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1. Základní údaje o škole a zřizovateli
Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10,

příspěvková organizace
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
IZO:
Web:

Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou 5, 46605
příspěvková organizace
72 74 33 52
600 078 353
www.zsrynovice.cz

Název zřizovatele:
Adresa zřizovatele:
Právní forma:
IČO:

Město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51
obec
262 340

Ředitelka školy:
Mgr. Irena Hubrtová
Druh školy:
základní škola - plně organizovaná
Datum zařazení do sítě škol: 01.01.2003

Kapacita školy a součástí:

1. Základní škola - kapacita 270 žáků
2. Školní jídelna - kapacita 300 žáků
3. Školní družina - kapacita 85 žáků

Školská rada:
K 1. 6. 2005 byla zřízena školská rada.
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
Bc. Lenka Lipšová – zástupce zřizovatele
p. Jiří Mikásko – zástupce rodičů (funkční období ukončeno k 30. 6. 2010)
pí. Nikola Smrčková – zástupce rodičů (funkční období od 1. 7. 2010 )
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2. Organizace studia 2009/2010, změny a předpoklady pro další školní rok
2010/2011
Škola
1.st.ZŠ
2.st.ZŠ
celkem

počet tříd
5 (5)
4 (4)
9 (9)

∅ na třídu
20,8 (19,8)
19,3 (20,8)
20,1 (20,2)

počet žáků
104 (99)
77 (83)
181 (182)

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 2009/2010 (výhled na rok 2010/2011)
Školní družina 2009/2010
2 oddělení ŠD
63 dětí
2010/2011
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
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 2009/2010
Vzdělávací program
Č.j. MŠMT
v ročnících
počet žáků
ŠVP Základní škola
57/07
1., 2., 3., 6., 7., 8.
125 žáků
Jablonec nad Nisou roč.
Rýnovice
Základní škola
16 847/96-2
4. a 5 . roč.
39 žáků
16 845 / 2001-22
9. roč.
ZŠ pro třídy
17 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
2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11
9
9
181
182
20,1
20,2
11,3
11,4
Počet tříd

Šk. Rok

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2009/2010
Prospělo
Počet žáků
Prospělo
Neprospělo
s vyznamenáním
Ročník 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10
1.
21
17
19
17
2
0
0
0
2.
26
22
21
20
5
2
0
0
3.
24
26
16
16
5
10
1
0
4.
16
23
9
9
5
14
0
0
5.
29
16
11
9
18
7
0
0
I. stupeň
116
104
76
71
39
33
1
0
6.
16
23
2
8
14
15
0
0
7.
23
14
7
3
16
10
0
1
8.
18
23
5
5
13
18
0
0
9.
21
17
3
4
17
13
1
0
II. stupeň
78
77
17
20
60
56
1
1

Výchovná opatření 2009/2010
pochvala
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odborného výcviku
důtka ředitele školy
snížená známka z chování

1. pololetí
37

2. pololetí
67

3

3

3
0

1
1

Počty zapsaných a zařazených žáků
Školní rok 2009/2010
Zapsaní do 1. Počet žádostí
Nastoupilo
třídy
o odklad
do 1. třídy
16
1
15

Školní rok 2010/2011
Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do
třídy
o odklad
1. třídy
21
9
12
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Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2009/2010
Omluvených
celkem
Ø na 1 žáka
7752
42,83
3066
16,94
10818
59,76

I. pololetí
II. pololetí
Celkem školní rok

neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
1
0,005
80
0,44
81
0,44

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce
2009/2010

8 letá
Přihl. Příj.
4
1

Gymnázia
6 letá
Přihl. Příj.
0
0

SOŠ vč.
konzervatoří
Přihl. Příj.
14
14

4 letá
Přihl. Příj.
0
0

SOU, U
Přihl.
3

Příj.
3

OU, PrŠ
Přihl.
0

Příj.
0

Školní úrazy
Počet úrazů školní rok 2009/2010
Z toho: počet registrovaných úrazů

11
11

Vyhodnocení úrazů:
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní dužina
Ostatní

Počet
6
1
0
1
1
2
0
0

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pořadové
číslo PP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pracovní zařazení, funkce

Učitelka, vých.poradce
Učitelka
Učitelka
Ředitelka
Učitelka
Zástupce řed.
Učitelka
Učitelka
6

Úvazek

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Roků
ped.
praxe

1
1
1
1
1
1
1
1

NŠ/TV,Aj,vých.porad.
ČJ/D
NŠ/VV
NŠ/TV
NŠ/HV
NŠ/PV
Spec.ped.
NŠ/PV

29
1
21
38
8
24
20
38

9.
Učitelka
0,68
10.
Učitelka
1
11.
Vychovatelka
0,86
12.
Učitelka
1
13.
Učitelka
1
14.
vychovatelka,učitelka,prevence
0,82+0,27
15.
Učitelka ICT
1
16.
Učitel
0,55
Průměrná délka pedagogické praxe je 24 odpracovaných let.

Ped.způsob. UK Praha
NŠ/TV
SPŠ,vych.
ČJ/VV
NŠ/TV,NJ
SPŠ,vych.
Ing.Ch + ped.min.
M

24
24
29
23
31
23
20
37

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010
< 30
let
celkem
z toho ženy

0
0

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

1
1

3
2

1
1

celkem
11,00
9,00

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

1
1

31 - 40 41 - 50
let
let

51 let důchodový věk

důchodový
věk

celkem

7
6

2
1

16,00
14,00

muži

ženy

celkem

%

2
2

2
1
11
14

2
1
13
16

12,5
6,5
81
100,0

1
0

7
7

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

Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích
odborná i
pedagogická
způsobilost
14,41

pouze odborná
způsobilost

pouze pedagogická
způsobilost

bez způsobilosti

celkem

0,68

0

0,41

15,50
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Z toho specializované činnosti:

výchovný poradce
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
školní metodik prevence
koordinátor environmentální výchovy

ano
ano
ne
ano
ano

Škola zabezpečuje se souhlasem Krajského úřadu Libereckého kraje funkci asistenta
pedagoga u handicapovaných žáků na 1. stupni ZŠ v rozsahu 0,5 % pedagogického úvazku.
Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Školní rok 2008/2009
Nastoupili
1
Odešli
na jinou školu
mimo školství
1

Školní rok 2009/2010
1
na jinou školu
mimo školství
-

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole
Školní rok 2008/2009
Školní rok 2009/2010
nekvalifikovaných
Důchodců
nekvalifikovaných
důchodců
3,18
1
2
1
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
Zpracovala: Mgr. Irena Hubrtová
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2008/2009
23,53
15,94
26 490,60
13 039,40
4 525,35

2009/2010
22,91
15,50
34 740,58
17 381,03
3 231,25

1 678,00

1 110,36

5. Přehled prog. dalšího vzdělávání
název
programu

směr

Jazyky hrou pedagogický
Celoživotní
vzdělávání

pedagogický

Kurz pro
metodiky
pedagogický
prevence na
školách

druh
kurz doplňování
kvalifikace v
daném oboru
kurz doplňování
kvalifikace v
daném oboru
kvalifikace
pracovníků podle
speciálních
právních norem

hodinový
rozsah
programu

forma
studia

způsob
ukončení

počet
účastníků

NIDV

72

prezentační

osvědčení

2

MŠMT

250

distanční

osvědčení

2

MŠMT

250

distanční

osvědčení

1

akreditace

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.
Pedagogický sbor se pravidelně vzdělává v rámci projektu „Umím to“ na témata z oblasti děti
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

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.
Zpracovala: Mgr. Jana Mašindová

6. Plán práce a kontrolní činnosti
Pedagogická činnost:
- vzdělávací oblast, ZŠ + ŠVP – hospitace, pedagogické rady
- výsledky vzdělávání - kontrola 4x za rok, průběžná ŽK
- dodržování pravidel hodnocení, informovanosti rodičovské veřejnosti /třídní
schůzky, konzultační dny, ŽK, webová stránka školy/
- autoevaluace – postupy, způsoby získávání informací, kvalita přípravy,
realizační tým
- pedagogická dokumentace – třídní knihy, katalogové listy, další předepsané
tiskopisy /mimořádné situace, BOZP/ - kontrola 1x týdně
- využívání výpočetní a audio techniky / hospitace/
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-

vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami / spolupráce s SPC Jbc,
Lbc, CZP Jbc – hospitace, pohovory/
kontrola třídního učitele – 1x za čtvrt roku, kvalita práce žákovských služeb, stav
učebny, stav ŽK, třídní dokumentace, jednání s rodiči, BOZP, třídnické hodiny
atd.

