ/VV 18 
4. Ředitelka 1 NŠ/TV 35 
5. Učitelka, vychovatelka 0,86 SPS,vych.,Studuje PF 5 
6. Zástupce řed. 1 NŠ/PV  21 
7. Učitelka 1 Spec.ped. 17 
8. Učitelka 1 NŠ/PV 35 
9. Učitelka 0,68 Ped.způsob. UK Praha 21 

10.  Učitelka 1 NŠ/TV 21 
11. Vychovatelka 0,86 SPŠ,vych. 26 
12. Učitelka 0,95 ČJ/VV 20 
13. Učitelka 1 NŠ/TV,NJ 28 
14. vychovatelka,učitelka 0,82+0,27 SPŠ,vych. 20 
15. Učitelka ICT 1 Ing.Ch + ped.min. 17 
16. Učitelka  0,95 M/TV 1 

 
Průměrná délka pedagogické praxe je 20 odpracovaných let. 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let     

21 - 30 let 1 1 2 12,5 
31 - 40 let  3 3 18,75 
41 - 50 let  6 6 37,5 
51 - 60 let  5 5 31,25 

61 a více let     
celkem 1 15 16 100,0 

%   100,0 x 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní     
vyučen     
střední odborné     
úplné střední  4 4 25 
vyšší odborné     
vysokoškolské 1 11 12 75 
celkem 1 15 16 100,0 

Přehled odborné kvalifikace  na  ZŠ ve šk. roce 2006 – 2007 
 
Aprobovanost výuky 
a) 1. stupeň                                                             
předmět % 
Český jazyk 77 
Cizí jazyk 93 
Matematika 81 
Prvouka 100 
Přírodověda 100 
Vlastivěda 100 
Hudební výchova 80 
Výtvarná výchova 70 
Praktické činnosti 60 
Tělesná výchova 100 
Volitelné předměty - 
Nepovinné předměty - 
Celkem  86 % 

 
b) 2. stupeň 
předmět % 
Český jazyk 100 
Cizí jazyk 100 
Matematika 75 
Chemie 100 
Fyzika 100 
Přírodopis 0 
Zeměpis 100 
Dějepis 100 
Občanská výchova 100 
Rodinná výchova 100 
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Hudební výchova 100 
Výtvarná výchova 100 
Praktické činnosti 100 
Tělesná výchova 80 
Volitelné předměty 100 
Nepovinné předměty - 
Informatika 100 
Celkem     93 % 

 
 
Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli  

 Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 
Nastoupili 1  1  

na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli 
 1 1            

     
 
Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole 

Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 
nekvalifikovaných Důchodců nekvalifikovaných důchodců 

0 0 0 0 
 

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Druh vzdělávání 
Počty pracovníků 

Dlouhodobé krátkodobé (kurzy) 
Celkem 

5 Studium jazyků – 
„Jazyky hrou“ 

 5 

3 Studium jazyků – 
„Domluv se v cizím 

jazyce“ 

 3 

1  Drogová prevence 
PPP Jbc 

1 

1 PF Ústí nad Labem 
1. stupeň 

 1 

3 AJ Brána jazyků 
- NIDV 

 3 

12  Power point 12 
2  Koordinátor ŠVP 2 
2  První pomoc 2 
1 Funkční studium 

„Úspěšný ředitel I.“ 
 1 

 
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,výše účastnického poplatku a z  finančních možností 
školy. Prostředky SIPVZ byly využity na financování kurzu POWER POINTU pro větší část 
ped. sboru. Byla využita nabídka ZŠ Oblačná Liberec. 
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Platové podmínky pracovníků 

 2005/2006 2006/2007 
Celkový počet pracovníků 22,948 22,24 
Počet pedagogických pracovníků 15,145 14,78 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 22183,00 21884,80 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 11899,00 12844,85 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy 
pedagogických pracovníků 

2607,00 3916,65 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy 
nepedagogických pracovníků 

1565,00 1992,62 

5. Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 
16.2.2007 č.j.: P-137/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-138/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-139/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-140/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-141/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-142/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-143/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-144/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-145/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-146/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-147/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-148/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-149/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-150/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-151/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-152/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-153/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-154/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-155/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-156/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-157/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-158/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-159/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: P-160/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
  6.3.2007 č.j.: P-213/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
16.3.2007 č.j.: P-238/2007-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV 1 0 
29.3.2007 č.j.: O-267/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
16.3.2007 č.j.: O-234/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
20.3.2007 č.j.: O-239/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
16.3.2007 č.j.: O-237/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
16.2.2007 č.j.: O-161/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
15.3.2007 č.j.: O-232/2007-2 Rozhodnutí o odkladu ZV 1 0 
14.9.2006 č.j. 83/06 Uvolnění z TV 1 0 
14.9.2006 č.j.:84/06 Uvolnění z TV 1 0 
10.5.2007 č.j.:352/07 Uvolnění z TV 1 0 
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Stížnosti ve školním roce 2006/2007 :   počet  0 
                                                              počet jednání s rodiči 2x 
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.                            
 

Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných 

Instituce, u které byla 
dotace žádána 

Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 

Nadace ČEZ Kč 484.200,--           0,-- Využití IVT ve výuce  
jazyků, výuce informatiky 
a tvorbě výukových 
materiálů. 

6. Řízení školy – realizace hlavních úkolů ve školním roce 2006/2007 

1. Využít granty a projekty ve prospěch školy – podán projekt na zřízení multimediální 
učebny (SIPVZ) – projekt schválen v plné finanční dotace 

2. tvorba Školního vzdělávacího programu za podpory vyučujících – dokončí realizační 
tým      

  Hlavní úkoly pro šk. rok 2006/2007 byly splněny. 

Spolupráce s rodiči : 

Třídní schůzky 14.11.2006, 11.4.2007  Konzultační odpoledne 16.1.2007, 12.6.2007. 

Pedagogická rada  1.9.2006, 13.11.2006, 21.1.2007, 12.4.2007, 21.6.2007. 

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,  nejméně 2 x za rok. 

Spolupráce s MŠ  : 

Spolupracujeme s 12.MŠ, ČSA 37 – připravujeme pro předškoláky ukázkové hodiny, letos to 
bylo 12.6.2007 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 : 
Výchovné poradenství 2006/7   podklady pro výroční zprávu   
                     
                              výchovná poradkyně Mgr. Věra Adamcová 
 
 
-řešení problémů/ vulgarita, drzost, absence, záškoláctví../ 
-diagnostika dětí – kresba /rozprava s rodiči/ 
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-spolupráce se SPOD /umístění žákyně do výchovného ústavu/ 
-konzultace s učiteli a stanovení výchovných postupů 
-evidence a pomoc s individuálními plány 
-zajištění vyšetření v PPP 
-práce s problémovými žáky a kolektivy 
- jednání s rodiči 
 
-péče o vycházející žáky 
-profi testy 
-konzultace s rodiči i žáky o volbě povolání 
-informace o nabídkách škol 
- zpracování přihlášek a jejich odeslání 
- přehled úspěšnosti  
 
 
Metodické sdružení 
 
 AJ – učební metody a reálie 
 -revize učebnic a pomůcek 
 -požadavky na vykonávání dozorů, sjednocení pravidel 
 -konkrétní domluva na řešení kázeňských přestupků 
 -beseda s kurátorkami SPOD 
 - přednáška /výjezdní zasedání/ 

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, hlavně při odpočinkových činnostech a přípravě na 
vyučování formou říkadel, rozpočitadel, hádanek, 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 2006/2007 

 

Prevence drogových závislostí vycházela  z  MPP.  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 54 speciálních hodin pod vedením školního metodika prevence. Tyto 

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

pozitivních kolektivních vztahů,  na komunikaci a prožitkové techniky na téma Zdravý životní  

styl ( zdravá strava, pohybové aktivity, předcházení nemocem a úrazům, relaxace). Žáci 

V. třídy byli seznámeni se škodlivostí návykových látek, riziky gamblerství a virtuálních drog. 

 

Na 2. stupni ZŠ byla ve výuce Rv a Ov  zvláštní pozornost věnována tématům (specifická 

prevence): 

• Návykové látky -  definice, rozdělení, účinky, rizika braní 

• 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 a aktivity pro rozvoj osobnosti, komunikace a řešení 

konfliktů. 
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 V říjnu se žáci 8. a 9. třídy společně s metodikem prevence, třídní učitelkou a výchovným 

poradcem  zúčastnili besed pořádaných v rámci Týdne proti drogám – Alkohol a drogy, 

Drogová závislost. 

 

Zvláštní pozornost byla věnována prevenci agresivity, šikany a aktuálnímu řešení konkrétních 

problémů skupiny – spolupráce se třídními učitelkami a  výchovným poradcem. 

 

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

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

víkendové a školní i  mimoškolní akce). 

