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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. 467 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 30.4.2009 odešla ze školské rady Mgr. Šárka Horychová a s účinností od 1.5.2009 se
členkou školské rady stala Mgr. Lenka Chaloupková. Nová školská rada má 6 členů a v
novém složení pracuje s účinností od 1.5.2009.
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. Lenka Chaloupková - zástupce pedagogického sboru
pí. Lenka Lipšová – zástupce zřizovatele
p. Jiří Mikásko – zástupce rodičů
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2. Organizace studia 2008/2009, změny a předpoklady pro další
školní rok 2009/2010
počet žáků
∅ na třídu
Škola
počet tříd
1.st.ZŠ
5 (5)
116 (103)
23,5 ( 20,6 )
2.st.ZŠ
4 (4)
78 ( 79 )
19,5 ( 19,8 )
celkem
9 (9)
194 ( 182)
21,6 ( 20,2 )
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 2008/2009 (výhled na rok 2009/2010)
Školní družina

2008/2009
2 oddělení ŠD
63 dětí
2009/2010
2 oddělení
63 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
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 2008/2009
Vzdělávací program
Č.j. MŠMT
v ročnících
počet žáků
ŠVP Základní škola
57/07
1., 2., 6. a 7. roč.
86 žáků
Jablonec nad Nisou Rýnovice
Základní škola
16 847/96-2
3., 4. a 5 . roč.
69 žáků
16 845 / 2001-22
8. a 9. roč.
ZŠ pro třídy
39 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 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10
9
9
194
182
21,5
20,2
12,1
11,3
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009
Prospělo s
Neprospělo
Počet žáků
Prospělo
vyznamenáním
Ročník 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/2008
2008/09
1.
25
21
23
19
2
2
0
0
2.
21
26
17
21
4
5
0
0
3.
16
24
13
16
3
7
0
1
4.
30
16
14
9
16
7
0
0
5.
18
29
8
11
10
18
0
0
I.
110
116
75
76
35
39
0
1
Počet tříd

stupeň

6.
7.
8.
9.
II.
stupeň

25
18
23
24
90

16
23
18
21
78

5
7
3
5
20

2
7
5
3
17

20
11
20
19
70

14
16
13
17
60

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

Výchovná opatření
2008/2009

pochvala
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

1. pololetí
23

2. pololetí
56

9

14

3
0

8
4

Počty zapsaných a zařazených žáků
Školní rok 2008/2009
Zapsaní do 1. Počet žádostí
Nastoupilo
třídy
o odklad
do 1. třídy
24
3
21

Školní rok 2009/2010
Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do
třídy
o odklad
1. třídy
16
1
15
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Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2008/2009
Omluvených
neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
celkem
Ø na 1 žáka
I. pololetí
8780
45,25
0
0
II. pololetí
11479
59,17
71
0,36
Celkem školní rok
20259
104,42
71
0,36

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce
2008/2009
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.
3
3
0
0
0
0
16
16
5
5
0
0

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pořadové
číslo PP

Pracovní zařazení, funkce

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Úvazek

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
1
NŠ/HV
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
1
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 24 odpracovaných let.

Roků
ped.
praxe

28
11
20
37
7
23
19
37
23
23
28
22
30
22
19
36

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009
< 30
let
celkem
z toho ženy

0
0

důchodový
31 - 40 41 - 50
51 let věk
let
let
důchodový věk
6
5

0
0

4
3
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1
1

celkem
11,00
9,00

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
< 30
let
celkem
z toho ženy

0
0

důchodový
31 - 40 41 - 50
51 let věk
let
let
důchodový věk
2
1

7
7

celkem

6
6

1
0

16,00
14,00

ženy

celkem

%

3

3

19

12
15

13
16

81
100,0

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

muži

1
1

Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně
externistů)
v přepočtených úvazcích
odborná i
pedagogická
způsobilost
12,30

pouze odborná
způsobilost
3,18

pouze
pedagogická
způsobilost
0

Z toho specializované činnosti:
výchovný poradce
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
školní metodik prevence
koordinátor environmentální výchovy

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Školní rok 2007/2008
Nastoupili
1
Odešli
na jinou školu
mimo školství
1

bez způsobilosti

celkem

0,36

15,84

ano
ano
ne
ano
ano

Školní rok 2008/2009
1
na jinou školu
mimo školství
1

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole
Školní rok 2007/2008
Školní rok 2008/2009
nekvalifikovaných
Důchodců
nekvalifikovaných
důchodců
0
1
3,18
1
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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