Ekonomická oblast:
- porady 1x za měsíc / nebo podle potřeby a aktuálních záležitostí/ ČT 10 hodin /
viz. týdenní plán/
- účetní dokumentace
- pokladna
- čerpání finančních prostředků
- MP čerpání
- Inventarizace
- Archiv
Provozní a správní oblast:
- zajišťování provozu školy, ŠJ, ŠD
- kontrola pracovní doby
- stav majetku, bezpečnost, osobní ochranné pomůcky
- kontrola úklidu, čistoty
- bezpečnost budovy, zajištění budovy a majetku
- sledování a vymezení rizik, BOZP
- stav hlavního elektrického rozvodu, hlavní uzávěr vody
- tato oblast je součástí ekonomických porad, sledování pracovní náplně školnice,
hospodářky, administrativy
Způsoby kontrolní činnosti: průběžné sledování kontrolovaného jevu, získávání informací /
rozhovory, týdenní plány, pozorování, rozbory výsledků kontroly a návrhy opatření/.
Informace o kontrolách na provozních poradách 1x za měsíc / poslední pátek v měsíci/.
Plán hospitační činnosti:
Září 09

– uvádějící učitelka pro Mgr. P. Rakovickou

Mgr. V. Adamcová
Mgr. D. Matoušová

- vzájemná forma hospitací, příprav na vyučování
- kontrola a hospitace vedení školy
- metodická sdružení 1. st. + 2. st. – tematické plány – formy, způsoby
práce, práce se ŠVP / obsah/, koncepce školy
Říjen 09
Listopad 09
Prosinec 09
Leden 10
Únor 10
Březen 10
Duben 10

– práce s integrovanými žáky
- kontrola ŽK, plnění ZŠ a ŠVP, plnění a vytváření kompetencí
- hospitace hlavních předmětů ČJ, M
- hospitace v naučných předmětech F, D, PŘ, VL, PRV
- hospitace v předmětech výchovného charakteru
- následné hospitace
- rozbor hospitační činnosti, návrhy opatření

Zpracovala: Mgr. Irena Hubrtová
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7. ICT plán školy
Smyslem tohoto plánu je stanovit konkrétní cíle rozvoje využití výpočetní techniky na
Základní škole Jablonec nad Nisou – Rýnovice s ohledem a tím i specifikovat konkrétní
potřeby pro další nákup zařízení a programového vybavení. Při sestavování byl základem
současný stav techniky a její využití pro potřeby výuky i pro ostatní účely s přihlédnutím na
další rozvoj v oblasti informačních technologií i systému vzdělávání na základních školách.
Při stanovení cílů se vycházelo ze Standardu ICT služeb ve škole vydaného MŠMT ČR,
definujícího základní úroveň těchto služeb včetně nezbytných technických podmínek,
a příslušných upřesňujících metodických pokynů.
Podle uvedeného dokumentu je plán ICT služeb na škole zpracován na 2 roky a je součástí
dokumentace školy.

Současný stav:
Při sestavování ICT plánu se vychází ze současného stavu.
Počty žáků a učitelů:
Celkový počet žáků ve škole
181
- z toho na 1. stupni
104
- z toho na 2. stupni
77
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 16
Celkový počet zaměstnanců
26
Počet tříd
9
Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ
Celkový počet pedagogických pracovníků je 16. Všichni jsou proškoleni na úrovni Z i P,
zároveň i na úrovni P1. Tři pracovníci jsou proškoleni na úrovni S.
Počty počítačových učeben, pracoven, kmenových tříd a jejich vybavenost
Na naší škole se nachází devět kmenových učeben, odborná učebna chemie a fyziky
(multimediální), učebna Hv a Vv (multimediální), dvě počítačové učebny. Většina přípojných
míst je řešena jako pevná prostřednictvím strukturované kabeláže a v současné době je v části
školy umožněn přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátových technologií.
Škola je vybavena následující technikou
Počítačová technika:
Učebny informatiky
Odborné učebny
Sborovny
Kabinety
Vedení školy
ŠD
Celkem

33 stanic + server
2 stanice
2 stanice
4 stanice
4 stanice
1 stanice
44 stanice

Prezentační technika:
- 2x dataprojektor ACER PD 120PD, 2x interaktivní tabule
- barevný skener Microtex (učebna informatiky)
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Ukládání dat
Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém
disku, na jednotlivých stanicích na místním disku. K dispozici jsou i přenosná média.
Způsob zajištění schránek el. pošty a prostor pro webové prezentace školy
Škola má webovou prezentaci na vlastní doméně na adrese www.zsrynovice.cz. Elektronická
pošta je v současné době zajištěna prostřednictvím služby flyweb, kde má každý pracovník
svůj účet.
Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání
Na všech počítačích jsou provozovny pouze evaluované programy pro výuku, legální OS,
síťová verze antivirového programu AVG 7, popř. jiný legálně zakoupený SW event.
freeware.
Konstatování o naplnění standardem požadovaných ukazatelů
Vzhledem k počtu žáků a pedagogických pracovníků je naše škola vybavena standardně a pro
školní rok 2009/2010 naplňuje požadované ukazatele.

Cílový stav
Počty počítačových učeben, pracoven, kmenových tříd a jejich vybavenost
Vzhledem k naplnění ukazatelů požadovaného standardu počtem instalovaných stanic
v počítačových učebnách bude nutné se zaměřit na vyřazení stavem nevyhovujících
pracovních stanic, které jsou daleko za hranicí své životnosti. Zároveň je třeba alespoň
v jedné počítačové učebně zvýšit počet žákovských stanic nejméně na 20.
V odborných učebnách pro výuku jazyků je nutné zajistit interaktivní tabule, dataprojektory
a notebooky pro vyučující. Stejnou vybavenost bychom měli mít pro uplatňování nových
prvků ve výuce podle ŠVP i v kmenových třídách jednotlivých ročníků.
Pro potřebu v souvislosti s ŠVP potřebujeme dovybavit kmenové učebny prezentační
technikou a z důvodu rozšířené výuky IVT vyměnit zastaralou nevyhovující techniku
a novým SW.
Zpracovala: Ing. Vladimíra Schaabová

8. 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
1
9
12

Celkem

22

Stížnosti ve školním roce 2009/2010: počet 0
počet jednání s rodiči 1x
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
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vzájemnou dohodou zúčastněných stran. Záznamy jsou vedeny na tiskopisech schválených
pedagogickou radou.

9. Řízení školy – realizace hlavních úkolů ve školním roce 2009/2010
1. Projekty a grantové programy sledovat na stránkách MŠMT ČR – průběžně
sledováno, zahájení prací na projektu EU do škol.
2. EU projekt „Umím to“ je průběžně plněn.
3. Ověřování ŠVP v praxi je průběžně plněno a konzultováno na pedagogických radách,
provozních poradách a metodických sdruženích.
Hlavní úkoly pro školního rok 2009/2010 byly splněny.
Spolupráce s rodiči:
Třídní schůzky 10. 11. 2009, 13. 4. 2010. Konzultační odpoledne 12. 1. 2010, 15. 6. 2010.
Pedagogická rada 27. 8. 2009, 12. 11. 2009, 25. 1. 2010, 15. 4. 2010, 24. 6. 2010.
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. 6. 2005 – schválila školní řád a hodnocení žáků platné od
1. 9. 2006. Schází se podle potřeby, nejméně 2 x za rok.
Zpracovala: Mgr. Irena Hubrtová

10. Poradenské služby
Práce výchovného poradce byla zaměřená v tomto školním roce na preventivní působení na
děti a zajištění včasnosti počínajících problémů jak jednotlivců, tak kolektivů tříd.

 Metodická a informační činnost








diagnostická činnost u žáků s problémy
porady s rodiči
schůzky výchovných poradců
spolupráce s OSPOD
výjezdní zasedání- vedení semináře -Asertivní chování
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….
spolupráce se sociálním kurátorem

 Volba povolání






profitesty pro žáky 9. třídy
poradenská činnost pro rodiče a žáky
spolupráce s úřadem práce
při evidence nabídky středních škol
hlášky na střední školy

Zpracovala: Mgr. Věra Adamcová
Zpráva o činnosti logopedické nápravy:
Logopedii na škole vyučuje pí. L. Riegerová:
Logopedická náprava byla zaměřena na žáky 1. a 2. třídy. Probíhala 1x týdně, především
individuálním nácvikem, popř. metodou práce ve skupině - spojení řeči s pohybem a při
logopedických chvilkách ve školní družině.
Zpráva dyslektických asistentů:
1. st. ZŠ vede dyslexii Mgr. V. Lexová:
Ve školním roce 2009/2010 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.

