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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
Právní forma : příspěvková organizace
IČO
: 72 74 33 52
IZO
: 600 078 353
Web
: www.zsrynovice.cz
Název zřizovatele :
Adresa zřizovatele :
Právní forma
:
IČO
:

46605

Město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec n.N. 47767 51
obec
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
2. Školní jídelna
3. Školní družina

- kapacita : 270 žáků
- kapacita : 300 žáků
- kapacita : 85 žáků

Školská rada:
K 1. 9. 2005 byla při škole zřízena školská rada.
Dne 24.června 2008 školská rada na svém zasedání provedla volbu předsedy. Nová školská
rada má 6 členů a v novém složení pracuje s účinností od 1.6.2008.
Schází se podle potřeby, nejméně 2 x za rok.
Členové školské rady :
předseda

p. Pavel Kozák – zástupce zřizovatele

místopředseda

pí. Martina Havlínová – zástupce rodičů

členové

Mgr. Věra Adamcová – zástupce pedagogického sboru
Mgr. Šárka Horychová - zástupce pedagogického sboru
pí. Lenka Lipšová – zástupce zřizovatele
p. Jiří Mikásko – zástupce rodičů
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2. Organizace školního roku 2007/2008, změny a předpoklady pro další
školní rok 2008/2009
počet žáků
∅ na třídu
∅ na učitele
Škola
počet tříd
1.st.ZŠ
5 (5)
110 (115)
22 ( 23 )
2.st.ZŠ
4 (4)
91 ( 77 )
22,8 ( 19,3 )
celkem
9 (9)
200 ( 192)
22,2 ( 21,3 )
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.
Organizace školní družiny ve školním roce 2007/2008 (výhled na rok 2008/2009)
Školní družina

2007/2008
2 oddělení ŠD
61 dětí
2 oddělení
62 dětí
2008/2009
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
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ

IZO
IZO
IZO

102 165 866
116 300 043
102 717 443

Kapacita

270 žáků
85 žáků
300 žáků

Přehled vzdělávacích programů, rozšířená výuka předmětů
Školní rok 2007/2008
Vzdělávací program
Č.j. MŠMT
v ročnících
počet žáků
ŠVP Základní škola
57/07
1. a 6. roč.
50 žáků
Jablonec nad Nisou Rýnovice
Základní škola
16 847/96-2
2.-5.roč.
85 žáků
16 845 / 2001-22
7.-9.roč.
ZŠ pro třídy
65 žáků
s rozšířeným vyuč.
informatiky a
výpočetní techniky
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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.

3. Přehled vývoje počtu tříd, žáků
Celkový počet
Počet žáků na
Počet žáků na
žáků
jednu třídu
učitele
Šk. Rok 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
9
9
200
192
22,2
21,3
12,5
12
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2007/2008
Prospělo s
Neprospělo
Počet žáků
Prospělo
vyznamenáním
Ročník 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/2007
2007/08
1.
20
25
20
23
0
2
0
0
2.
15
21
14
17
1
4
0
0
3.
30
16
24
13
6
3
0
0
4.
18
30
9
14
9
16
0
0
5.
27
18
12
8
13
10
2
0
I.
110
110
79
75
29
35
2
0
Počet tříd

stupeň

6.
7.
8.
9.
II.
stupeň

19
23
24
28
94

25
18
23
24
90

13
9
6
11
39

5
7
3
5
20

6
14
18
16
54

5

20
11
20
19
70

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4. Výsledky žáků v CERMATU

Počty zapsaných a zařazených žáků
Školní rok 2007/2008
Zapsaní do 1. Počet žádostí
Nastoupilo
třídy
o odklad
do 1. třídy
31
6
26

Školní rok 2008/2009
Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do
třídy
o odklad
1. třídy
24
3
21

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2007/2008
Omluvených
neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
celkem
Ø na 1 žáka
I. pololetí
10932
54,66
13
0,07
II. pololetí
8898
44,49
11
0,06
Celkem školní rok
19830
99,15
24
0,13
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Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce
2007/2008
Gymnázia
SOŠ vč.
SOU, U
OU, PrŠ
konzervatoří
8 letá
6 letá
4 letá
Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj.
0
0
0
0
0
0
16
16
8
8
0
0

4. Údaje o pedagogických pracovnících
Pořadové
číslo PP

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Roků
ped.
praxe

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor, aprobace

1.
Učitelka, vých.poradce
1
NŠ/TV,Aj,vých.porad.
2.
Učitelka, škol. met. prevence
1
ČJ/HV
3.
Učitelka
1
NŠ/VV
4.
Ředitelka
1
NŠ/TV
5.
Učitelka, vychovatelka
0,86
SPS,vych.,Studuje PF
6.
Zástupce řed.
1
NŠ/PV
7.
Učitelka
1
Spec.ped.
8.
Učitelka
1
NŠ/PV
9.
Učitelka
0,68
Ped.způsob. UK Praha
10.
Učitelka
1
NŠ/TV
11.
Vychovatelka
0,86
SPŠ,vych.
12.
Učitelka
0,95
ČJ/VV
13.
Učitelka
1
NŠ/TV,NJ
14.
vychovatelka,učitelka
0,82+0,27 SPŠ,vych.
15.
Učitelka ICT
1
Ing.Ch + ped.min.
16.
Učitelka
0,55
M
Průměrná délka pedagogické praxe je 22 odpracovaných let.