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

2008/2009
23,53
15,94
26 490,60
13 039,40
4 525,35

1350,00

1678,00

Přehled programů dalšího vzdělávání

název
programu
Jazyky
hrou

směr

druh

akreditace

kurz doplňování kvalifikace v
pedagogický daném oboru

Celoživotní
kurz doplňování kvalifikace v
vzdělávání pedagogický daném oboru
Kurz pro
pedagogický kvalifikace pracovníků podle
metodiky
speciálních právních norem
prevence
na školách

hodinový
rozsah
programu

NIDV

forma
studia

způsob
počet
ukončení účastníků

72 prezentační osvědčení

MŠMT

250 distanční

osvědčení
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MŠMT

250 distanční

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

5. Výkon státní správy
Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy

Rozhodnutí:
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

počet
0
1
15
16

Celkem

Stížnosti ve školním roce 2008/2009 : počet 1 - neoprávněná
počet jednání s rodiči 6x
Škola vede záznamy o jednání s rodiči na úrovni ředitelky školy, 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
KÚ Libereckého kraje
Kč 4 971 220,-Kč 4 971 220,--

Účel dotace
Integrace dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami
z mateřských škol do
základního školství

6. Řízení školy – realizace hlavních úkolů ve školním roce 2008/2009
1. Projekty a grantové programy sledovat na stánkách MŠMPČR i jiných organizací a
využít je ve prospěch školy.
2. Ověřování ŠVP v praxi – vyučující v daných ročnících a realizační tým, spolupráce a
koordinace pro přípravu zavedení ŠVP v dalších ročnících.
Hlavní úkoly pro školního rok 2008/2009 byly splněny.
Spolupráce s rodiči :
Třídní schůzky 11.11.2008, 7.4.2009. Konzultační odpoledne 13.1.2009, 11.6.2009.
Pedagogická rada 28.8.2008, 13.11.2008, 26.1.2009, 16.4.2009, 22.6.2009.
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, rozpočet školy, klasifikační řád
platný od 1. 9. 2006. Schází se podle potřeby, nejméně 2 x za rok.

7. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce :
Výchovné poradenství 2008/2009
Metodická a informační činnost

diagnostika žáků s problémy
porady s rodiči
schůzky výchovných poradců
spolupráce s OSPOD
vedení semináře „Osobnost učitele.“
vedení metodického sdružení
práce v radě školy

Práce se žáky s výchovnými a výukovými problémy
návrhy na vyšetření
tvorba individuálních plánů a metodická pomoc
pohovory s problémovými žáky
vedení dokumentace integrovaných žáků
zajištění vyšetření
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Specifické oblasti

práce v komisi sociálně právní ochrany dítěte
pomoc při řešení konfliktů mezi žáky,učiteli….

Volba povolání

psychotesty pro žáky 9. třídu
poradenská činnost pro rodiče a žáky
spolupráce s úřadem práce
evidence nabídky středních škol
přihlášky na střední školy

Anglický jazyk

cizojazyčná korespondence do Indie „Adopce na dálku“
Ondřej Fišar 1.místo v konverzační soutěži anglického jazyka
spolupráce s NIDV - výuka anglického jazyka určená učitelům