11. Prevence rizikového chování ve školním roce 2009/2010
Prevence drogových závislostí vycházela z MPP. Základem prevence rizikového chování
byla výchova ke zdravému životnímu stylu. Ta byla realizována na obou stupních ZŠ zejména v předmětech Čj, Prv, Vv, Tv, Př, Pč (nespecifická prevence), Ov, Rv a Člověk
a zdraví (specifická i nespecifická prevence).
Zároveň se uskutečnilo 54 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, komunikativních dovedností a prožitkové techniky na
téma Zdravý životní styl (zdravá strava, pohybové aktivity, předcházení nemocem a úrazům,
vliv škodlivých látek na člověka, relaxace) a na prevenci šikany. Žáci 5. třídy byli seznámeni
se škodlivostí návykových látek – alkoholu a nikotinu a zdravotními riziky pasivního kouření
Besedy: Bezpečné chování – Policie ČR (1. a 2. třída)
Nechte mě bejt – Policie ČR (5. třída)
Na 2. stupni ZŠ ve výuce předmětů Člověk a zdraví, Rv, Ov byla zvláštní pozornost věnována
tématům (specifická prevence):
• Šikana
• Gamblerství
• Návykové látky - definice, rozdělení, účinky, rizika braní
• Vstupní drogy – přístupnost, legalizace
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•
•

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
• HIV AIDS
• 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.
Besedy: Šikana a související trestné činy - Policie ČR (6. a 7. třída)
Interaktivní programy: Drogy a my (8. a 9. třída)
AIDS a my (8. a 9. třída)
Alkohol
(9. třída)
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).
V rámci Programu proti šikanování byla provedena diagnostika tříd a dále pak sledovány
vztahy mezi dětmi. Třídní učitelé i ostatní vyučující se zaměřili na sledování atmosféry ve
třídách, řádně dodržovali dozory nad žáky a třídnické hodiny využívali ke komunikaci se žáky
a řešení jejich vzájemných problémů. Případné projevy škádlení a počáteční šikany byly
ihned řešeny a následně pak bylo pracováno s celou třídou i s rodiči.
Zpracovala: Lenka Riegerová

12. Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Každé čtvrtletí předkládá škola zřizovateli čerpání státního a provozního rozpočtu.
Přehled kontrol a výsledků:
6. 11. 2009
ČR – Státní energetická inspekce- územní inspektorát pro Liberecký kraj
(dodržování ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií)
11. - 15. 1. 2010 Česká školní inspekce – Liberecký inspektorát
(zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle
příslušných školních vzdělávacích programů)
Přílohou výroční zprávy jsou kopie kontrolních zpráv a protokolů. Všechna opatření navržená
kontrolními orgány jsou realizována a zdůvodněna.
Zpracovala: Jindra Bobková
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13. Údaje o dalších aktivitách školy
Dopravní výchova
Dopravní výchova je na naší škole realizována ve 3. a 4. ročníku. Žáci v určených termínech
absolvují přednášky a následně testy v tématech Chodec a Cyklista. Tato školení probíhají
v učebně u dopravního hřiště za vedení zkušených policistek.
Výuka probíhá na interaktivní tabuli, součástí jsou také krátká videa s dopravní tematikou,
každé školení je ukončeno testem, celý výukový blok Cyklista potom závěrečnou jízdou na
kole s obdržením Průkazu cyklisty.
Zdravé zuby
Od 1. ročníku jsou naši žáci v rámci Prvouky nebo Přírodovědy seznamováni s prevencí
ochrany svého chrupu. Formou rozhovoru, praktických ukázek čištění zubů a plněním úkolů,
hádanek a křížovek v papírových dvojlistech žáci zjišťují své znalosti a získané poznatky.
Správné splnění úkolů je zakončeno diplomem Zdravé zuby.
Práva dětí
Děti mají své povinnosti, ale také svá práva. Právo na svůj domov, svoje kamarády, Právo na
svou rodinu, na svůj volný čas a další dětská práva jsou se žáky naší školy probírána v rámci
výuky Prvouky a Přírodovědy od 1. do 5. ročníku. Formou dotazníku, práce ve skupině apod.
jsou žákům předkládána témata a otázky, týkající se jejich reálného života a jejich role v něm.
Zpracovala: Mgr. Lexová, Mgr. Koudelková.

Činnost školní družiny ve školním roce 2009/2010
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, pohybové aktivity, aktivity pro rozvoj
komunikace a pozitivních kolektivních vztahů, zábavná soutěžní odpoledne, turistické
vycházky do okolí školy a přírodovědné činnosti.
V rámci odpolední činnosti byly dětem nabídnuty kroužky:
Pohybové hry (1. – 4. třída)
Dovedné ruce (1. a 2. třída)
Akce ŠD:
• dramatická výchova – prezentace Rodinného centra Magnet
• 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
16

•
•
•
•
•
•
•

karneval
„Fantazie“ – zábavný program vedený studentkou PF
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

Celodenní výlety:
• Velikonoční výlet do Českého ráje – turistika Sedmihorky, Hrubá Skála,
Valdštejn, Hlavatice, Turnov – soutěže, hledání velikonoční nadílky, jízda
vlakem (1. a 2. oddělení)
• Rychnov, Kopanina, Frýdštejn, Malá Skála – turistika, poznávání okolí,
soutěžení družstev, jízda vlakem (2. oddělení)
• Navarov, Jesenný, Bozkovské jeskyně – turistika, prohlídka jeskyní, soutěže,
jízda vlakem (1. oddělení)
Spolupráce s rodiči je dobrá – zapojení rodičů do aktivit ŠD (zásobení materiálem pro
rukodělné činnosti, účast na zábavných odpoledních, pomocný dozor při výletech),
individuální konzultace ohledně chování dětí a činnosti ŠD. Rodičům byly nabídnuty ke
shlédnutí fotografie z činnosti ŠD na CD.
Zpracovala: Lenka Riegerová

Školní aktivity, olympiády, soutěže, kultura, dobročinné akce, ochrana
životního prostředí, zajímavé přednášky na škole apod.:
Srdíčkový den pro Občanské sdružení Život dětem. V charitativní sbírce (dobrovolné)
bylo možné koupit magnetky se zvířátky a logem sluníčka. Nadace přispěje na nákup
přístrojové a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení prostředí dětských
oddělení. Bylo prodáno 128 kusů magnetek a od učitelů i žáků se vybralo 3 200 Kč.

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 únoru 2010 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.
Divadlo a kino – v průběhu roku jsme navštívili 12 divadelních představení, jednalo se
především o pohádková představení a hudební pásma např. Sůl nad zlato, Sněhová královna,
Broučci, Včelí medvídci, Zázračný pramínek, Pipi dlouhá punčocha, Mauglí, Staré pověsti
české atd. V kině Radnici žáci shlédli pořad Cesta na Měsíc.
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Ze sportovních akcí
Meziškolské sportovní akce:
Okresní přebor žáků v plavání
Umístění:
Klára Holubetzová skončila na 1. místě v plavání kraulem,
Dominika Pávková na 4. místě v plavání znakem
a Štěpán Bím na 17. místě kraulem.
Soutěž „Orion cup“
Naši žáci se účastnili okresního kola Orion cup – turnaje ve florbale chlapců 6. a 7.tříd
v Corny hale v Jablonci nad Nisou.
I při nejmenší účasti byli naši chlapci důstojnými soupeři ve všech zápasech.
V zápase se školou Randova dlouho drželi nerozhodné skóre 0:0, nicméně nakonec podlehli.
V zápase s Rychnovem vyhráli 3:0 a v dalším boji remizovali 2:2, když dostali gól
v posledních vteřinách.
Florbal chlapců 8. a 9. třídy ZŠ
Ve středu 6. 1. 2010 v Městské hale chlapci 8. a 9. třídy sehráli utkání ve florbalu.
V konečném pořadí získala naše škola zasloužené 3. místo.
Lučanský Pelikán
Nejlépe se umístili naši nejmladší žáčci na snowboardech:
1. místo Schmidtová Eliška
2. místo Louthanová Kateřina
3. místo Kolář Adam
Turnaj v basketbalu
Soupeření se účastnili žáci 8. a 9. ročníků a příslušných tříd víceletého gymnázia. Náš
bojovný tým získal 4. místo:
Preventan Cup
V rámci Prevetan cupu se okresní kolo odehrálo v Městské hale v Jablonci nad Nisou, kde
naši žáci 4. a 5. tříd 2. místo.
Mc Donald´s cup
Naši chlapci ze 4. a 5. třídy obsadili 2. místo. Žáci 3. třídy se účastnili stejného turnaje
v kopané. Ze šesti družstev obsadili 3. místo.
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Turnaj v minikopané
Naši chlapci ze 7. – 9. třídy hráli jak o život a získali 3. místo.
Okresní kolo ve streetballu
Družstvo Bradys team (Frič, Nehasil, Chaloupka, Smrček, Holubec L.) vybojovalo 3. místo.
Mšenská olympiáda – přespolní běh
Úspěchy:
za 1. třídy: 1. místo – Kovářová Lucie
za 2. třídy: 4. místo – Bára Škývarová
4. místo – Valinka Keblová
za 3. třídy: 2. místo – Adam Kolář
za 4. třídy: 2. místo – Přemek Linka
Mšenská olympiáda – trojboj
Úspěchy:
2. místo Veronika Strnádková(2. třída)
3. místo Lukáš Syrovátka(4. třída)