27
10
19
36
6
22
18
36
22
22
27
21
29
21
18
35

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži

ženy

celkem

%

2
8
4
1
15

1
2
8
4
1
16
100,0

6,25
12,50
50
25
6,25
100,0
x

ženy

celkem

%

4

4

25

11
15

12
16

75
100,0

1

1

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

1
1
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Přehled odborné kvalifikace na ZŠ ve šk. roce 2006 – 2008
Aprobovanost výuky
a) 1. stupeň
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty
Celkem

%
77
93
81
100
100
100
80
70
60
100
86 %

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

%
100
100
75
100
100
0
100
25
100
100
100
100
80
100
100
93 %

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Školní rok 2006/2007
Nastoupili
1
Odešli
na jinou školu
mimo školství
1

Školní rok 2007/2008
1
na jinou školu
mimo školství
1

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole
Školní rok 2006/2007
Školní rok 2007/2008
nekvalifikovaných
Důchodců
nekvalifikovaných
důchodců
0
0
0
1

8

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druh vzdělávání
Počty pracovníků
Dlouhodobé
krátkodobé (kurzy)
4
Studium jazyků –
„Jazyky hrou“
3
Studium jazyků –
„Domluv se v cizím
jazyce“
1
Studium k výkonu
specializované
činnosti prevence
- CVLK
1
PF Ústí nad Labem
1. stupeň
3
AJ Brána jazyků
- NIDV
8
Power point
2
Koordinátor ŠVP
2
První pomoc
1
Funkční studium
„Úspěšný ředitel I.“
1
Specializační
studium pro školního
koordinátora EVVO
- SEVER
1
Mimořádné události
HZS

Celkem
4
3

1

1
3
8
2
2
1
1

1

2
Rozšiřující studium
informatiky na
II.stupeň ZŠ
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.
2

Platové podmínky pracovníků
Celkový počet pracovníků
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy
pedagogických pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy
nepedagogických pracovníků
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2006/2007
22,24
14,78
21884,80
12844,85
2916,65

2007/2008
23,09
15,62
24987,63
12492,90
2917,00

1992,62

1350,00

5. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
21.2.2008 č.j.: P-101/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-102/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-103/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-104/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-105/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-106/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-107/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-108/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-109/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-110/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-111/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-112/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-113/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-1142008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-115/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-116/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-117/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-118/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-119/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-120/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
21.2.2008 č.j.: P-490/2008-2 Rozhodnutí o přijetí k ZV
15.4.2008 č.j.: O-235/2008-2 Rozhodnutí o odkladu ZV
14.4.2008 č.j.: O-234/2008-2 Rozhodnutí o odkladu ZV
14.4..2008 č.j.: O-233/2008-2 Rozhodnutí o odkladu ZV
25.9.2007 č.j. 610/07 Uvolnění z TV
13.9.2007 č.j.:573/07 Uvolnění z TV
2.10.2007 č.j.: 617/07 Uvolnění z TV
13.11.2007 č.j.:710/07 Uvolnění z TV
10.12.2007 č.j.: 769/07 Uvolnění z TV
8.4.2008 č.j.: 224/08 Uvolnění z TV
18.4.2008 č.j.: 254/08 Uvolnění z TV

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Odvolání
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stížnosti ve školním roce 2007/2008 : počet 1 - neoprávněná
počet jednání s rodiči 3x
Škola vede záznamy o jednání s rodiči na úrovni třídního učitele a výchovného poradce. 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 Požadovaná částka Získaná částka
dotace žádána
Nadace ČEZ
Kč 186.000,-0,--

Nadace ČEZ

Kč 281.000,--

0,--

Nadace ČEZ

Kč 147.000,--

0,--

Účel dotace
Využití IVT ve výuce
informatiky a tvorba
výukových materiálů podle
ŠVP
Využití IVT ve výuce
anglického a německého
jazyka na základní škole
podle ŠVP
Využití IVT ve výuce
všeobecně vzdělávacích
předmětů v 1.třídě základní
školy podle ŠVP

6. Řízení školy – realizace hlavních úkolů ve školním roce 2007/2008
1. Projekty a grantové programy sledovat na stánkách MŠMPČR i jiných organizací a
využít je ve prospěch školy.
2. Ověřování ŠVP v praxi I. a IV. Třída ZŠ – vyučující v daných ročnících a realizační
tým, spolupráce a koordinace pro přípravu zavedení ŠVP v dalších ročnících.
Hlavní úkoly pro šk. rok 2007/2008 byly splněny.
Spolupráce s rodiči :
Třídní schůzky 13.11.2007, 15.4.2008 Konzultační odpoledne 15.1.2008, 10.6.2008.
Pedagogická rada 31.8.2007, 15.11.2007, 24.1.2008, 14.4.2008, 19.6.2008.
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 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.
V říjnu 2007 Pilotní testování žáků ZŠ společností SCIO - matematika, český jazyk, anglický
jazyk a odborné studijní předpoklady - 8. a 9.ročník.
V dubnu 2008 společností SCIO Srovnávací testování žáků 7. a 8.ročníků ZŠ v klíčových
kompetencích : Klíčové kompetence komunikativní a sociální, klíčové kompetence k učení a
řešení problémů, klíčové kompetence občanské a pracovní.
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7. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce :
Výchovné poradenství 2007/2008
výchovná poradkyně Mgr. Věra Adamcová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychotesty 9. třída.
Řešení časté absence žáka Kozáka-8. ročník- spolupráce se SPOD a Policií ČR.
Kozák je umístěn ve výchovném ústavu.
Strnad -6. ročník je umístěn ve Středisku výchovné péče
Pravidelné schůzky výchovných poradců.
Úzká spolupráce s rodiči vycházejících žáků.
Pravidelná informovanost o studijních nabídkách pro vycházející žáky,spolupráce
s úřadem práce.
Spolupráce s třídními učiteli v otázkách zpracování výstupního hodnocení.
Řešení výchovných problémů/pohovory se žáky,rodiči/.
Spolupráce při vytváření individuálních plánů pro integrované žáky a poradenská
činnost.
Jednání s rodiči - řešení konfliktů / 8. třída-matematika,zvláštní třídní schůzka/
Vedení metodického sdružení
Přednášky na výjezdním zasedání