Zpráva o činnosti logopedické nápravy :
Logopedii na škole vyučuje pí. L.Riegerová :
Logopedická náprava byla zaměřena především na žáky 1. třídy, na individuální konzultace
docházela na přání matky i žákyně ze 3. třídy. Náprava probíhala 1x – 2x týdně formou práce
ve skupině - spojení řeči s pohybem a individuálním nácvikem.
Zpráva dyslektických asistentů :
1.st.ZŠ vede dyslexii Mgr.V.Lexová:
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovali dyslektickou nápravu 3 žáci.
Náprava spočívala v procvičování čtení s porozuměním, nácviku plynulosti, v procvičování
pravopisu na počítači dle potřeby, v upevňování pravidel odůvodňování pravopisných jevů.
Další aktivity školy :
Součástí výuky Prvouky v 1.,2.a 3. ročníku a Přírodovědy nebo Vlastivědy ve 4. a 5.
ročníku ZŠ jsou Dopravní výchova, Práva dětí a Zdravé zuby.
Dopravní výchova je realizována ve 3. třídě v tématu CHODEC a ve 4. třídě v tématu
CYKLISTA.
Ve 3. třídě se žáci seznamují s pravidly správného a bezpečného chování chodců
v dopravě. Učí se dopravní značky, prostřednictvím DVD filmů poznávají i nebezpečné
situace, které vznikají nedodržováním dopravních předpisů nebo jejich porušováním.
Ve dvou testech žáci prokazují získané znalosti.
Ve 4. třídě žáci v rolích cyklistů řeší křižovatky, poznávají další dopravní značky a
předpisy, kterými se musí řídit při jízdě na kole. Své znalosti prokazují ve čtyřech testech,
které jsou ukončeny praktickou jízdou na dopravním hřišti za dohledu policisty.
Práva dětí jsou realizována v rámci školní výuky ve výše zmíněných předmětech podle
témat, která jsou právě probírána. S některými právy se žáci setkávají téměř ve všech
ročnících ( např. Právo na život v bezpečí ), některá práva jsou zařazena do posledních
ročníků ( např. Právo na svou vlast). Většinou se jedná o rozhovory s dětmi, spojené
s metodami dotazníků, skupinových prací, her v kruhu , apod.
Žáci jsou také seznámeni s tím,na koho se obrátit v případě porušování jejich práv.
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Zdravé zuby mají za úkol žákům vysvětlit nutnost prevence zubního kazu, naučit je správně
si čistit zuby, chápat zdravou stravu jako cestu ke zdravým zubům. Ve dvouhodinovém cyklu
se žáci seznámí s teorií zubního kazu a jeho předcházení, vyplní dva listy úkolů, křížovek a
doplňovaček. Správné splnění všech úkolů je ukončeno získáním diplomu.
Zpráva školního metodika prevence:
Prevence drogových závislostí vycházela z MPP. Byla realizována formou nespecifické
prevence v rámci výuky Prv, Př, Vv, Pč Tv, Čj a formou nespecifické i specifické prevence
ve zvláštních hodinách se školním metodikem prevence.
Tyto hodiny byly zaměřeny především na aktivity pro rozvoj osobnosti, upevňování
pozitivních kolektivních vztahů a nácvik komunikačních dovedností.
Velký prostor byl věnován tématu Šikana, předcházení a řešení agresivity mezi žáky
a aktuálnímu řešení konkrétních problémů skupiny. Žáci 5. třídy byli blíže seznámeni se
škodlivostí návykových látek – alkoholu a nikotinu a zabývali se nácvikem techniky odmítnutí
drogy. Žáci 1. – 5. třídy se zúčastnili besedy s pracovníky Věznice Rýnovice s ukázkou výcviku
psů při vyhledávání a zajištění drogy. Program byl velkou měrou naplňován organizací
volného času žáků ve školní družině, zájmových kroužcích pracujících na škole a při jiných
volnočasových aktivitách (výlety,víkendové a školní i mimoškolní akce).
Zaměstnanci školy se zúčastnili semináře Prevence drogových závislostí a byli seznámeni
s Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských
zařízení. MPP byl doplněn Programem proti šikaně. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí na
webových stránkách školy.

8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Každé čtvrtletí předkládá škola zřizovateli čerpání státního a provozního rozpočtu.
Přehled kontrol a výsledků: 24.-25.3.2009 – Česká školní inspekce – Liberecký inspektorát
(kontrola dodržování právních předpisů, které
se vztahují k poskytování služeb v zařízení
školního stravování)
26.5.2009 – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
(kontrola dodržování zákonů a plnění povinností
dle zák.č. 258/200 Sb. o ochraně veř. zdraví

Přílohou výroční zprávy jsou kopie kontrolních zpráv a protokolů. Všechna opatření
navržená kontrolními orgány jsou realizována a zdůvodněna.
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9. Údaje o dalších aktivitách školy
Činnost školní družiny ve školním roce2008/2009

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.
V rámci odpolední činnosti byly dětem nabídnuty kroužky:
Pohybové hry(1. – 3. třída)
Dovedné ruce( 1. a 2. třída)
Poznáváme přírodu( 3. – 5. třída)
Akce ŠD:
•

Prohlídka města Jablonec nad Nisou, orientace v centru města( radnice,
divadlo, galerie, muzeum, knihovna)

•

Návštěva Eurocentra – veletrh vzdělávání AMOS

•

Návštěva kina Radnice – shlédnutí filmu Madagaskar

•

Čertovská diskotéka – zábavné odpoledne s písničkami, soutěžemi a nadílkou

•

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

•

úklid lesa u příležitosti Dne Země

•

pálení čarodějnic se soutěžemi a opékáním buřtů

•

oslava MDD

•

odpoledne u přehrady – turistika, pobyt na dětském hřišti

•

stopovaná s hledáním pokladu
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Celodenní výlety:
•

Prázdninový výlet na Bedřichov – zimní turistika, hry na sněhu a se sněhem

•

Bedřichov – Nová louka – Blatenský potok - turistika, plnění úkolů,

•

hry v terénu(2. oddělení)

•

Rychnov, Kopanina, Frýdštejn, Malá Skála – turistika, poznávání okolí,
soutěžení družstev, jízda vlakem

•

Osada Jizerka - jízda vlakem, turistika, naučná stezka, návštěva Muzea
Jizerských hor – sobotní výlet kroužku Poznáváme přírodu

Spolupráce s rodiči je dobrá – zapojení rodičů do aktivit ŠD ( zásobení materiálem
pro rukodělné činnosti, účast na zábavných odpoledních, fotodokumentace akcí, pomocný
dozor při výletech), individuální konzultace ohledně chování dětí a činnosti ŠD. Rodičům byly
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 2008/2009"
Spolupráce s občanským sdružením pokračuje v novém školním roce 2008/2009 opět formou
veřejné sbírky. Prodejem pohlednic a záložek jsme získali pouze 260,- Kč.
Ve vesnici Rokytno (10 km severovýchodně od Pardubic), kde sdružení sídlí, se stále
připravují koně na hiporehabilitaci. Všem děkujeme.