Školní sportovní akce:
Soutěž "Hopík"
V pátek 11. 12. 2009 proběhlo vyhlášení výsledků školní sportovní soutěže "Hopík" - skákání
přes švihadlo jakýmkoli způsobem. Vítězové z každé třídy byli odměněni diplomy. Vyhlášení
zpestřily ukázky vystoupení našich žáků v karate, hip-hopu a latinsko-amerických tancích.
Zimní sportovní den
Žáci se vydali na Zimní stadión nebo do Jizerek. V okolí Arniky se vyřádili ti nejmenší na
bobech, ostatní pak jezdili na lyžích i na snowboardu a zbytek se prošel z Bedřichova přes
Královku a Prezidentskou chatu do Hrabětic. Přes obavy ze silných mrazů po ránu, které
dosáhly až -20 stupňů, si nakonec zimní den všichni užívali, sluníc se při teplotách kolem
nuly.
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Lyžařský výcvik - Severák
Podle ŠVP se výcviku povinně zúčastňuje 7. ročník a z 8. a 9. ročníku žáci, kteří mají zájem
strávit týden na horách. Žákům se nabízí odborný výcvik jízdy na lyžích, snowboardu
a běžkách. Pro malý zájem se běžecký výcvik letos nekonal. Účastníci: 7. ročník: 9 žáků,
8. ročník: 11 žáků, 9. ročník: 9 žáků.

Školní aktivity
Ámos 2009 v Eurocentru
Ve dnech 8.-10. října 2009 se konal v prostorách Eurocentra 11. ročník výstavy a veletrhu
vzdělávání Euroregion ÁMOS 2009. Školy a vzdělávací organizace se prezentovaly převážně
formou expozic, některé se účastnily i doprovodného programu. Nabídka byla určena pro
všechny věkové kategorie - od těch nejmenších až po seniorský věk. Žáci 8. a 9. třídy navštívili
tuto výstavu a veletrh celoživotního vzdělávání 8. 10. 2009. 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.

Sběr použitých baterií
Naše škola je již druhým rokem zapojena do ekologického programu, který učí děti a přeneseně
i jejich rodiče novým návykům, jak nakládat s použitými výrobky a jejich obaly. Ve škole se
nyní zaměřujeme na papír, plasty a elektroodpad. Staré elektrické spotřebiče totiž nepatří do
běžné popelnice, ale měli bychom je odvážet jednou za čas do sběrného dvora, kde nám jej
zdarma a bez průtahů převezmou. Podobně staré baterie, nejsou-li poškozené, jsou ještě zdrojem
kovů, které je možno využít. V ČR se sběrem použitých baterií zabývá firma Ecobat, která má
umístěny sběrné boxy v některých obchodech a nyní také na některých školách. Použité baterie
jsou dále sváženy do Příbrami, kde se z nich extrahují jednotlivé materiály a především kovy,
které tvoří jejich hlavní součást, jsou dále využívány ve výrobě.
Dne 25. září 2009 vyhlásilo město Jablonec n. N. pokus o překonání rekordu ve sběru baterií na
jednoho obyvatele a proto byly i školy vyzvány, že dosud vybrané baterie mohou odevzdat právě
v tento den. Z naší školy šlo celkem o 17 kg baterií. Když vezmeme v potaz, že se vybírají pouze
malé baterie a články, jde o úctyhodné číslo. Na celkové hmotnosti ten den vybraných baterií
jsme se podíleli téměř 5 %.
Ve výběru baterií pokračujeme dál. I díky zářijové akci si sběrného boxu všímá stále více žáků
naší školy. Vzhledem k tomu se naše škola v rámci projektu Recyklohraní zapojila i do sběru
malých vyřazených elektrospotřebičů, které by nám třeba nestály za cestu na sběrný dvůr, ať už
jde o starý mobil, discman, nebo fén. Narozdíl od televize nebo pračky je jistě praktičtější vše
vybírat na jednom místě, které navštěvujeme téměř denně.
Mezi elektroodpad patří také žárovky nebo vysloužilé zářivky, i ty bychom měli odvážet do
sběrného dvora, nebo je odevzdávat při jednorázovém sběru nebezpečných odpadů, které pořádá
město třikrát ročně.

20

Bobřík informatiky
Žáci druhého stupně se účastnili 2. ročníku celostátní soutěže "Bobřík informatiky" ve dnech
3. a 4. listopadu. Úspěšní řešitelé se pak účastní i mezinárodního kola. První den soutěže
prověřili své schopnosti žáci 6. až 8. třídy v kategorii Benjamín. Druhý den ve středu soutěžili
žáci 9. třídy v kategorii Junior. Úlohy se lišily svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.
Tematicky bylo možné je rozdělit do kategorií oblastí:
- informační technologie v každodenním životě
- programování a algoritmizace
- porozumění informacím
- řešení problémů, logika
- praktické a technické otázky
Soutěžící vyplňovali test na počítači v prostředí webového prohlížeče a na zpracování 15 otázek
testu bylo dáno 40 minut. Každý soutěžící začínal se startovním počtem 60 bodů (to proto, aby
výsledek nikdy nebyl záporné číslo). Maximální počet bodů, které mohl každý účastník v testu
získat, bylo 240 bodů. V obou kategoriích bojovalo celkem 17 žáků a nejlepšího výsledku
204 bodů dosáhl Jiří Chaloupka z 8. třídy.
Den jizerskohorských filmů
Ve dnech 21. a 22. 10. se konala beseda se žáky 2. stupně ve spolupráci s CHKO jizerské hory
s názvem "Den jizerskohorských filmů". Jedinečný sestřih krátkých dokumentárních filmů
(z r. 1916) podává obrazovou informaci o zajímavých historických událostech a obdobích
v Jizerských horách (protržení přehrady na Bílé Desné, výstavba vodního díla Josefův důl,
poškození lesních ekosystémů v 70. a 80. letech minulého století) i o jedinečných místních
fenoménech (tanvaldská zubačka, rozhledny, rašeliniště apod.)
Sběr papíru
Ani letos jsme nemohli opomenout naši tradiční akci "Sběr papíru". Každý školní rok dokážeme
nasbírat průměrně přes 8 000 kilogramů. Akce se koná 2x ročně - na podzim a na jaře.
Přírodověný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem je Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci
v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. K soutěži,
která zdárně dorůstá svého staršího matematického bratra a řídí se podobnými pravidly, se naše
škola přihlásila teprve letos, kdy žáci poprvé zasedli do lavic k úkolům z různých oblastí
biologie, chemie, fyziky a matematiky s plánovanými výlety do informatiky, geografie, vědy
a techniky, historie i filologie. Cílem soutěže je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží,
vzbuzovat a podporovat zájem žáků a studentů o tyto obory, prezentovat jejich zajímavost
a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem a rozvíjet jejich nadání.
Z osmé třídy se účastnilo 10 žáků a z deváté třídy jen 3 žáci. Nejlepších výsledků dosáhl Jiří
Chaloupka s 79 body z 8. třídy a na druhém místě ve školním kole se umístil David Svoboda
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s 78 body z 9.třídy.