Zpráva o činnosti logopedické nápravy :
Logopedii na škole vyučuje pí. L.Riegerová :
Logopedická náprava probíhala v rámci možností ve dvou hodinách týdně a byla zaměřena
především na žáky 1. třídy. Příležitostně docházeli i žáci 2. třídy. Náprava se uskutečňovala
formou spojení řeči s pohybem – ve skupinách nebo individuálním nácvikem - jednotlivci.

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 2007/2008
Prevence drogových závislostí vycházela z MPP. Základem prevence soc.patologických jevů
byla výchova ke zdravému životnímu stylu. Ta byla realizována na obou stupních ZŠ zejména v předmětech Čj, Prv, Vv, Tv, Př, Pč ( nespecifická prevence), Ov, Rv a Výchova ke
zdraví(specifická i nespecifická prevence).
Zároveň se uskutečnilo 35 zvláštních 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, vliv škodlivých látek
na člověka, relaxace). Žáci 4. a 5. třídy byli seznámeni se škodlivostí návykových látek – hl.
alkoholu a nikotinu. Všechny třídy 1. stupně a 2. oddělení školní družiny se zúčastnily
preventivního programu DDM Vikýř – Dramatické chvilky. Žáci 5. třídy s třídní učitelkou
absolvovali seminář „ Buď cool bez cigaret“.
Na 2. stupni ZŠ byla ve výuce předmětů Výchova ke zdraví, Rv , Ov zvláštní pozornost
věnována tématům (specifická prevence):
•

Gamblerství

•

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.
V říjnu se žáci 8. a 9. třídy společně s metodikem prevence a třídní učitelkou zúčastnili
komponovaného pořadu“Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže“ pořádaného v rámci
Týdne proti drogám v kině Radnice. Žáci 8. třídy navštívili DDM Vikýř, kde se konala beseda
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s dívkou dříve závislou na heroinu (Jsem debil…), žáci 9. třídy absolvovali exkurzi do Věznice
Rýnovice.
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
Každé čtvrtletí předkládá škola zřizovateli čerpání státního a provozního rozpočtu.
Přehled kontrol a výsledků: 4.-5.10. 2007 – Česká školní inspekce – Liberecký inspektorát
(kontrola dodržování právních předpisů, které
se vztahují k poskytování služeb v zařízení
školního stravování)
21.-23.4.2008 – MÚ Jablonec n/N, odbor financí a majetku,
oddělení rozpočtu a poplatků
( kontrola hospodaření s finančním příspěvkem
poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec nad
Nisou v roce 2007 a v roce 2006)
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 2007/2008

Školní družina byla organizována ve dvou odděleních. Cílem vzdělávání ve školní
družině byl všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a
ochrana životního prostředí. Činnost ŠD vycházela z ročního plánu, který je součástí
Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu a byla zaměřena především na
odpočinek a rekreaci dětí. Průběžně byly zařazovány výtvarné, rukodělné, sportovní aktivity,
aktivity pro rozvoj komunikace a zdravý životní styl, zábavná soutěžní odpoledne, turistické
vycházky do okolí školy a přírodovědné činnosti.
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V rámci odpolední činnosti byly dětem nabídnuty kroužky:
Pohybové hry(1. – 4. třída)
Dovedné ruce( 1. a 2. třída)
Výtvarně rekreační kroužek( 3. a 4. třída)
Akce ŠD:
•

Návštěva Galerie N - expozice prací žáků u příležitosti 100 let založení divadla

•

Drakiáda

•

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

•

návštěva plaveckého bazénu

•

I tělo mluví - aktivity pro rozvoj komunikace, prevence drogových závislostí
dramatické chvilky DDM Vikýř

•

velká soutěž Zdravý životní styl

•

Den Země s Vikýřem – soutěžení v Tyršově parku

•

úklid lesa u příležitosti Dne Země

•

Soutěž O nejhezčí čarodějnici( DDM Vikýř) 2.místo

•

pálení čarodějnic se soutěžemi a opékáním buřtů

•

oslava Dne dětí

•

Výletní areál Pěnčín –exkurze do brusírny perel a na kozí farmu

•

stopovaná s hledáním pokladu

•

návštěva Městské knihovny v Jablonci nad Nisou

Celodenní výlety (červen):
•

Hrubá Skála, Valdštejn, Sedmihorky- turistika, pobyt v přírodě (společná
akce 1. oddělení a 1. třídy )
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•

Turnov, Hlavatice, Valdštejn, vyhlídkový okruh, Sedmihorky - turistický
pochod s plněním úkolů, vědomostní soutěž družstev, pohybové hry (2.
oddělení)

•

Praha – Karlův most, Petřín, Hradčany – sobotní poznávací zájezd výtvarně
rekreačního kroužku ve spolupráci s p.uč. Chaloupkovou

Spolupráce s rodiči je dobrá – zapojení rodičů do aktivit ŠD ( zásobení materiálem
pro rukodělné činnosti, společné převzetí ceny za umístění ve výtvarné soutěži, pomocný
dozor při výletech), individuální konzultace ohledně chování dětí a činnosti ŠD. Rodičům byly
též nabídnuty ke shlédnutí fotografie z činnosti ŠD na CD.