Občanské sdružení Píšťalka
Získané finanční prostředky sdružení Píšťalka jsou určeny dětem a mladým lidem se získaným
handicapem, především na nákup invalidních vozíků, různých pomůcek a vybavení, které tito
postižení potřebují, aby se mohli opět zařadit do života mezi zdravé lidi. Za 61 ks píšťalek
jsme vybrali od našich žáků a učitelů 1 525,- Kč.

Srdíčkový den pro Občanské sdružení Život dětem
Velice rádi jsme se zapojili do celorepublikové charitativní sbírky "Srdíčkový den". Prodejem
199 ks magnetek jsme získali 4 975,- Kč.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic v České republice a
dětským zařízením, které pečují o opuštěné, nemocné a handicapované děti, a také sociálně
slabým rodinám, které se starají o postižené dítě. 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 březnu 2009 jsme díky dobrovolné sbírce zaplatili nové školné ve výši 6 000
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Kč. Písemnou korespondenci zajišťují žáci školy učící se anglický jazyk se svojí paní
učitelkou.
Po celý školní rok probíhá pravidelný sběr papíru.
Divadlo a kino – v průběhu roku jsme navštívili 8 divadelních představení pro 1. st. ZŠ,
jednalo se především o pohádková představení a hudební pásma např. Hudební pořad,
Aprílová škola, Ať žijí duchové, Pověsti pražské, O chytré princezně atd.. Žáci 2. stupně měli
možnost zhlédnout 7 představení, a to Bitvu u Lipan, Štědrej večer nastal, Ten umí to a ten zas
tohle atd. V kině Radnici žáci 2.stupně zhlédli pořad Láska ano, děti ne a Indie, Královna
orientu.

Projekt „ Umím to“
Mimořádným úspěchem naší ZŠ je získání významné finanční podpory
z projektu realizovaného v rámci OP VK (Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) a financovaného ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF).
Cílem projektu "Umím to" je včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb,
a to jak dětí zdravotně postižených, tak zdravotně nebo sociokulturně znevýhodněných. Nabízí
možnost předejít jejich umístění ve speciálním školství a snaží se o rozvoj jejich schopností a
poskytnutí plnohodnotného vzdělání.

Ze sportovních akcí

Jablonecký oštěp 2008
Dne 5.9.2008 se naše škola, 1. a 2.stupeň, zúčastnila akce Jablonecký oštěp 2008.
Žáci 5.třídy pak při této příležitosti soutěžili o Pohár Barbory Špotákové.
V samostatném závodě, který byl vrcholem atletické sezony v Jablonci n.N., pak
vytvořila bouřlivou kulisu všem závodnicím a odměnou jim byla autogramiáda naší olympijské vítězky.

Přespolní běh - okresní kolo
V úterý 14.10. se uskutečnil Přespolní běh jabloneckcýh škol. Trať vedla od ZŠ Arbesova okolo
3.přehrady ve Mšeně.Družstva chlapců 4. a 5.tříd se umístili na krásném 3.místě.

Lyžařský kurz
Podle nového ŠVP se výcviku zúčastnili žáci 7.-9. ročníku ve 3 disciplínách - sjezdové lyže, snowboard a běžky - pod
vedením instruktorů lyžování p. Mgr. V. Neubauerové, p. Mgr. Dany Matoušové a p. Mgr. B.Koudelkové.
Lyžařský výcvik se konal v lyžařském areálu Severák, běžkaři podnikali výlety na Novou louku a Kristiánov. Velkou
výhodou byl vlastní autobus, který nás odvezl od školy až k Arnice a zpět, kdy děti pohodlně stihly oběd.
Přestože v družstvech snowbordistů a běžkařů byli úplní začátečníci, všichni se statečně účastnili každého výcvikového
dne a odměnou jim bylo zdárné zvládnutí prkna nebo lyží.
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Počasí nám přálo a těžké úrazy se nám naštěstí vyhnuly. Na závěr se konaly závody ve slalomu.

Zimní sportovní den
Již tradičně proběhl 28.1.2009 Zimní sportovní den, na který se vždy těší žáci i učitelé.
Sněhové podmínky i počasí nám přálo a žáci si mohli vybrat, zda půjdou bruslit na Zimní stadion nebo budou
bobovat a sjezdovat na Severáku. Pro nesportovně založené žáky byla připravena zimní turistika do okolí
Bedřichova.