Mikulášská nadílka
Po roce se opět otevřelo peklo a zavítali mezi nás Mikuláš s čertem. Děti ustrojené za čertíky
předvedly básničky a písničky s vánoční tématikou. Za odměnu pak obdržely čertovský,
mikulášský nebo andělský dárek.
Soutěž "Já a PC 2009"
Ve středu 9. 12. 2009 proběhl na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou
5. ročník soutěže ve znalostech a dovednostech na počítači. Z naší školy se zúčastnili 3 žáci
z 8. ročníku a 5 žáků z 9. ročníku. Soutěžící byli rozděleni do několika skupin a ty se svými
průvodci z řad žáků postupně obcházely jednotlivá soutěžní stanoviště. Žáci absolvovali test, kde
měli za úkol zodpovědět otázky z oblasti výpočetní techniky. Následovala praktická část - tvorba
v grafických editorech. V oddychové části byl připraven pestrý doprovodný program.
1. místo - Jan Mašinda
3. místo - Patrik Schmid
bez umístění, ale se skvělými výsledky: Čermáková Iva, Hubený Ondřej, Husár Michal,
Chrudimský Vít, Hradecký Jan, Naňák Daniel
Vánoční dílna
V sobotu 5. prosince 2009 se v prostorách školy po ránu rozléhaly vánoční koledy. Probíhala zde
již tradičně "Vánoční dílny" pro děti 1. stupně. Vyráběly se vánoční svícny z přírodního
materiálu, papírové vánoční hvězdy, andělé, stolní dekorace a vánoční obrázek v dřevěném
rámečku na stěnu.
Vánoční trhy
V pondělí 14. prosince 2009 se v naší škole konaly vánoční trhy. Byly zahájeny vystoupením
žáků 2., 4. a 5. třídy, kteří přednášeli básně, zazpívali koledy a zahráli na zobcové flétny.
Návštěvníci trhů si pak domů odnášeli kromě vánoční nálady i výrobky našich žáků.
Den otevřených dveří
Dne 21. 1. 2010 se konal Den otevřených dveří pro rodiče, kteří by měli zájem umístit své dítě na
naši školu. Během odpoledne jim byla škola, žáci i učitelé k dispozici. Rodiče a jejich děti měli
velký zájem prohlédnout si všechny prostory školy - učebny tříd, učebny počítačů, multimediální
učebny, jídelnu i tělocvičnu. Seznámili se s činností všech kroužků. Přivítali jsme i zájemce
o nástup do vyšších ročníků se zájmem o rozšířenou výuku informatiky. Rodiče dostali brožurku
s dalšími informacemi o škole a děti sladké překvapení.
Návštěva předškoláčků
V rámci spolupráce s místní MŠ proběhla i letos návštěva budoucích prvňáčků v naší základní
škole. Děti ochutnaly svačinu ve školní jídelně, zúčastnily se výuky v 1. třídě a společně se žáky
9. ročníku si zasportovaly v tělocvičně a vyrobily papírový hrneček, do kterého jim deváťáci
22

pomohli zasunout pozvánku na Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. třídy.

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
Ve středu 3. 2. 2010 bojovali dva zástupci naší školy v okresním kole konverzační soutěže
v německém jazyce v DDM Vikýř. Ve větší konkurenci to měli těžší než loni. Ze sedmi
soutěžících v II.A kategorii získala Iva Čermáková 4. místo a Jan Mašinda 5. místo.
Návštěva předškoláčků
V rámci spolupráce se Speciální mateřskou školou v Jablonci nad Nisou v Palackého ulici č. 37
a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem proběhla i letos návštěva
budoucích prvňáčků v naší základní škole. Děti ochutnaly svačinu ve školní jídelně, zúčastnily se
výuky v 1. třídě, prohlédly si prostory školy a společně se žáky 9. ročníku si zasportovaly
v tělocvičně.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Ve středu 17. 2. 2010 bojovali dva zástupci naší školy v okresním kole olympiády v anglickém
jazyce v DDM Vikýř. Oba účastníci soutěžili v kategoriích s o rok staršími dětmi. Ondřej Fišar
zvítězil v kategorii AII (8., 9.ročník) a postoupil do krajského kola. Jedná se o veliký úspěch.
V kategorii AI bojovala Adéla Hrušková (6., 7. ročník). Podle vyjádření porotců děti podaly
velice solidní výkony.
Zápis prvňáčků
Zápis žáků do 1. třídy se uskutečnil 5. 2. 2010. Pro budoucí žáky byly připraveny dárečky, které
vyrobili žáci naší školy. Na památku si odnesli knížku, pytlík na bačkory a pouzdro na svačinu.
Předškoláčci se nenechali zahanbit a předvedli vše, co se dosud naučili a získali tak první
pochvalu od své budoucí paní učitelky. Kulturní vystoupení připravila pí uč. Mgr. Lexová se
svými dětmi.
Hrátky s matikou
Na pátek 5. 3. 2010 nás pozvali středoškoláci na soutěž v matematice "Hrátky s matikou".
Obsahem soutěže byly hlavolamy a logické úlohy. Celkem se zúčastnilo 71 žáků
z 8. a 9. ročníků ZŠ Jablonecka.
Karneval ŠD
Karneval ve školní družině se koná každoročně v posledním únorovém týdnu. Letos tomu tak
bylo, k velké radosti dětí, ve čtvrtek 25. 2. a účast byla opravdu veliká. Téměř 50 dětí si
společně s paní vychovatelkami užilo odpoledne plné tance, dětských vystoupení a soutěžení
v oddělení i v tělocvičně.
Astropozorování
Další z pravidelných setkání pod hvězdnou oblohou se uskutečnilo u naší školy v pondělí
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22. 3. 2010. Počasí bylo mimořádně příjemné, jasno a v porovnání s minulými týdny i příjemná
teplota. Obloha nám připravila představení hned několika planet. Pozoroval se Merkur (bohužel
pouze dalekohledem) a Venuše, nepřehlédnutelná nad západním obzorem nad Ještědem.
Později jsme obhlédli Měsíc s krásnou hvězdičkou poblíž a samozřejmě Mars, který je nyní
nejlépe viditelnou planetou. Na konci pozorování již probleskoval mezi stromy Saturn, který je
právě v opozici se Sluncem a je tedy vidět celou noc. Ale stihli jsme i další objekty, známé
hvězdokupy, mlhovinu v Orionu i jasné hvězdy. Povedenou akci navštívilo asi padesát zájemců
a již se nemohou dočkat příštího pozorování. Čekání si lze zpříjemnit návštěvou přednášky
v Městské knihovně pod vedením pana učitele Martina Gembece, nebo v Klubu na Rampě.
Recitační a pěvecká soutěž
Žákyně Lucka Kovářová z 1. třídy reprezentovala školu hned ve dvou soutěžích - v recitační
ve Vikýři získala ocenění poroty ve své kategorii za pohádku Františka Hrubína Červená
Karkulka a na celostátní pěvecké soutěži v Karlových Varech Čestné uznání.
DROGY A MY
AIDS A MY
V rámci prevence rizikového chování se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili dopoledního programu
s odborníky na téma Drogy a my a AIDS a my. Akce proběhla ve středu 24. března. Byla
zajímavá i poučná zároveň a žáci i učitelé ji hodnotili velmi kladně.
Velikonoční dílna
V sobotu 27. 3. 2010 proběhla jako každoročně velikonoční sobotní dílna. Děti vyráběly
velikonoční zápichy do květináčů, papírové ovečky, slepičky, kuřecí hnízdečka z březových
proutků a kytičkovou stolní dekoraci. Jak se jim vše podařilo, můžete sami posoudit.
Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce
Dne 25. 3. 2010 se žák Ondřej Fišar zúčastnil soutěže v anglickém jazyce a dosáhl
mimořádného úspěchu. Umístil se na 2. místě se ztrátou pouhých 4 bodů. Stává se tak
náhradníkem pro celostátní kolo, které se bude konat v Praze 10. 5. 2010. Nesmíme ale
zapomenout na podstatný fakt, že Ondřej je o rok mladší než ostatní soutěžící.
Bezpečné chování
Šikana a související trestné činy
V týdnu od 12.-16. 4. proběhly v rámci prevence rizikového chování hned dva preventivní
programy. Pro žáky 1. a 2. třídy paní Sochorová z Policie ČR připravila přednášku na téma
Bezpečné chování. Žáci 7. třídy shlédli dokument inspirovaný skutečnou událostí a následně
besedovali na téma Šikana a související trestné činy.
Krmelec
V pátek 16. 4. 2010 se vydala parta čtyř šesťáků spolu s p. učitelem M. Gembecem
a pí. učitelkou Vl. Schaabovou do lesa nad školou, aby opravili krmelec postavený
přírodovědným kroužkem v listopadu 2005. Po sněhové kalamitě v říjnu 2009 došlo
k poškození stability a bylo nutné opravit i stříšku. Žáci uklidili prostor kolem krmelce
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a popřemýšleli, jak na podzim krmelec vylepšit.