Školní aktivity, olympiády, soutěže, kultura,dobročinné akce, ochrana
životního prostředí, zajímavé přednášky na škole apod. :
Občanské sdružení CPK - CHRPA - "Kůň terapeut 2007/2008"
Naše spolupráce s občanským sdružením pokračuje v novém školním roce 2007/2008 formou
veřejné sbírky. Prodejem placek s obrázky koní jsme získali 1 920,- Kč. Velmi nás těší, že díky
naší spolupráci mohlo sdružení připravit pro hiporehabilitaci dalších osm koní. Všem
děkujeme.
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. V dubnu 2008 jsme díky dobrovolné sbírce zaplatili nové školné ve výši 6 000
Kč. Písemnou korespondenci zajišťují žáci školy učící se anglický jazyk se svojí paní
učitelkou.
Po celý školní rok probíhá pravidelný sběr papíru.
V říjnu 2007 žáci 9.třídy navštívili v Eurocentru v Jablonci nad Nisou veletrh vzdělání Amos,
kde získávali bližší informace o středních a vysokých školách.
V březnu 2008 byl ve škole uspořádán Den otevřených dveří pro rodiče žáků školy.
V prosinci 2008 proběhlo, jako již po několikáté Zpívání v domě seniorů, které díky paní
učitelce Chaloupkové a jejim žáčkům bylo příjemným posezením pro naše seniory.
Divadlo a kino – v průběhu roku jsme navštívili 10 divadelních představení pro 1. st. ZŠ,
jednalo se především o pohádková představení, hudební pásma nebo hodiny zpěvu. Žáci 2.
stupně měli možnost zhlédnout představení Dobře, pane Guthe( hlavní role vynikajícím
způsobem ztvárnili Naďa Konvalinková a Pavel Trojan), dále představení Ten dělá to a ten
zas tohle – kde žáci Střední průmyslové školy v Jablonci názorně a zábavnou formou
seznamovali s životem a prací jednotlivých učebních a studijních oborů( co se učí žáci
v oboru zámečník,elektronik,instalatér, atd. Velkým zážitkem byla návštěva divadelního
představení Rychlé šípy. Šlo o zábavné zpracování příběhů pětice vzorných chlapců.
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Ze sportovních soutěží

Přebor družstev ZŠ v plavání
Okresního přeboru v plavání se zúčastnilo 10 žáků naší školy.
Žáci plavali 25 až 50 metrů podle kategorií, a to ve stylu, který si mohli vybrat.
Tento přebor předchází Plaveckému Diatlonu, který na jaře pokračuje pláváním spojený
s během.
Účastníci: Svobodová Kristýna, Pávková Veronika, Holubetzová Klára, Hurychová
Alexandra, Trdlová Kateřina, Svoboda Lukáš, Vích David, Štulík Dominik, Svoboda David,
Svoboda David.

Florball - oblastní finále
Dne 6. 12. 2007 se uskutečnilo oblastní finále 8. a 9. tříd ve florballu.
Turnaj se konal na ZŠ Pasířská, hrálo se 2 x 10 minut systémem každý s každým. Výzbrojí,
brankářskou výstrojí i herními schopnostmi byli naši žáci důstojnými soupeři všech škol,
včetně velkých sportovně zaměřených.
S hokejovou školou, kde jedno družstvo prohrálo 9:0, jsme dlouho drželi nerozhodný stav,
ale o výsledku nakonec rozhodlo několik laciných gólů. Nakonec jsme obsadili 3. místo
za Pasířskou a Arbesovou.
Všem našim klukům patří dík za sportovní nasazení i chování.

Lyžařský výcvik
V tomto roce 8. a 9. třída měla možnost strávit celý týden na lyžích v rámci povinného výcviku.

Vybíjená žáků základních škol
Dne 26.3.2008 se na ZŠ Žižkův vrch odehrálo základní kolo 4. a 5.tříd ve vybíjené.
Proti sobě hrály mužstva ZŠ Pěnčín, ZŠ Pasířská, ZŠ Rýnovice a ZŠ Kokonín.Náš tým vyhrál 3.místo.
Zúčastnili se : Patrik Žitka, Tomáš Kováčik, Honza Vlasák, Marek Hurych, Zdeněk Machačka,
David Vích, Veronika Pávková, Dominik Štulík, Dan Holub a Mirek Kozelka.