Okrskové kolo turnaje ve florbalu
Dne 27.2.2009 se uskutečnilo okrskové kolo turnaje ve florbalu chlapců 7., 8. a 9.tříd v
Městské hale v Jablonci na Nisou.
Zúčastnily se tyto školy: ZŠ Šumava, ZŠ Rýnovice, ZŠ katolická a Gymnázium Dr.Randy.
Zápasy byly velmi vyrovnané, naši kluci hráli s velkým nasazením. Stříleli góly a až v
posledním zápase s Randovkou výrazně prohráli. Celkově se umístili na 3.místě, do okresního
kola postoupilo pouze 1.družstvo.

Coca cola cup
Dne 8.4.2009 se uskutečnilo v Desné utkání mezi družstvy ZŠ pod záštitou Českého
fotbalového svazu. Za naši školu bojovali zástupci 7.-9.třídy. Naším nejtěžším soupeřem byl
tým ze ZŠ Smržovka.

Okresní kolo ve vybíjené žáků 4. a 5.tříd ZŠ
Ve středu 29.4.2009 se odehrálo Okresní kolo ve vybíjené žáků 4. a 5.tříd základních škol v
Městské hale v Jablonci nad Nisou.
Pořadatelem byla ZŠ Liberecká.
Naše družstvo skončilo ze 6 finalistů na 4. místě.

Atletický trojboj žáků 1.-5.tříd ZŠ
V pondělí 25.5.2009 proběhl na stadionu Střelnice Atletický trojboj žáků 1.-5. tříd.
Soutěžili jsme v běhu na 50 metrů, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem.
Pořadatelem byl p. Kolář ze ZŠ Šumava.

Florbal chlapců 6. a 7. třídy ZŠ
Ve středu 27.5. v Městské hale chlapci 6. a 7. třídy sehráli utkání ve florbalu.
V silné konkurenci jsme získali skvělé 3. místo.
Pořadatelem byl p. Kolář ze ZŠ Šumava.
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Streeball
Dne 8.6. se odehrálo okresní kolo žáků ZŠ ve streeballu v Městské hale v Jablonci nad Nisou.
Pořadatelem byla pí. Mgr. Jitka Drábková z Gymnázia Dr. Randy.
Za naši školu bojovali chlapci a dívky z 6. a 7. třídy:
2. místo - dívky ze 7. třídy
3. místo - chlapci ze 7. třídy, dívky i chlapci ze 6. třídy

Školní aktivity

Dýňobraní
Žáci naší školy se podíleli na výstavě v rámci tradice "Dýňobraní", vyřezáváním dýní tzv.dýňořezbě.
Výtěžek z prodeje dýní poputuje na záchranu Kittelovska - historického areálu v sousedství
Jablonce nad Nisou. Součástí oslav byl bohatý kulturní program s řadou soutěží a dárků pro děti.
Po skončení oslav část dýní poputuje do libereckého ZOO, kde se z jejich chuti budou radovat tamní zvířata.

Svačinová hlídka Ramy
Navštívila nás svačinová hlídka Ramy, aby zkontrolovala naše svačinky. Hlídka ve
většině případů schválila složení našich svačin a odměnila nás samolepkami a dózami na svačiny.
Byl to příjemný začátek dne.

Hudebně - výchovný pořad Hodina zpěvu a zkoušení
Dne 2.října 2008 celý 1.stupeň naší školy navštívil Eurocentrum s pořadem Hodina zpěvu a
slušnosti. Pan Uhlíř svolil a vyfotil se s námi. Dostalo se i na tancování.

Pozorování - říjen 2008
Každoročně se nám podaří ukázat žákům naší školy tajemná zákoutí noční oblohy dalekohledem.
Vzhledem k existenci astronomického kroužku na škole a nadšení dalších lidí z Jablonce nad Nisou
je samozřejmostí, že další akce proběhla i letos na podzim.
Středeční večer 8. října znamenal opět malé pozdvižení na školním dvoře, o které se postarali žáci
1. i 2. stupně a také několik rodičů. K dispozici byl jeden velký dalekohled zrcadlového typu o průměru
20 cm a jeden binokulární dalekohled s poměrně nadstandardními parametry 15x70. Hlavními objekty,
na něž se mířilo, byl Měsíc, planeta Jupiter, ale také jasná Vega v Lyře, či nedaleká dvojice hvězd,
kterou někteří viděli dokonce jako čtyřhvězdu.
Vzhledem k velkému zájmu se tato akce bude konat opět a díky posunu času s ještě dřívějším začátkem.
Na akci se pokusíme upozornit několik dní předem na úvodní stránce školy. S největší pravděpodobností
to bude buď těsně na začátku listopadu nebo na začátku prosince.
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Ámos 2008 v Eurocentru
Dne 9.10. žáci 8. a 9.třídy navštívili 10.ročník výstavy a veletrhu celoživotního vzdělávání
Euroregion Ámos 2008 v Eurocentru.
Měli tu možnost udělat si přehled o středních školách a učilištích a tím si usnadnit rozhodování
kam po skončení základní školy.Na veletrhu se prezentovala i naše škola.