The action
V úterý 13. 4. 2010 navštívila 9. třída akci v Eurocentru. Toto představení bylo určeno dětem
starším 14. let a nebylo vhodné pro epileptiky a migreniky. Začínalo se mohutnou diskotékou
a taneční kreací se spotřebou alkoholu. Na plátno se promítaly následky autohavárií mladých
lidí. O svých osobních zkušenostech pak mluvil policista, hasič, záchranář, matka mrtvého
motocyklisty a mladá žena na vozíčku. Vyprávění byla velmi sugestivní a děti je braly velmi
vážně.
Ekocentrum Střevlík Oldřichov v Hájích
6. ročník
V pondělí 19. 4. se třída zúčastnila ekologického výukového programu s názvem: "My jsme
strom II.". Cílem bylo rozvíjet vztah k přírodě (stromům) prostřednictvím "setkání" se stromy
jako s živými bytostmi. Součástí programu byla výroba hliněné kachle s otiskem přírodnin
a hra na flétny.
Soutěž o mikroskopy s LCD
V březnu se žáci 6., 7. a 9. třídy zapojili do soutěže „Nech brouka žít“, kterou vyhlásila firma
Jablocom. Cílem bylo přitáhnout žáky k poznávání přírody – zvířat a rostlin, ale především
mikrosvěta. Proto také hlavním lákadlem pro většinu soutěžících byly mikroskopy s LCD.
Způsob, jak k celé propagaci poznávání přírody firma Jablocom přistoupila, si zaslouží
uznání. Naše škola dosáhla významného úspěchu tím, že získala dokonce 4 mikroskopy díky
různým aktivitám žáků 6. až 9. třídy. Šesťáci si zkusili v rámci technického kroužku
pozorování mikroskopem i dalekohledem, pokusili se vyfotografovat ptáky a poznávali
objekty vyfotografované přes mikroskop. Žáci sedmé a deváté třídy se zúčastnili se svým
projektem Jizerky za humny, který zpracovávají v rámci přírodovědného kroužku. Jejich
materiály byly hodnoceny jako nejlepší ze všech.
O projektu Jizerky za humny
Žáci pracují na projektu v rámci přírodovědného kroužku již pátým rokem. Pozorují přírodu
a její proměnu. Žáci si ve svém okolí vytipují lokalitu, kam po celý školní rok docházejí
a pozorování zapisují do deníčku. Letošní rok je ve znamení tématu Les a louka. Program má
tři etapy od podzimu, přes zimu, po jaro. Propojuje více předmětů a zároveň ponechává
prostor pro vlastní tvůrčí práci a fantazii žáků. Výstupem jsou deníky zpracované za celé
období pozorování a prezentace před třídním kolektivem.
Týden bezpečnosti pro budoucí mladé řidiče
V pátek 23. 4. na dopravním hřišti byly připraveny pro 5. a 9. ročník čtyři stanoviště.
Nejdříve nás v učebně policista seznamoval s pravidly, jak se chovat na ulici a jaké je
povinné vybavení kola. Zástupci Červeného kříže nám předvedli na figuríně masáž srdce a
umělé dýchání a kdo chtěl, mohl si to vyzkoušet. Vyzkoušeli jsme si i namaskování zranění.
Pak jsme si prohlédli policejní auto, zapnuli houkačku a mluvili do mikrofonu. Vyzkoušeli
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jsme si motocyklový trenažér. O přestávce jsme viděli ukázku motokrosu.

Hlídky mladých zdravotníků
Ve středu 12. 5. 2010 se vybraní žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže. Hlídky mladých
zdravotníků. Soutěž byla rozdělena na 3 stanoviště: praktické provedení první pomoci,
doprava postižených, obvazová technika. Členové družstva se umístili na krásném 6. místě
ze 16 hlídek.
Výlet do Německa
V sobotu 15. 5. 2010 uspořádala pí uč. Mgr. Věra Neubauerová mimoškolní akci do
Německa pro ty, co se učí německy a částečně pro ty, co se německy teprve učit začnou.
Celkem se zúčastnilo 19 žáků, pí uč. ing. Schaabová, pí. Růžičková, pí. Bobková
a pí. Daňková s rodinnými příslušníky. Jelo se vlakem z Jablonce n. N. do Liberce přes
Zittau a Bischofwerdu do Bautzenu krásnými, čistými a pohodlnými vlaky.
Z Bautzenu do Kleinwelky a zpět jsme museli absolvovat 6 km dlouhý a ne moc příjemný
pochod mezi městy, protože tam MHD nefunguje na takové úrovni jako u nás. V sobotu tam
nejede vůbec nic! Nejdříve jsme se proběhli v bludišti z živého plotu v Irrgarten, kde jsme
radostně bloudili a jezdili na skluzavkách a lanovce.
Pak jsme vyrazili do dinosauřího parku Saurierpark a vzali ho doslova útokem! V parku je
nespočet dinosauřích soch, které nemusíte obdivovat jen z dálky, ale slouží jako prolézačky,
houpačky nebo skluzavky. K totálnímu vyřádění dětí slouží nespočet atrakcí jako horolezecká
stěna, trampolína, opičí dráha, otáčecí talíř, houpací housenka a mnoho dalších.
Relativně nová je expozice Sauriergarten s ukázkami soch pravěkých lidí a jejich života, od
lovu mamuta až po jeho zpracování, přes milostné chvilky až po pohřeb. Přestože byla
polovina května, počasí nám příliš nepřálo. Jediné pozitivní bylo, že nepršelo, ale zima
a studený vítr udělaly své. Vzali jsme proto rychlý pochod zpátky do města a ukryli se
v nákupním centru. Kdo chtěl, mohl obdivovat krásy historického centra města. Cesta vlakem
zpět proběhla v klidu a byli jsme rádi, že si nás rodiče v Liberci na nádraží rozebrali a odvezli
domů. Protože další přípoj jel až za hodinu a zima byla veliká.(4oC).
STŘEVLÍK
V měsíci květnu se žáci 1. stupně účastnili ekologického výukového programu. 1. třída
absolvovala hravou formou akci "Střevlík" s domácími a užitkovými zvířaty. Žáci měli
možnost pohladit a pochovat krajtu královskou, morčátka a strašilky. Proběhl ekologický
program pro 2. třídu s názvem "Vnímáme přírodu všemi smysly." V lese na Proseči děti
nejdříve hledaly perly lesní princezny, poslouchaly a poznávaly zvuky, podle hmatu
rozeznávaly přinesené předměty, vyráběly lesní parfém a ochutnaly šťavel.
Program byl velmi vydařený. Škoda jen, že nevyšlo počasí.
Žáci 3. třídy se v Lukášově a na Proseči zaměřili na téma "Jaro" na děje probíhající v přírodě.
Cílem bylo budovat kladný citový vztah k přírodě. Žáci třídili obrázky k jednotlivým ročním
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obdobím. Na konec si hráli na včeličky, opylovávali květy, sáli brčkem květní nektar apod.
Akce se vydařila, dětem se moc líbila.
Ve středu 19. května navštívila 4. třída ekologický program "Bylinky". Hledání názvu bylinek
podle vzhledu a vůně, hledání bylinek na louce a v okolí střediska nebo vaření bylinkových
čajů nám ve dvou hodinách času uteklo jako voda. O našich bylinkách jsme se hodně
dozvěděli i v encyklopedii a program završila soutěž o nejoblíbenější čajovou bylinku.
Vyhrála meduňka. Ve stejný den proběhl ekologický program "Poznej svůj strom" pro
5. třídu. Po úvodní besedě o životě v lese následoval sběr a určování živočichů v terénu,
určování druhů stromů v okolí.
Pohádkový les
Ve středu 9. června uspořádala 9. třída cestu "Pohádkovým lesem" pro žáky 1. - 5. ročníku.
Deváťáci se přestrojili za pohádkové bytosti a v lese nad vodárnou utvořili 8 stanovišť: upíři,
Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat, Čert a Příšera, Bořek stavitel, Týna a hloupý Honza,
duchové, víly a loupežníci.
Na každém stanovišti děti plnily různé úkoly. Nejvíce se zapotily na stanovišti Pata a Mata,
protože panelákové děti nikdy neviděly ruční vrtačku, dláto nebo šupléru. Uprostřed cesty
dětem žehnala šťastnou cestu jeptiška hlasem pí. uč. Neubauerové. Na konci cesty lesem pak
děti našly poklad, na kterém si všichni pochutnali.