CocaCoca-cola cup
Dne 8.4.2008 se uskutečnilo základní kolo žáků základních škol ve fotbalu na hřišti
u školy ve Mšeně. Počasí tento den fotbalu počasí nepřálo, v noci napadl sníh a hřiště
museli odfrézovat. Jirka Holub dal krásný první gól, ale potom kluci doplatili na
nesehranost a na nezvyk na velké hřiště.
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Rýnovice - Arbesova 1 : 5
Přítomní žáci: 9.tř. - Holub, Nejedlý, Kazda, Preisler, Latislav, Zalabák, Tichý, Halama
8.tř. - Hubený, Bouchal, Svoboda, Kozák

CocaCoca-cola cup
Dne 23.4.2008 pokračovalo dalšími utkáními základní kolo žáků ZŠ ve fotbalu
na hřišti v Břízkách. Zápasy se hrály za hezkého počasí a ve velké pohodě.
Rýnovice - Gymnázium Dr. Randy 1 : 5
Rýnovice - Pěnčín 8 : 0
Přítomní žáci: 9.tř. - Holub, Nejedlý, Kazda, Preisler, Latislav, Zalabák, Tichý, Halama
8.tř. - Hubený, Bouchal, Svoboda, Kozák

STREETBALL
Turnaj ve streetball probíhal v Městské hale. Všichni hráči hráli s vysokým nasazením.
Díky technické chybě musela některá družstva hrát s ročníkově staršími hráči, ale vzali to
sportovně. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Orli

Smolucha T., Smrček F., Frič M., Naňák D.

Supi

Sýkorová P., Chaloupka J., Svoboda D., Chrudimský V.

7.třída

Lvi

Mašinda J., Friedrich P., Veidlová L., Švaříček D.

8.třída

Tygři

Hubený L., Bouchal D., Svoboda P.

9.třída

All STARS

Kazda V., Holub J., Tichý J., Preisler D., Nejedlý J., Fajstaver J.

6.třída

Mc Donald´s cup 2007/2008
Dne 22.5.2008 na hřišti FK Jablonec nad Nisou proběhlo okresní finále Mc Donald´s cupe
chlapců 4. a 5.tříd. Naše škola vyhrála 3.místo.
Za školu hráli : Vráťa Ruth, Filip Kováčik, Honza Vlasák, Mirek Kozelka, Marek Hurych,
Lucka Blehová a David Vích.

Atletický trojboj žáků 1.stupně ZŠ
Dne 26.5.2008 proběhl Atletický trojboj žáků 1.stupně ZŠ - hod kriketovým míčkem,
běh na 60 metrů, skok do dálky.
Za každý ročník soutěžili 3 chlapci a 3 dívky. Vítězové soutěže postoupili do krajského finále,
které proběhne v červnu na atletickém stadionu Střelnice.
1.třída – A. Kolář, P. Daněk, V. Zeman, K. Douděrová, L. Nováková, P. Smetanová
2.třída – P. Linka, V. Linka, L. Syrovátka, M. Blehová, A. Šádková, V. Müllerová

18

3.třída – V. Ruth, F. Tichý, L. Svoboda
4.třída – D. Holub, D. Štulík, P. Žitka, L. Zhorelová, A. Volejníková, R. Černohousová
5.třída – M. Hurych, V. Pávková, M. Velová, J. Voštová
Do krajského kola postoupili : Adam Kolář a Patricie Smetanová

Lady cup a Bubla Cup
Dne 23.6. 08 a 25.6.08 proběhly turnaje Lady cupu /přehazovaná pro dívky/ a Bubla
cupu/floorball pro chlapce/.Turnaje se konají každý rok pod záštitou výchovné poradkyně
Mgr. Věry Adamcové.
Žáci zajišťují veškerou přípravu a organizaci turnajů. Letošní ročník proběhl velice zdárně.
Obzvlášť průběh chlapeckého turnaje.Organizace, pořadatelská činnost,pořádek,udržení
hráčského nasazení v duchu fair play, ústní projevy hráčů-bez vulgarizmů, toto vše si zaslouží
jednu velkou pochvalu.
V měsících březnu 08 až květnu 08 proběhla povinná plavecká výuka v rozsahu 20 hodin ve II.
a III.třídě.

Školní aktivity
Vánoční dílna
V sobotu 1. 12. proběhla tradiční Vánoční dílna v prostorách 1. a 4. třídy a školní družiny.
Děti vyráběly vánoční dekorace na stůl - květináče, andílky a závěs z přírodnin.

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. 12. se i u nás na škole zastavil Mikuláš s andělem a početnou partou čertů.
Bohužel ani letos si nikoho čerti s sebou neodnesli, avšak raději jim zazpívali.
Nakonec vše dobře dopadlo a sladká odměna je neminula.

Vánoční trhy 2007
Ve čtvrtek 13. 12. jsme se opět sešli na tradičních vánočních trzích.
V 16 hodin byly zahájeny pásmem vánočních koled a básniček v podání žáků 4. třídy pod
vedení p. uč. Lenky Chaloupkové. Poté si každý mohl prohlédnout a také zakoupit výrobky
s vánoční tématikou. Výtěžek akce využije škola ve prospěch dětí.
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Návštěva školky v 1. třídě
Děti z nedaleké mateřské školky měly možnost si prohlédnout výuku v první třídě.
Děkujeme paní učitelce Horákové i našim prvňáčkům za pěknou ukázku.

Zápis prvňáčků
Dne 7.2.2008 jsme přivítali rodiče se svými dětmi, budoucími prvňáčky. Zralost dětí
pro školní docházku byla individuálně testována.
Zápis byl doprovázen kulturním vystoupením starších žáků. První návštěva školy
se neobešla bez upomínkových dárků.

"Brýle pro Afriku"
Afriku"
Na základě informací na internetu týkajících se charitativní akce "Brýle pro Afriku",
jsme uskutečnili sbírku dioptrických brýlí dodaných žáky a zaměstnanci naší školy.
Všechny získané brýle byly zaslány do Městského střediska ekologické výchovy
při ZOO Liberec – DIVIZNA.