 

 

8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
Každý měsíc předkládá škola zřizovateli čerpání státního a provozního rozpočtu.  
Přehled kontrol a výsledků:  29.6.2006 – ČR – Státní energetická inspekce 
                                            25.- 26.9.2006 – MÚ Jablonec n/N, odbor financí a majetku,                         
                                                                       oddělení rozpočtu a poplatků 
                                                                       ( kontrola hospodaření s finančními prostředky) 

2.3.2007   – MÚ Jablonec n/N, oddělení školství, kultury a sportu 
                                                                 ( kontrola inventarizace) 
                                            27.8.2007 – OSSZ Jablonec n/N ( kontrola pojistného) 
                                                       
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 2006/2007 

 

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. V odpočinkových činnostech byly též zařazovány logopedické chvilky formou 

sluchových a dechových cvičení, říkadel a her pro spojení řeči s pohybem.  

 V rámci odpolední činnosti byly dětem nabídnuty kroužky:  
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  Pohybové hry(1. – 4. třída) 

  Dovedné ruce( 1. a 2. třída)  

  Výtvarně rekreační kroužek( 3. a 4. třída) 

Akce ŠD: 

• výroba drobných dekorativních předmětů pro vánoční výstavu 

• realizace vánoční prodejní výstavy ve spolupráci s 1. a 2. st. ZŠ 

• vánoční besídky s nadílkou a soutěžemi  

• zdobení vánočního stromu pro zvířátka 

• péče o lesní zvěř zásobováním krmelce nad školou 

• výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu  

• karneval  

• výroba drobných dekorací pro velikonoční trhy 

• realizace velikonočních trhů ve spolupráci s 1. a 2. st. ZŠ 

• návštěva a prohlídka jízdárny v Jablonci nad Nisou 

• úklid lesa u příležitosti Dne Země  

• pálení čarodějnic se soutěžemi a opékáním buřtů 

• účast na zábavné akci pořádané ZUŠ Jbc 

• účast na Bambiriádě v Liberci ve spolupráci se 3. třídou  

• oslava Dne dětí 

• 2x návštěva plaveckého bazénu 

• turistický pochod kolem přehrady ve Mšeně nad Nisou 

• 2x rekreační odpoledne v dětském areálu u Bižuterie (zakončení kroužků) 

• stopovaná s hledáním pokladu 

 

 

Celodenní výlety: 

Jarní prázdniny: 

• Harrachov – návštěva sklárny, turistika, prohlídka sportovního areálu, hry 

na sněhu, soutěže (1. a 2. odd.) 

 

Červen: 

• Palackého stezka, Jesenný, Bozkovské jeskyně - turistika, návštěva jeskyní, 

koupání v Kamenici (1. oddělení) 
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• Smržovka – Muzeum přírodovědy, Nová Ves – pramen Nisy, rozhledna 

Nisanka, přes Kynast zpět do Jablonce nad Nisou – turistický pochod 

s plněním úkolů a soutěžemi (2. oddělení)  

 
Spolupráce s rodiči je dobrá – zapojení rodičů do aktivit ŠD (příprava dřeva pro 

pálení čarodějnic, pomocný dozor při výletech), individuální konzultace ohledně chování dětí 

a činnosti ŠD. Rodičům byly též  nabídnuty ke shlédnutí fotografie z činnosti ŠD na CD i na 

webových stránkách školy. 

Během 2. pololetí školního roku 2006/2007 byl vypracován Školní vzdělávací program 

pro školní družinu jako příloha ŠVP. 

 
Školní aktivity, olympiády, soutěže, kultura,dobročinné akce, ochrana 
životního prostředí, zajímavé přednášky na škole apod. : 
 
V letošním školním roce jsme se zapojili do prodeje samolepek koní občanského sdružení 
CHRPA, zabývající se výchovou a výcvikem mladých koní pro hiporehabilitaci. Dále jsme  
přispěli prodejem magnetků a ŕeflexních pásek na občanské sdružení „ Život dětem“, jehož 
výtěžek je určen především na pomoc dětským oddělením nemocnic v České republice. 
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. 
 
Z mnoha  přednášek a besed uvádíme besedu se strážníkem městské policie, přednášku o 
zdravé výživě a besedu „ Pes přítel člověka“. 
 
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    
Austrálie – Kouzelný svět protinožců.  
 

Žáci se zúčastnili výtvarné výstavy ke 140. výročí města Jablonec nad Nisou 
Z exkurzí vybíráme  přírodovědnou exkurzi v Oldřichově v Hájích, exkurzi ve sklárnách 
v Novém Boru. 
 
Ze sportovních soutěží  
V tomto roce se naši žáci zúčastnili závodů ve vybíjené, nohejbale, florballe, plavání, fotbale 
( Macdonald Cup ) a  v atletickém trojboji. 
V měsících březnu 06 až květnu 06 proběhla povinná plavecká výuka v rozsahu 20 hodin ve II. 
a III.třídě. 
 