Temelín 2010
aneb unikátní mosty ČR
Dne 18. června jsme pro zájemce uspořádali zájezd do Temelína, kde se žáci mohli
seznámit blíže s tím, co obnáší taková atomová elektrárna na vlastní oči. Vzhledem
k technické povaze výletu a velké vzdálenosti jsme cestu proložili zastávkami
u zajímavých mostů, vesměs technických unikátů.
Při cestě do Temelína u obce Stádlec se nám díky odvaze řidiče podařilo spatřit i zdejší
raritu - nejstarší řetězový most v Evropě. Na zpáteční cestě jsme přešli Bechyňskou
duhu, největší oblouk svého druhu - Žďákovský most a nakonec spatřili na vlastní oči
také nejdelší most ČR - Lahovickou estakádu.

Sportovní hry mládeže
O víkendu 12.-13. 6. se uskutečnily v Jelení Hoře sportovní hry mládeže partnerských měst
Jablonce nad Nisou. V rámci akce byla vypsána soutěž o logo her, které se zúčastnila naše
žákyně Iva Čermáková z 9. třídy. První místo sice vyhrál návrh polské studentky, ale naše
reprezentantka rovněž obdržela zvláštní ocenění (malý diplom a plyšového maskota). Cenu za
ni na místě převzal pan starosta (kterému se mimochodem její logo líbilo ze všech nejvíc). Při
předávání závěrečného vysvědčení ji osobně cenu předal a poděkoval za účast.
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Výtvarná soutěž "Putování vody"
V polovině června dorazilo na naši školu významné ocenění z výtvarné soutěže na téma
"Putování vody", kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství se sídlem v Praze u příležitosti
Světového dne vody 2010. Zúčastnila se jí 5. třída v rámci výtvarné výchovy pod vedením
pí. uč. Legátové. Čestné uznání získala Štěpánka Kohlová za účast a obdržela věcné ceny.

Ostatní činnosti a zájmové útvary ve školním roce 2009/2010
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
Už několikátým rokem na naší škole probíhá zájmový kroužek "Hra na flétnu" pod
vedením Mgr. Jany Horákové. Tento školní rok 2009/2010 se ho účastní 7 žáků z 3. až
5. třídy.
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 1. - 3. třídy a koná se ve čtvrtek od 15 do 16,30 hodin."Cvičíme,
běháme, chodíme na vycházky, posilujeme a také si hrajeme pěkné hry."

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
Sportovní kroužek se koná každou středu od 14,30 do 15,20 hodin a je určen pro chlapce
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z 6.-9. třídy. Převážně se ale zúčastňují chlapci 7. a 8. třídy. Nejraději hrají fotbal.
Tato hodina slouží také jako trénink na turnaje ve florbalu nebo fotbalu. Každý rok se žáci
připravují na turnaje ve fotbalu - Coca Cola cup, ve florbalu - Orion cup a streetbalu.
V kroužku se také snaží naučit sportovnímu a čestnému chování, udržování kamarádských
vztahů a nefaulování.

Přírodovědný kroužek
Žáci 2. stupně se schází nepravidelně pod vedením pí uč. Evy Legátové. V rámci rozšíření
a prohloubení spolupráce Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a naší ZŠ pracujeme
na 6. ročníku celoročního ekologicko-výchovného programu "Jizerky za humny" s názvem
"Les". Program je zaměřený na poznávání krajiny v okolí školy a obce v souvislostech - od
poznání ekosystému a jeho jednotlivých složek přes historický vliv člověka na přírodu po
současnost a možnosti ovlivnění budoucnosti krajiny.

Keramický kroužek
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
INFORMATIKA
Kroužky informatiky jsou nyní určeny pro mladší žáky, jako příprava na samotnou výuku
a dále pro starší žáky jako rozšiřující kurz. Paní uč. Vladimíra Schaabová vede kroužek pro
děti z páté třídy. Zde se každou středu od 13,00 do 13,50 hodin 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. Pan uč. Martin Gembec vede vybrané žáky
8. a 9. třídy, aby zdokonalili své znalosti. Seznámí se 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). Ve výhledu jsou i řešení logických úloh a základy programování.

Cvičení z matematiky
Kroužek je určen žákům 9. ročníku jako příprava na studium na střední škole.
Probíhá vždy ve středu od 7 do 7,45 hodin. Na kroužku si žáci opakují a procvičují příklady
z matematiky nejen tradičně ve třídě, ale využívají i výukové programy Matik a Didakta.

HÁZENÁ
Házená je vedena pro předškoláky a 1.-3. třídu v tělocvičně naší školy v rámci přípravky.
Tato sportovní aktivita je vedena pod sportovním kubem ABB Elektropraga Jablonec nad
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Nisou.

Technický kroužek
Ve školním roce 2009-2010 pokračuje na výzvu žáků nově zřízený technický kroužek.
Původně určený pro zájemce z šestky je tedy rozšířen i do sedmého ročníku. Nabízí nám
možnost pohrát si s elektřinou, provádět záhadná fyzikální kouzla a jiné pokusy, které
by jinak v hodinách nebylo možné si vyzkoušet nebo předvést. V letošním roce jsme již
zkoušeli:
- hrátky s počítačem řízeným robotem se šesti servomotory
- výroba vodíku
- tavení sněhu
- horkovzdušný balón
- tavení kovů
- formát a gramáž papíru
- těžiště těles
- trafo a výbojky
- plavecký kurz pro svíčku, sirky a podtlak

Volejbal
Na kroužku se žáci naučí základní pravidla volejbalu a osvojí si techniky podání, smečů
a dalších herních praktik.

Dívčí klub
Děvčata se zde seznamují se základy ručních prací, vaření, stolování, kosmetiky,
aranžování květin, zdravé výživy apod.
Zpracovala: Jindra Bobková

14. Další záměry školy
V koncepci školy zůstává vyučování podle vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním
informatiky a výpočetní techniky. Tento trend je zapracován ve školním vzdělávacím
programu se začleněním výuky informatiky 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 a z 2. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jany Mašindové a Mgr. Vilmy Lexové.
Realizací jsou pověřeni vyučující odpovídajících ročníků v daném školním roce. Pedagogičtí
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zaměstnanci prověřují rozsah a realizaci všech úkolů uvedených v ŠVP, plnění těchto úkolů je
pravidelně kontrolováno na metodických sdruženích a pedagogických radách.
Důležitou součástí školy je kvalitní nabídka zájmového programu ve školní družině a zařazení
školní jídelny ke zdravé výživě. Ve skladbě jídelníčku se častěji objevuje ovoce, zelenina, ale
i netradiční potraviny např. cizrna, zeleninové saláty apod.
Škola spolupracuje se SRPDŠ, které se podílí na financování tradičních školních akcí, se
Školskou radou, která v případě potřeby pomáhá řešit vzniklé konflikty mezi školou a rodiči.
Škola spolupracuje se SPŠT Belgická, především se jedná o žáky 8. a 9. ročníku v oblasti
volby povolání a soutěží zaměřených na výpočetní techniku.
Spolupráce místní mateřské školy a 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.
Škola dále spolupracuje se specializovanými institucemi zabývajícími se handicapovanými
žáky, kteří jsou integrovaní na naší škole. Jsou to SPC pro tělesně postižené Liberec, SPC pro
zrakově postižené Liberec, SPC pro autismus v Turnově a mnoho dalších.
Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství a hospodářskou správou města
Jablonec n. N. přináší snahu 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.
Bohužel žádost zůstává nevyslyšena.
Škola získáním projektu v oblasti konkurenceschopnosti vzdělávání využívá finanční
prostředky na zlepšení technického vybavení PC učebny, která slouží pro potřeby realizace
projektu, ale i výuce ve škole. 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. Od září 2011 bychom chtěli čerpat finanční prostředky z projektu
MŠMT ČR EU peníze do škol, na který teď zpracováváme předložené šablony.
Stále zůstává nevyřešená otázka školního hřiště, které je naprosto pro školní potřeby
nevhodné. Pozemek by měl být již v 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, objevuje se
nutnost provést celkové zateplení přístavby školy pro značný únik tepelné energie.
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Škola se snaží získat i sponzorské finanční prostředky na klimatizaci PC učeben a tříd
v přístavbě školy, finanční částka je však tak vysoká, že se nedaří během jednoho roku
takovou částku sehnat.
Ve vyučování byly využívány obě učebny s interaktivními tabulemi i učebny PC.
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.
Zpracovala: Mgr. Irena Hubrtová