Staré mapy Jablonce nad Nisou
V měsíci říjnu připravila galerie My z iniciativy místostarosty Lukáše Pletichy výstavu starých map
v přízemí Jablonecké radnice. Vzhledem k probíraným tématům zeměpisu o našem okolí jsme to
uvítali jako příjemný doplněk výuky o našem bydlišti a šli jsme se na výstavu se žáky 9.třídy podívat.

Protidrogová prevence
V rámci protidrogové prevence proběhla 24.10.2008 na naší škole přednáška příslušníků
Věznice Rýnovice pro žáky 6. - 9.třídy.Během přednášky byli žáci seznámeni s postupem při
vyhledávání drog pomocí psů, způsobem jejich výchovy a zodpovězeny dotazy žáků k dané
problematice. Závěrem byla provedena názorná ukázka, při které žáci viděli reakci psa při
objevení úkrytu s drogou.

Testování znalostí a dovedností SCIO
Dne 20.11.2008 Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení
výsledků vzdělávání, nám i letos vyšla vstříc s bezplatným testováním našich žáků.
Po předběžné dohodě proběhlo testování z matematiky, z českého jazyka a studijních předpokladů
v 5. až 9.ročníku. Cílem testování je zmapování úrovně znalostí žáků, podchycení problémových okruhů,
které je do budoucna ještě třeba vylepšit.

Návštěva Planetária a Hvězdárny v Praze
K naší cestě do Prahy vedla poněkud trnitější cesta, neboť žáků v 6. a 7. třídě je poněkud méně,
než by bylo vhodné pro financování autobusu. Naštěstí se na poslední chvíli podařilo akci zachránit,
když s námi vyrazilo i několik deváťáků v čele s téměř všemi členy bývalého astronomického kroužku.

Vánoční dílna
V sobotu 29.listopadu se konala vánoční dílna za pomoci pí. uč.Mašindové, Horákové,
Pustaiové a dalších. Děti vyráběly sobíky, dárkové tašky, sněhuláky, mikulášky, stromečky a věnce.
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Vánoční trhy 2008
Čtvrtek 11. prosince patřil naší tradiční akci, vánoční prodejní výstavě.
V 16 hodin ji zahájili žáci pásmem vánočních koled a básniček pod vedením
Mgr. Lenky Chaloupkové. Poté si každý mohl prohlédnout a také zakoupit výrobky s
vánoční tématikou. Výtěžek akce využije škola ve prospěch dětí.

Nádoby na tříděný odpad
Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva životního prostředí ČR a Libereckého
kraje „Sběrné nádoby do veřejných institucí a zejména do školských zařízení“. V rámci projektu
jsme zdarma obdrželi sadu nádob na tříděný odpad, polepy, plakáty a informační brožury.

Protidrogová prevence žáků 1.stupně
Dne 18.12.2008 proběhla v rámci Protidrogové prevence žáků 1.stupně základní školy
přednáška příslušníků Věznice Rýnovice.
Během přednášky byli žáci jednoduchou formou seznámeni s postupem při výcviku psů a
posléze vyhledáváním drog. Na závěr pak byly zodpovězeny všechny dětské dotazy a byla
provedena názorná ukázka, při které žáci viděli reakci psa různé rasy při objevení úkrytu s
drogou.

Den otevřených dveří
Dne 22.1.2009 se konal Den otevřených dveří pro rodiče, kteří by měli zájem umístit své dítě
na naši školu.
Celé odpoledne jim byla škola, žáci i učitelé k dispozici. Mohli vidět prostory školy, učebny
počítačů, multimediální učebny a práci různých kroužků. Pro děti i jejich rodiče bylo
připraveno pohoštění.

Návštěva našich předškoláků
V rámci seznámení se školním prostředím pro děti předškolního věku proběhla dne 15.1. a
21.1.2009 návštěva předškoláků na naší základní škole z mateřské školy Pod Lesem a
Speciální mateřské školy ul.Palackého.
Budoucí žáčci 1.tříd základních školy mohli nahlédnout přímo do výuky v 1.třídě, vyzkoušet si,
jak probíhá opravdová přestávka, posvačit v naší jídelně, prověřit si fyzickou zdatnost na
"opičí dráze" v tělocvičně a na památku si vyrobit s pomocí žáků 9.třídy sněhuláčka.