V posledním školním týdnu se uskutečnil již 8.ročník tradičních školních sportovních akcí 
organizovaných žáky školy, a to „Bubla Cup“ – florbalový turnaj a „Lady Cup“ – turnaj ve 
vybíjené. Vítězi jsou všichni zúčastnění. 
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Úspěchy ve školním roce 2006/2007:  
 
 

Soutěž "Já a počítač":  
1. místo Petr Vošta  

3. místo David Kohout 
4. místo Jakub Hadač 
5. místo Otto Buchler 

9. místo Ondřej Bolkovec 
11. místo Ondřej Rutkovský  

12. místo Kateřina Motyčková 
13. místo Ondřej Doležal 

15. místo Veronika Šimonová 
21. místo Kateřina Žďárská 

 
 

Plavání  
25 metrů volný způsob  

 
1. místo Klára Holubetzová  
2. místo Kateřina Trdlová  

 
50 metrů volný způsob 

 
1. místo Denisa Brzáková  

 
 

Okresní přebor v nohejbalu:  
 

3. místo 
Matěj Trdla 

Robert Balažovič 
Jakub Pecháček 

Jiří Holub 
Honza Fajstaver 

 
 

školní kolo Dějepisné olympiády 
 

1. místo - Eliška Sluková 
2. místo - Kateřina Žďárská 

3. místo - Kateřina Motyčková  
 

Výsledky okresního kola ChO 
 

13. místo - Lucie Dubnová 
14. místo - Kateřina Žďárská  
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Soutěž v německém jazyce - Okresní kolo 
 

2. místo - Kateřina Motyčková  
5. místo Jana Hofmanová  

 
Soutěž v německém jazyce - Krajské kolo 

 
7. místo - Kateřina Motyčková  

 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

 
10. místo - Kateřina Žďárská  

 
Okresní kolo v českém jazyce 

 
5. místo - David Kohout  

 
Zeměpisná olympiáda 

 
kategorie A 

8. místo - Daniel Švaříček  
 

kategorie B 
17. místo Patrik Svodoba  

 
kategorie C 

22-23. místo Jan Tichý  
27. místo Ondřej Halama  

 
 

Matematický Klokan 
 

Kategorie KADET 
1. místo Petr Vošta 

2 místo Kateřina Motyčková 
3. místo Ondřej Doležal 

 
Kategorie KLOKÁNEK 

 
1. místo Alena Černohousová 

2. místo Zuzana Pustaiová 
3. místo Eliška Škrabálková 

 
Kategorie CVRČEK 

 
1. místo Silvie Vojtíšková 
2-4. místo Saša Šrámková 

2-4. místo Radka Černohousová 
2-4. místo Filip Tichý 
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Kategorie BENJAMÍN 

 
1. místo Jan Kouba 

2. místo Martin Hadač 
3. místo Martin Halama 

 
Fyzikální soutěž Archimediáda 

 
7. třída 

 
13. místo Martin Hadač 

19. místo Jan Kouba 
 

Matematická olympiáda-okresní kolo-kategorie Z-5 
 

10-18. místo Alena Černohousová, Zuzana Pustaiová 
 

Hlídky mladých zdravotníků 2.stupeň: 
 

10. místo Ondřej Rutkovský, Kateřina Motyčková, Lucie Dubnová, Veronika Kotenová, David 
Kohout 

 
Okresní přebor ve šplhu na tyči: 

 
6. a 7. třída dívky 

 
12. místo D.Vrbenská  

28. místo D.Mikásková  
 

6. a 7. třída chlapci 
 

9. místo D.Svoboda  
10. místo K.Geyer 

14. a 15. místo P.Friedrich 
 
 

8 a 9. třída dívky 
 

3. místo L. Dubnová  
13. místo K. Adamovská 

14. místo D.Jerieová 
15. místo K.Burešová 

19. místo J.Jirková 

 
Turnaj ve florbalu-okresní kolo 

 
4. místo-Büchler, Pecháček, Trdla, Fajstaver  
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Streetball-okresní kolo  
 

1. místo-Holub, Tichý, Kazda  
3. místo-Svoboda, Bouchal, Hubený  
4. místo-Pecháček, Trdla, Balažovič  

5. místo-Šimonová, Motyčková, Žďárská, Adamovská  
 
 

Coca-cola cup-okresní kolo  
 

Balažovič, Büchler, Trdla, Pecháček, Holub, 
Preisler, Kozák, Kazda, Svoboda, Bouchal, Nejedlý, Hadač, Latislav 

 
 