15. Výsledky hospodaření školy za rok 2009
Komentář k rozvaze a výsledovce hospodaření za rok 2009
1. Statutární zástupce: Mgr. Irena Hubrtová
2. Předmět hlavní činnosti:

a) provozování činnosti základní školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky, v platném znění,
b) provozování činnosti školní družiny a školních klubů v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání,
c) poskytování školního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT
č. 107/2005 Sb., o školním stravování a dále poskytování závodního stravování
zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech
na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky, v platném znění
d) zajišťování mimoškolní výchovy prostřednictvím zájmových kroužků a dalších
aktivit.
3. IČ: 72743352
4. Rozvahový den: 31.12.2009
5. Přijaté neinvestiční dotace:
KÚLK Kč 9.307.883,-- (UZ 333 53, UZ 33 005, UZ 33 016, UZ 33 015,
UZ 33 017)
Zřizovatel Kč 2.174.393,22
ostatní dotace z jiných zdrojů
Dotace EU – Projekt „Umím to“ Kč 1.140.004,70
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: čerpáno k 31.12.2009 Kč 929.971,07
: převedeno na RF k 31.12.2009 Kč 210.033,63
6. Provozovaná hospodářská činnost: ano
7. Způsob ocenění:
− zásoby (vč. postupu účtování A,B) Kč 33.685,87
− DHM
Kč 859.993,20
− DNM
0,-− DDHM
Kč 6.056.152,20
− DDNM
Kč 273.478,80
− použití ocenění majetku reprodukční PC
8. Pohledávky:
− Pohledávky
Kč 276,-− pohledávky po lhůtě splatnosti
0,-9. Závazky:
− Závazky
Kč 230.109,-− Závazky( Kooperativa – zák. pojištění) Kč 8.733,-− závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů 0,-10. Poskytnuté zálohy a časové rozlišení:
− náklady příštích období Kč 26.613,70 (předplatné, aktualizace
programů)
− výnosy příštích období 0,-− dohadné položky
Kč 186.620,66 (zálohy na energie)
− zálohy časově nerozlišené Kč 600,-- (předplatné SEVT)
11. Daň:

−
−
−
−

DPPO, uplatnění odpočtu
0,-použití uspořené daně ve prospěch hl. činnosti
DPH, plátce, neplátce - neplátce
daň darovací, přijaté věcné a peněžní dary
Peněžní dary: Kč 20.000,-- Nadace Preciosa
Kč 10.000,-- Společnost ČSAD
Kč 3.000,-- Ing. Petr Havel

0,--

12. Finanční fondy:
− přírůstky a úbytky rezervního fondu
přírůstky: Kč 50.884,81(VH za rok 2008)
Kč 210.033,63 (nespoř.fin.prostředky EU)
Kč 20.000,-- nadace Preciosa
Kč 10.000,-- Společnost ČSAD
Kč 3.000,-- Ing. Petr Havel

−
−

úbytky: Kč 992.009,52 (vrácení do projektu Umím to –účet
648100)
Kč 20.000,-- (notebook)
přírůstky a úbytky fondu odměn
přírůstky Kč 9.000,-- (VH za rok 2008)
úbytky 0,-přírůstky a úbytky investičního fondu
přírůstky Kč 80.484,-- (odpisy)
úbytky 0,--
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−

nesoulad FKSP a účtu FKSP Kč 10.871,50 (12.880,28 nárok FKSP
12/2009 + 314,-- -poplatky – 2.320,-- dotace obědů 12/2009
- 2,78 úroky)

13. Pořízené investice a zdroj pořízení:

0,--

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele v jednotlivých čtvrtletích
roku 2009
Příspěvkové organizace

3113 - ZŠ Jablonec n. N., Pod
Vodárnou 10
Náklady
Výnosy - vlastní
Výnosy - dotace z KÚ, EU
Ztráta
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)
Dotace z EU
Vyrovnávací položky - finanční tok
celkem
Z toho - vyjmutí odpisů (-)
Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel
Náklady
Mzdové náklady
OOV - ost. os. výdaje
správce hřiště (mzdové náklady)
účetní - příspěvek na mzdové náklady
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ
tvorba FKSP
Sociální pojištění
zřizovatel
z dotace KÚ
Zdravotní pojištění
zřizovatel
z dotace KÚ
Spotřeba materiálu
materiál
materiál - DDHM v OTE
předplatné časopisů
DDHM
DDNM (programové vybavení)
potraviny
Použití výnosů z pronájmu tělocvičny
Spotřeba energie
vodné, stočné
teplo
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
Opravy a udržování
spotřebiče, kanc., výpočetní a didakt.
tech.
drobná údržba (HS)

Rozpočet
upravený
2009

Plnění
I. Q
2009

Plnění
II. Q
2009

Plnění
III. Q
2009

Plnění
rok
2009

3 622
12 392
876
9 218
-2 298
2 222
1 400

652
3 831
1 216
2 267
-348
652
0

1 312
7 186
1 433
6 704
951
1 312
0

1 622
10 078
1 509
8 173
-396
1 622
0

2 174
14 100
1 716
10 238
-2 146
2 174
0

-76
-76
0
12 392
5 718
13
0
60
5 534
111
1 435
3
1 432
507
2
505
1 100
134
10
6
120
10
820
50
1 310
123
850
6
330
1
250

304
0
0
3 831
1 589
5
0
15
1 538
31
386
1
385
138
0
138
254
33
1
7
21
0
192
10
440
14
351
0
74
1
21

2 263
0
0
7 186
3 333
8
0
30
3 230
65
809
1
808
290
0
290
509
74
4
7
23
0
401
17
669
41
476
1
150
1
64

1 226
0
0
10 078
4 940
12
0
45
4 787
96
1 138
1
1 137
430
0
430
676
105
10
7
62
2
473
17
864
59
576
1
227
1
196

28
0
0
14 100
6 880
14
0
60
6 673
133
1 595
1
1 594
601
1
600
954
146
10
8
150
6
634
37
1 235
79
864
2
289
1
238

72
178

21
0

42
22

49
147

65
173
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Cestovné
zřizovatel (školení CO)
Náklady na reprezentaci (reprefond)
Ostatní služby
poštovné vč. známek
telefony
internet
školení a vzdělávání
zpracování mezd + vedení pers agendy
zpracování účetní agendy
plavecký výcvik
aktualizace programů
ochrana objektu
odvoz TDO
údržba zeleně (stromy, nálety)
ostatní
Ostatní neinvest. náklady - z dotace
KÚ
Ostatní neinvest. náklady - z dotace
EU
Daně, popl., pokuty, penále (nájem z
budov)
nájemné budovy
platba úřadu práce
Manka a škody
Odpisy
Finanční náklady, pojistné
služby peněžních ústavů
pojištění
Daň z příjmu - kalkulovaná
Výnosy
Ostatní provozní výnosy - dotace z KÚ
Ostatní provozní výnosy - dotace z EU
Tržby z prodeje služeb (potraviny)
Ostatní provozní výnosy (pronájem
tělocv.)
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Čerpání rezervního fondu

0
0
2
265
8
30
26
3
48
0
15
10
0
35
2
88

0
0
0
55
2
4
4
1
12
0
0
7
0
19
0
6

0
0
0
104
3
10
11
1
24
0
7
7
0
19
0
22

0
0
1
151
4
14
14
2
36
0
8
7
0
37
0
29

1
1
1
201
5
20
22
10
49
0
10
10
0
37
0
38

236

11

110

146

307

1 400

889

1 210

1 435

1 922

1
1
0
0
76
42
20
22
0
10 094
7 818
1 400
820

1
1
0
0
20
18
7
11
0
3 483
2 267
0
195

1
1
0
0
40
30
14
16
0
8 137
5 564
1 140
401

1
1
0
0
60
40
19
21
0
9 682
7 033
1 140
472

1
1
0
0
80
47
26
21
0
11 954
9 308
930
634

50
6
0
0

27
1
1
992

31
4
5
992

31
7
7
992

44
10
16
1012

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.

0

0

0

0

0

CELKEM investiční část

0

0

0

0

0

131

152

171

192

Investiční část:
Zdroj:
investiční dotace zřizovatele
vlastní zdroje (investiční fond)
(jmenovitý seznam plánovaných investic)

Aktuální stav investičního fondu
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Výkaz zisků a ztrát rok 2009
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Rozvaha rok 2009
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Příloha rok 2009
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Zpracovala: Jindra Bobková

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

Jablonec nad Nisou 23. září 2010.
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