Výtvarná soutěž "O nejkrásnější čarodějnici"
Soutěž vyhlásil DDM Vikýř 30.4.2008 na Slunečních lázních u přehrady v 19 hodin.
Z 80 prací z různých škol se umístilo na předních místech 4 práce našich žáků.
1.místo Louthanová, Kultová
2.místo Kolektiv ŠD
3.místo Kolektiv 8.třídy
Zvláštní cenu získal kolektiv 4.třídy za originální nápad.

"Hlídky mladých zdravotníků"
Dne 14.5. se vybraní žáci 9 třídy (Andrea Papánková, Michal Vrbenský, David Preisler, Vojtěch Kazda
a Klára Burešová) zúčastnili soutěže "Hlídky mladých zdravotníků", kterou organizuje ČČK.
Určená soutěžní stanoviště:
1) Praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdrav.materiálu
2) Doprava postižených osob
3) Obvazová technika
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Soutěž probíhala v areálu HZS v Jablonci nad Nisou, kde bylo zajištěno i malé občerstvení.

Zájezd pro němčináře i angličtináře do Drážďan
Dne 31.5.2008 skupina žáků s doprovodem vycestovala krásným, čistým a pohodlným vlakem
německých drah. Trochu bloudění rozpálenými drážďanskými ulicemi se nám vyplatilo, neboť
Deutches Hygiene-Museum bylo klimatizováno. Expozice byly velmi zajímavé a všem srozumitelné,
kdy se každý návštěvník mohl interaktivně zapojit do exponátu pomocí tlačítek, sluchátek a myší počítačů.
Mohl si tak vyzkoušet svoji sílu, rovnováhu, hmat a logiku při skládání skládaček.
Čas velmi rychle utekl a my se vrhli na prohlídku města. Stihli jsme i přímá spoj Dresden – Jablonec
nad Nisou a v 1830 hodin jsme byli uvaření doma. Sice nás nezastihla bouřka, ale padl 140 let
starý teplotní rekord!

Dětský den
V pátek 30.5.2008 jako každý rok naše škola uspořádala pro první stupeň společný program - letos
"Pohádkový les" pod vedením žáků 9.třídy a jejich pí. třídní učitelky Dany Matoušové.
6. a 7.třída se vypravily na výlet do okolí Bedřichova.
8.třída se vydala prozkoumat IQ park do Liberce.

Pohádkový les pro MŠ
Po velkém úspěchu Pohádkového lesa pro žáky na 1.stupni uspořádal 9.ročník
letos poprvé tuto akci i pro děti mateřské školky Pod lesem.
Z děkovného dopisu od dětí i učitelek můžeme soudit, že se strašidla a pohádkové bytosti velmi líbily.

Elektrárna Štěchovice
Dne24. června 2008 jsme se s žáky 6. až 9. třídy podívali do elektrárny Štěchovice. Z hlediska
energetické soustavy ČR se jedná o výjimečné vodní dílo, neboť kombinuje klasickou vodní
elektrárnu s přečerpávací. Na místě jsme se nejprve dověděli zajímavosti o způsobu výroby
elektrické energie a jejím přenosu až do domácností. Cílem bylo pochopit, jak velký význam
pro energetiku mají vodní elektrárny. Poté následovala prohlídka všech prostor vodní
elektrárny, včetně turbín, generátoru i velína. Podobně jsme si prošli i přečerpávací část.
Doplňkem prohlídky byly také naučné pořady o výrobě energie a povodních, které zasáhly i
tuto elektrárnu. Celkově lze návštěvu hodnotit velmi kladně, bude přínosem do výuky nejen ve
fyzice.
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Rozloučení s žáky 9.ročníku
Dne 27.6.2008 naposledy zasedli do lavic deváťáci. Slavnostně se s nimi rozloučil
celý učitelský sbor a oni na oplátku předvedli projekci fotografií, které dokumentovaly 9 let
jejich života na naší škole. Na památku, jak už se stalo zvykem, pak se svou třídní učitelkou
pí. Danou Matoušovou zasadili stromek v okolí školy.
O den dříve se s našimi letošními absolventy rozloučili žáci 4.třídy, kteří si pro ně pod vedením
paní učitelky Lenky Chaloupkové připravili pásmo písní, básniček i tanců.

EkologickoEkologicko-přírodovědný projekt
Dne 20.června 2008 proběhla prezentace prací žáků (7.,8.,9.třídy) naší školy
celoročního projektu - "Jizerky za humny" s názvem "Moje oblíbené místo - můj ostrov",
který byl spojen s oslavami 40.výročí založení CHKO a je součástí projektu Jizerky, nad kterým má
záštitu i náměstek hejtmana LK Radim Zika.
Společné setkání proběhlo v zasedacím sále KÚ v Liberci. Vyhotovené panely s pracemi
žáků budou vystaveny po celé prázdniny v ZOO Liberec pro veřejnost. Odměnou byly výlety
průvodcem ze Správy CHKO a programem do Jizerských hor v hodnotě 2 500 Kč pro každou třídu jako příspěvek
na dopravu.