Projekt Jizerky za humny - Voda kolem nás  
 

1.místo - 9.třída  
 

Literární soutěž - Příběh stromu  
 

9.třída - Eliška Sluková, Tereza Castanědová  
 
 

Výtvarné soutěže :  

Plavu si ani nevím jak  
žáci 1. a 2.stupně 

 
Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou (v programu malování na 

PC)  
žáci 1. a 2.stupně 

 
Město v roce 2020 našima očima 

oceněná Petra Švarná - 8.třída 
Výročí divadla 

žáci 1. a 2.stupně 
 

Zpěváček:  
 

Šrámková, Štulík - 3.třída 
 
 

Recitace:  
 

Novák - 3.třída 
Barták, Nováková - 1.třída 
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Ostatní činnosti a zájmové útvary ve školní roce 2006/2007 
  
Nabídka zájmových kroužků : 
 
Hra na kytaru - kroužek je určen zájemcům z řad žáků 8. a 9. třídy. Žáci jsou rozděleni do 
malých skupinek podle svých schopností ( začátečníci, mírně pokročilí).  
Začátečníci se učí základům hry na kytaru ( základní akordy, rytmus, vybrnkávání ) tak, aby 
byli schopni se sami doprovodit při zpěvu písní. 
Pokročilejší žáci mají možnost obohatit svou hru na kytaru o složitější prvky ( barré akordy, 
transpozice, aranžmá písní, picking, základy klasické hry … ) podle svého zájmu. 

 
Kroužek astronomie - na kroužku se děti seznamují s vesmírem formou zábavnou i naučnou. 
Zabýváme se jednotlivými částmi okolního vesmíru i tím, jak jej pozorovat. Snažíme se 
využívat výpočetní techniku i elektronickou tabuli. V rámci možností pozorujeme některé 
úkazy na obloze. 
 
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. 
Výtvarně – rekreační kroužek – kroužek navštěvují žáci 3. a 4. ročníku, kteří se seznamují 
s různými výtvarnými technikami i materiál, jakou jsou odpadové materiály, keramická hlína, 
přírodniny. Žáci se podílejí na přípravě vánočních i velikonočních výstav, a to v podobě 
pečení a zdobení perníků a na dokončovacích pracích. 
 
Míčové hry – 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. 
 
Sportovní hry – tento kroužek probíhá na naší škole pro 5. ročník chlapců i dívek.  
V průběhu roku se žáci seznamují se základy kolektivních her, navštěvují plavecký bazén  
a v rámci Dne dětí kuželnu. 
 
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. 
 
Mažoretky – kroužku se účastní žákyně 6. – 9. ročníku ve spolupráci s Vikýřem. 

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. 
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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 Babylonu v Liberci, 
bobové dráhy v Janově. Žáci 9. třídy připravili pro žáky 1. stupně „ Pohádkový 
les“, který sklidil velký úspěch.  
 
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 2007  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, Jinolic – Prachovské skály, Kopanina, 
Frýdštejn ,Malá skála,chata Huberta – Hejnice (výstup na Smrk), Sloup v Čechách, 
Praha ( planetárium, Pražský hrad, Karlův Most, Národní muzeum – výstava „Pravěku“, 
Malá Skála (jízda na raftových člunech). 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 . 
 
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. Ve školním roce 
2006/2007 pokračuje 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 
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Lexové. Větší část pedagogických zaměstnanců již prošla přípravou na tvorbu školního 
vzdělávacího programu v rámci dalšího vzdělávání učitelů především v modelu „Tvořivá 
škola Brno“. ŠVP byl v  termínu dokončen a projednán školskou radou. 
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 i k návštěvám tříd. 
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. Naše škola v návrhu na 
rozpočet zřizovatele požádala o stavení úpravy zadního vchodu do tělocvičny s možností 
uzavírat více dohod o užívání a tím zvýšit příjem z doplňkové činnosti. Nadále bude 
předkládat projekty a využívat nabízené granty pro navýšení financí na provoz a vybavení 
školy. 
V letošním roce byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na staré budově, opravená 
podlaha v tělocvičně. Stále zůstává nevyřešená otázka školní hřiště a vlastnických práv. 
Děkujeme za zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců i žáků.  
Tvorba školního vzdělávacího programu a dlouhodobá koncepce školy navazuje na 
předpoklad, že optimalizace sítě škol je pro nejbližších pár let ukončena. 
Ve školním roce 2006/2007 byly vybudovány dvě učebny s interaktivními tabulemi a podány 
další  projekty pro získání finančních zdrojů na realizaci povinného vybavení výpočetní 
technikou.    
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               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