Zápis prvňáčků
Zápis žáků do 1.třídy se uskutečnil 5.2.2009. Pro budoucí žáky byly připraveny dárečky, které
vyrobili žáci naší školy a ŠD. Kulturní vystoupení připravila pí. uč. Mgr. Chaloupková se
svými dětmi.
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Divadelní den
Celý první stupeň se zúčastnil akce "Divadelní den", kdy jsme nejprve zhlédli v kině Junior
"Divadlo jednoho herce", ve kterém bylo příjemnou formou dětem vysvětleno, jak se v divadle
chovat, proč do divadla lidé chodí, co je scéna, kostýmy, jeviště. Děti měly možnost si
vyzkoušet role Karkulky, vlka, ale i baletek a pantomimu. Poté jsme se přesunuli do
jabloneckého divadla na muzikál pro děti Ať žijí duchové, který známe z filmové podoby.

Velikonoční dílna
Dne 4.4.2009 jsme tradičně pořádali sobotní velikonoční dílnu pro žáky 2.-5.třídy.

Pozorování oblohy u školy
Další z pravidelných setkání s dalekohledy se uskutečnilo 31. března 2009. Poprvé se
akce nekonala přímo na dvoře školy, ale až na louce nad školou. Návštěvníci si tak mohli lépe
vychutnat objekty na obloze nerušené pouličními lampami i uvědomit si rozsah nežádoucího
světelného znečištění, jaké nyní lidé ve městech produkují.

Velikonoční trhy
Žáci z prvního stupně zahájili lidovými říkadly, písněmi a scénkami tradiční Velikonoční výstavu, na které byly
prezentovány výrobky dětí naší školy. Návštěvníci tak mohli zakoupit velikonoční slepičky, malované kraslice, perníky,
výrobky z keramiky, velikonoční věnce a přání.
Výtěžek celé akce je použit opět výhradně na potřeby žáků naší školy, například materiálu na další výstavy nebo na
mimočítankovou četbu.

Ten, kdo má pod čepicí, může na silnici
Dne 24.4.2009 městští strážníci na animovaném příběhu pandy Fandy dětem vysvětlovali, jak
se chovat v neznámém prostředí, na silnici, mezi lidmi.

Edu zvali k fotografovi....
Ve dnech 13.5. - 21.5. naše škola vystavovala svá díla na 12. ročníku výstavy výtvarných
prací žáků a studentů pořádané Městem Jablonec nad Nisou se soutěžním tématem "Edu vzali
k fotografovi...."
Svými výrobky jsme přispěli do aukce pořádané ve prospěch nemocnice Jablonec ad nad
Nisou. Mezi vítěznými pracemi bylo i kolektivní dílo 6. třídy s názvem "Leporelo".

Planetárium Praha
V rámci vlastivědy a přírodovědy se žáci naší školy účastní exkurze do Planetária v Praze a
zároveň navštíví historickou část města Prahy.
V Planetáriu jsme zhlédli dokumentární pořad o planetách Sluneční soustavy, prošli jsme
Pražským hradem, Zlatou uličkou, zastavili jsme se na Karlově mostě. Celou exkurzi jsme pak
zakončili v Národním muzeu, v přírodovědné expozici.
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"Pohádkový les" pro naše nejmenší
Žáci 9. ročníku si připravili i pro předškoláčky "Pohádkový les" v rámci tradiční spolupráce s
MŠ.
Děti soutěžily v různých disciplínách, při kterých asistovali pohádkové bytosti. Všem se akce
velmi líbila.

Den dětí - "Pohádkový les"
Žáci 9. ročníku si připravili pro své mladší spolužáky z 1.stupně "Pohádkový les".
Soutěžilo se v různých disciplínách, při kterých asistovali pohádkové bytosti a byl tu i poklad.

Integrovaný záchranný systém
Město Jablonec nad Nisou spolu s IZS uspořádali skvělou tradiční akci na Horním náměstí.
Některé třídy naší školy využily posledních školních dnů k účasti na akci pořádané Jabloncem
nad Nisou - Integrovaného záchranného systému. Žáci měli možnost zhlédnout práci policie,
záchranářů, vojáků, mohli využít svých znalostí první pomoci a vysoutěžit pěkné ceny.

Rozloučení s 9. třídou
Žáci 9. třídy zakončili školní rok tradičním rozloučením s učiteli a zasadili strom na zahradě školy.
Na závěr školního roku secvičila 5. třída pěkné divadelní vystoupení se scénkami a zpěvem,
které zahráli rodičům i loučícím se deváťákům. Část vystoupení byla dokonce v anglickém
jazyce.