Školní časopis
TERČ
Na naší škole vychází školní časopis Terč, který má již osmiletou tradici a doufáme, že v něm naši
nástupci budou pokračovat. Vydáváme ho vždy my – žáci 9.třídy, ale zapojujeme však do tvorby spolužáky
i z nižších ročníků. Na časopise většinou pracujeme o přestávkách a v odpoledních hodinách. V redakci,
jak hrdě nazýváme učebnu informatiky, pracuje devět “redaktorů”. Obsah našich stránek kontroluje paní
učitelka informatiky Vladimíra Schaabová a pan učitel Martin Gembec. Pomáhají nám se skenováním a
těžšími grafickými úpravami. Náš časopis vychází v barevné verzi.
Náplní časopisu jsou hlavně informace o škole, olympiádách a žákovských soutěžích. Nezapomínáme na
nové informace z jednotlivých předmětů, kde největší úspěch mají zajímavosti z informatiky a výpočetní
techniky, přírodopisu a dějepisu (historie nejbližšího okolí a našeho města). Hodně sledovanými
rubrikami jsou novinky z IVT, manuály počítačových her a grafických editorů a vtipy. Během let dostala
titulní stránka nový formát a také jsou některé stránky časopisu ke stažení.
Jako novinku jsme v Terči zavedli rubriku Bývalí žáci. Chceme tím připomenout žáky a žákyně, kteří již z
naší školy vyšli a stojí na vlastních nohách nebo ještě studují. Vyzýváme touto cestou všechny absolventy,
aby zaslali informace o sobě, svém studiu, případně o svém zaměstnání, s přiloženou fotografií na e-
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mailovou adresu terc@zsrynovice.cz

Úspěchy ve školním roce 2007/2008:

Soutěž v anglickém jazyce:

okresní kolo

Kategorie A1 - ZŠ (do 7.tř.)
18.-19.místo Jiří Chaloupka, Barbora Kazdová (6.ročník)
Kategorie A2 - ZŠ (8.,9.tř.)
19.místo Andrea Papánková (9.tř.)
20.-22.místo Vojtěch Kazda (9.tř.)

Konverzační soutěž v německém jazyce:

okresní kolo

Kategorie A1 - ZŠ (7.tř.)
1.místo Jan Mašinda
2.místo Vendula Holmanová
Kategorie A2 - ZŠ (8.tř.)
8.místo Jana Hofmanová

Matematický Klokan - školní kolo
Kategorie KADET

1.místo Ondřej Halama (9.tř.)
2.-3.místo Vojtěch Kazda (9.tř.), Jan Kouba (8.tř.)
4.místo Patrik Svoboda (8.tř.)
Kategorie BENJAMÍN
1.místo Jiří Chaloupka (6.tř.)
2.místo Lucie Veidlová (7.tř.)
3.místo Vendula Holmanová (7.tř.)
Kategorie KLOKÁNEK

1.místo Michaela Velová (5.tř.)
2.místo Filip Novák (4.tř.)
3.místo Jana Voštová (5.tř.)s
Kategorie CVRČEK
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1.místo Filip Tichý (3.tř.)
2.místo Lukáš Svoboda (3.tř.)
3.místo Nikola Kurťáková (3.tř.)

Matematická olympiáda-okresní kolo-kategorie Z-5
účastníci - Hurych Marek, Voštová Jana, Pávková Veronika, Michaela Velová

Pythagoriáda
6.třída
1.-3.místo Sandra Castaňedová, Vít Chrudimský, Kateřina Trdlová
celkem se zúčastnilo 11 žáků
7.třída
1.-2.místo Michal Husár, David Svoboda
3.-6.místo Vendula Holmanová, Patrik Schmid, Dan Švaříček,
Lucie Veidlová
celkem se zúčastnilo 12 žáků

Soutěž v recitaci
školní kolo
účastníci
1.třída
Ondřej Sochor, Lenka Nováková, Patrik Kopka
2.třída
Marek Barták, Adéla Kittelová
Andrea Klápšťová, Filip Novák, Jana Kučerová,
4.třída
Sabina Schleithová, Michaela Podlipná, Klára Holubetzová

okresní kolo
účastníci
1.třída
Lenka Nováková
2.třída
Marek Barták, Adéla Kittelová
4.třída
Andrea Klápšťová, Filip Novák
Zvláštní ocenění - 4.třída Filip Novák

24

Soutěž Zpěváček 2008
okresní kolo ( porotce pan Klezla)
4.třída - Saša Šrámková, Dominik Štulík

"Já a počítač 2007"
1.místo Jan Tichý
5.místo Petr Holubetz
6.místo Jan Nejedlý, Jan Zalabák
8.místo Petr Holubetz
9.místo Martin Halama
10. místo Jan Tichý

"Soutěž v počítačové grafice"- ZŠ Oblačná, Liberec
6.místo Jan Zalabák, Lukáš Hubený

Přebor družstev základních a středních škol v plavání
Kategorie I
25 metrů prsa - dívky
4.místo Kristýna Svobodová
Kategorie II
25 metrů znak - dívky
4.místo Veronika Pávková
25 metrů kraul - dívky
2.místo Klára Holubetzová
Kategorie III
25 metrů kraul - dívky
3.místo Alexandra Hurychová
4.místo Kateřina Trdlová
Kategorie I
25 metrů kraul - chlapci
3.místo Lukáš Svoboda
10.místo David Vích
19.místo Dominik Štulík
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Kategorie III
25 metrů prsa - chlapci
4.místo Lukáš Svoboda
7.místo David Svoboda

Pohár ČNS základních škol v nohejbalu:
základní kolo:
1.místo - Kozák Tomáš, Bouchal David, Hubený Lukáš (8.tř.);
účast - Preisler David, Fajstaver Jan, Latislav Jaroslav, Halama Ondřej (9.tř.)
finále okresního kola:
6.místo - Kozák Tomáš, Bouchal David, Hubený Lukáš (8.tř.)

Florball:
oblastní kolo:
3.místo - družstvo žáků 8. a 9.tř. - Bouchal David, Svoboda Patrik, Latislav
Jaroslav,
Holub Jiří, Fajstaver Jan, Preisler David, Nejedlý Jan

Boj všestrannosti
Dívky 1.třídy
2.místo Smetanová Patricie
8.místo Douděrová Kristýna
10.místo Nováková Lenka

Dívky 2.třídy
9.místo Blehová Michaela
10.místo Šádková Adriana
14.místo Müllerová Veronika

Dívky 4.třídy
3.místo

Zhorelová Lucie

4.místo

Volejníková Andrea
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11.místo Černohousová Radka

Dívky 5.třídy
9.místo Velová Michaela
11.místo Pávková Veronika
12.místo Voštová Jana

Chlapci 1.třídy
4.místo Kolář Adam
8.místo Zeman Vítek
12.místo Daněk Pavel

Chlapci 2.třídy
6.místo

Linka Přemysl

7.místo

Linka Vojta

13.místo Syrovátka Lukáš

Chlapci 3.třídy
11.místo Tichý Filip
12.místo Svoboda Lukáš
16.místo Ruth Vráťa

Chlapci 4.třídy
7.místo Holub Daniel
9.místo Žitka Patrik
13.místo Štulík Dominik

Chlapci 5.třídy
9.místo Hurych Marek

Ostatní činnosti a zájmové útvary ve školní roce 2007/2008
Nabídka zájmových kroužků :
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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. Kometu jsme pozorovali společně na dvoře školy ve středu 31. 10. 2007.
Byla bez problému viditelná pouhým okem. Tehdy vypadala jako jasná hvězda, nyní je to již
jen okem neviditelný rozplizlý flek v souhvězdí Persea.
Kromě aktivit ve škole pořádáme každé 3. pondělí v měsíci Astronomický seminář. Poslední
téma byl Mars.
Hra na flétnu – Kroužek na škole funguje již pátým 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 – Kroužek je určen pro žáky 5.-9.třídy. Děti se zde učí různé techniky práce s
keramickou hlínou a zdobení keramických výrobků. Svými výtvory si pak zkrášlují domovy a
nebo jimi obdarovávají své známé.
Mnohé jejich práce by mohly s úspěchem konkurovat výrobkům nabízených v obchodech, o
čemž se můžete přesvědčit např. při vánočních prodejních trzích pořádaných každoročně v
naší škole.
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
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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. Měli by dokonale ovládnout Windows i Internet. Další
činnosti jsou směřovány na tvorbu webových prezentací, tedy práce s obrázky, návrh grafiky,
jazyk HTML a základy dalších prvků lepších webových stránek (CSS, JavaScript, PHP).
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. 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 je realizován i ve školním vzdělávacím
programu i se začleněním této problematiky na 1.stupeň ZŠ. Ve školním roce 2007/2008 byla
zahájena výuka anglického jazyka žáků 1. třídy tak, aby navazovala na předškolní přípravu.
Realizaci školního vzdělávacího programu zajišťuje realizační tým ze zástupců vyučujících
z 1.stupně ZŠ i z 2.stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jany Mašindové a Mgr. Vilmy Lexové.
Realizací jsou pověřeni vyučující v 1.ročníku a 6.ročníku ZŠ. Pedagogičtí zaměstnanci
prověřují rozsah a realizaci všech úkolů uvedených v ŠVP.
Škola spolupracuje se SRPDŠ, které se podílí na financování tradičních školních akcí a
v případě potřeby pomáhá řešit vzniklé konflikty mezi školou a rodiči.
Nově škola navázala spolupráci se SPŠT Belgická, především se jedná o žáky 8. a 9.ročníku
v oblasti volby povolání.
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.Spolupráce
s hospodářskou správou se příchodem nových lidí změnila k lepšímu.
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.
V závěru školního roku byla podána žádost o přiznání projektu v oblasti vzdělávání,
vypsaného Krajským úřadem Libereckého kraje, zaměřené na přípravu dětí z MŠ do1.ročníku
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ZŠ. Projekt byl doporučen k realizaci. Byly podány tři další projekty vypsané ČEZ, ale tyto
projekty nebyly podpořeny. V rámci environmentálního vzdělávání byl podán projekt na
získání finančních prostředků na provozní výdaje s touto činností spojených.
Škola je zařazena do krajského ekologického projektu a pravidelně se účastní vzdělávacích
akcí v Oldřichově v Hájích, zapojuje se do vyhlášených ekologických projektů. Projekt „
VODA“ našich žáků obsadil v soutěži 1. a 4.místo. Projekt „ Moje oblíbené místo – můj
ostrov“ byl odměněn společným výletem do přírody.
Nadále budeme předkládat projekty a využívat nabízené granty pro navýšení financí na
provoz a vybavení školy.
Stále zůstává nevyřešená otázka školního hřiště a vlastnických práv. Do rozpočtu
hospodářské zprávy byla požadována úplná výměna oken, stavební úpravy zadního vchodu do
TV.
Realizace školního vzdělávacího programu a dlouhodobá koncepce školy navazuje na
předpoklad, že optimalizace sítě škol je pro nejbližších pár let ukončena.
Ve školním roce 2007/2008 byly využívány obě učebny s interaktivními tabulemi i učebny PC
a pro zajištění modernizace budeme podávat další projekty pro získání finančních zdrojů na
realizaci obnovy stávajícího vybavení i na vybavení další povinnou 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
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