Úspěchy ve školním roce 2008/2009:
Přespolní běh
okresní kolo
Kategorie II - 4. - 5.třídy
3.místo - Vráťa Ruth, Filip tichý, Lukáš Svoboda, Patrik Žitný, Dominik Štulík,
Tomáš Kováčik
Přebor družstev ZŠ v plavání
okresní kolo
I.kategorie - 25 m prsa - dívky
8.místo - Adriana Šádková
I.kategorie - 25 m kraul - dívky
6.místo - Eliška Havlová
I.kategorie - 25 m prsa - chlapci
3.místo - Adam Kolář
11.místo - Vašek Krkoška
II.kategorie - 25 m kraul - dívky
2.místo - Klára Holubetzová
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II.kategorie - 25 m kraul - chlapci
21.místo - Lukáš Svoboda
27.místo - Dominik Štulík
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
okresní kolo
1.místo - Ondřej Fišar - 7.ročník
15.místo - Barbora Kazdová - 7.ročník

Matematická olympiáda
okresní kolo - Z5
Jan Vlasák, Silvie Vojtíšková
Dějepisná olympiáda
okresní kolo
20.místo - Dan Kohout
34.místo - Patrik Svoboda
Biologická olympiáda
okresní kolo
12.místo - Markéta Staffová, 21.místo - Dan Švaříček
Zeměpisná olympiáda - kategorie B
okresní kolo
16.místo - Jiří Chaloupka, 23.místo - Sandra Castaňedová
Matematická olympiáda
okresní kolo - Z8
David Svoboda
Zeměpisná olympiáda - kategorie C
okresní kolo
10.místo - Jan Hradecký
21.místo - Patrik Svoboda
Zeměpisná olympiáda - kategorie A
okresní kolo
22.místo - Zdeněk Machačka
27.místo - Jana Voštová
Matematická olympiáda
okresní kolo - Z6
Jana Voštová
"Máj - měsíc poezie" XVII.ročník 2009
II./a kategorie - 10-12 let
2.místo - Filip Novák
Všem žákům děkujeme za skvělé výsledky!
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Ostatní činnosti a zájmové útvary ve školní roce 2008/2009
Nabídka zájmových kroužků :

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 šestým 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
Kroužek je určen těm žákům, kteří se chtějí více a lépe seznámit s míčovými hrami a nebojí se
přijít si zahrát.Náplň: fotbal, florbal.Každý rok se žáci připravují na turnaje ve fotbalu Coca Colu cup, florbalu, nohejbalu a basketbalu. V kroužku se také snaží naučit sportovnímu
a čestnému chování, udržování kamarádských vztahů a nefaulování.

Přírodovědný kroužek
Žáci se již 4.rokem zapojili do přírodovědného projektu vyhlášeného Správou CHKO
Jizerské hory-Liberec "Jizerky za humny" s názvem "Moje oblíbené místo" (můj ostrov).
Program je zaměřen na poznávání krajiny v okolí školy, obce (města) v souvislostech - od
poznání ekosystému a jeho jednotlivých složek přes historický vliv člověka na přírodu po
současnost a možnosti ovlivnění budoucnosti krajiny.
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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.

Informatika
Kroužek 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 .

Další záměry školy
V koncepci školy zůstává vyučování podle vzdělávacího programu pro rozšířené vyučování
informatiky a výpočetní techniky. Tento trend je zachován i ve školním vzdělávacím programu
se začleněním této problematiky i na 1.stupeň ZŠ. Od školního roku 2007/2008 je realizována
jazyková výuka anglického jazyka žáků 1. a 2. 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 odpovídajících ročníků v daném školním roce. 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.
Škola spolupracuje 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 a vyučovacích
hodin.Předškolní děti z MŠ byly začleněny do účasti na projektu „ Umím to“, který škola
získala a je realizován od 1.10.2008.
Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství je v současné době oboustranně
výhodná ve snaze o kvalitní zajištění školních služeb obyvatelům Jablonce n.N.
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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. Bohužel zatím žádost
zůstává nevyslyšena.
Škola získala podáním projektu v oblasti konkurenceschopnosti vzdělávání finanční
prostředky na zlepšení technického vybavení PC učebny, která slouží pro potřeby realizace
projektu, ale i výuce ve škole. Projekt byl vypsán Krajským úřadem Libereckého kraje a je
zaměřen na přípravu dětí z MŠ do1.ročníku ZŠ. Byly podány 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 a pravidelně
se škola umísťuje na předních místech v soutěžích.
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. V současné době by
pozemek měl být převeden do majetku města. Nedostatek financí na rekonstrukci jeho užívání
zpozdí. Podle posledních informací pana starosty bude město hledat možnost jak rekonstrukci
zařadit do projektových aktivit města a získat tak finanční prostředky za podpory EU a
státního rozpočtu. Do rozpočtu hospodářské správy byla mimo jiné požadována úplná
výměna oken. Škola se snaží získat i sponzorské finanční prostředky na klimatizaci PC učeben
a třídy v přístavbě školy.
Ve školním roce 2008/2009 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.

----------------------------------------razítko školy

-------------------------------------Mgr. Irena Hubrtová
ředitelka ZŠ
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