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1. Základní údaje o škole  

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

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

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:  72 74 33 52  

IZO:  600 078 353 

Web:  www.zsrynovice.cz 

 

 

Název zřizovatele:  Statutární město Jablonec nad Nisou 

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

Právní forma:  obec 

IČO:  72 74 33 52 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Mašindová  

 

 

Druh školy: základní škola - plně organizovaná  

Datum zařazení do sítě škol: 01. 01. 2003 

 

 

Kapacita školy a součástí: 1.   Základní škola  – kapacita 270 žáků 

 2.   Školní jídelna – kapacita 300 žáků 

 3.   Školní družina  – kapacita   85 žáků 

 

 

Školská rada: 

 

K 01. 06. 2005 byla zřízena školská rada. 

Schází se podle potřeby, nejméně dvakrát za rok. 

 

Členové školské rady: 

 

Předseda: Mgr. Pavel Kozák –  zástupce zřizovatele 

Místopředseda: Ing. Petr Havel –  zástupce rodičů  

Členové: Mgr. Martin Gembec –  zástupce pedagogů 

 Mgr. Michaela Kyzourová –  zástupce pedagogů 

 Bc. Lenka Lipšová  –  zástupce zřizovatele 

 Ing. Jakub Navrátil –  zástupce rodičů  

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 14. října 2015                        ……………………. 

         Mgr. Pavel Kozák 

             předseda ŠR 
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2. Charakteristika školy 

Škola nabízí bezbariérový přístup a odpovídající zázemí handicapovaným žákům, rozšířené 

vyučování informatiky a výpočetní techniky na 2. st. ZŠ. Děti mohou zdarma využít nabídky 

zájmových činností sportovního, výtvarného, hudebního charakteru, nebo v technicky 

zaměřených aktivitách (fyzika, chemie, výpočetní technika). Nabídka zahrnuje také keramiku 

s vlastní keramickou pecí. Kapacita školy i součástí je pro potřeby školy plně dostačující. 

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

rozvíjí základní kompetence – schopnost dovedností, vědomostí a ověřování si v praxi. 

Převažují zájmové činnosti bez rozdílu věku. Do této činnosti jsou zapojeni i vyučující 

s řadou zájmových útvarů. Aktuální nabídka zájmových útvarů je zveřejňována na webové 

stránce školy. 

Přehled součástí  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 165 866 Kapacita       270 žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116 300 043  85 žáků 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO 102 717 443  300 žáků 

 

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

do školského rejstříku 

Vzdělávací program Č. j. MŠMT 
Školní rok 2013/2014 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Základní 

škola Jablonec nad 

Nisou – Rýnovice 

 

IX/1/01092013 

 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.  

 

 

184 žáků 

 

Poznámky: 

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

kmenových učeben 1. stupně bylo vybaveno interaktivními tabulemi. V současné době jsou 

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

 

Organizace studia  
 

Škola počet tříd počet žáků  na třídu 

1. st. ZŠ 5 106  21,2  

2. st. ZŠ 4 76  19,0  

celkem 9 182  20,2  

Školní družina 3 oddělení 85  28,3  

 

 

Zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, 

příspěvková organizace 

IČO: 

 

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

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

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

vých. poradce 

36 

2. Učitelka                        1 ČJ/D  5 

3.  1 1. st ZŠ/VV 26 

4. Ředitelka 1 1. st ZŠ /PV 30 

5. Učitelka                       1 1. st ZŠ /TV 19 

6. Zástupce ředitele 1 1. st ZŠ /TV  43 

7. Učitelka                      1 Spec.ped. 27 

8. Učitelka                      1 1. st ZŠ /TV 31 

9. Učitelka 0,86 TV/NJ 7 

10.  Učitel 1 F/Z/Inf 12 

11. Vychovatelka 1 SPŠ, vych. 33 

12. Učitelka               1 ČJ/VV 29 

13. Učitelka            0,86 1. st ZŠ /TV, NJ 38 

14. vychovatelka, prevence 1 SPŠ, vych. 26 

15. Učitelka, ICT 1 Ing. Ch + ped. min. 28 

16. Učitel  0,55 M 44 

17. Vychovatelka 0,75 SŠ, spec. pedagogika 2 

18. Asistent pedagoga 1  4 

Průměrná délka pedagogické praxe (odpracovaných let) je 24,44 

 

Věková skladba: 

pedagogických pracovníků 
 

  
< 30 let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 1 3 6 4 4 18 

z toho ženy 1 2 6 4 3 16 

 

nepedagogických pracovníků 

 

  

< 30 let 
31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 1 5 1 1 3 10 

z toho ženy 0 4 1 2 2   9 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce ano  

koordinátor informačních a komunikačních technologií ano  

koordinátor školního vzdělávacího programu ne  

školní metodik prevence ano  

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

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

 

5. Přijímací řízení  

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

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

5 dětí mělo odklad povinné školní docházky podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

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

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

 

Umístění žáků do škol 5. třída  gymnázium  1 žák 

                                     7. třída  gymnázium  1 žák 

                                        8. třída      střední školy bez maturity 4 žák 

                                     9. třída           střední školy bez maturity 8 žáků                       

                                                                   střední školy s maturitou  10 žáků 

 

Nadále pokračuje cizojazyčná korespondence s dívkou z Ugandy z projektu Adopce na dálku. 

 

Školní rok 2014/2015 Školní rok 2015/2016 

Zapsaní do 

I. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do I. třídy 

Zapsaní do 

I. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

I. třídy 

30 5 25 36 10 26 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2014/2015 

 
Počet žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník     

1. 26 25 1 0 

2. 24 21 3 0 

3. 19 14 5 0 

4. 25 15 10 0 

5. 12 7 5 0 
I. stupeň 106 82 24 0 

6. 11 5 6 0 

7. 20 8 11 1 

8. 27 6 19 2 

9. 18 3 15 0 
II. stupeň 76 22 51 3 

 

Přehled o přijímacím řízení 

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U OU, PrŠ 

8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. 

1 1 1 1 0 0 18 18 8 8 1 1 
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Výchovná opatření    

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala ředitele školy 0 1 

napomenutí 15 12 

důtka třídního učitele 21 12 

důtka ředitele školy 3 7 

snížená známka z chování 0 4 

Školní úrazy 

 
Počet úrazů  11 

Z toho: počet registrovaných úrazů   11 

 

 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

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

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

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

(nespecifická prevence), Informatika, Ch, Tv, Ov a Člověk a zdraví (specifická i nespecifická 

prevence). 

 

Zároveň byly uskutečněny zvláštní hodiny pod vedením školního metodika prevence. 

Žáci v nich byli přiměřeně k věku a schopnostem seznamováni s problematikou kouření, 

alkoholismu, zneužívání návykových látek, virtuálních drog, s delikventním chováním ve 

vztahu k hmotným statkům jako je např. vandalismus, krádeže, sprejerství a dalším rizikovým 

chováním. 

Velký prostor byl věnován prevenci agresivity, šikany a aktuálnímu řešení konkrétních 

problémů skupiny (vztahy mezi dětmi, vztah učitele a žáka(ů), záškoláctví, neprospěch…), 

osobnímu bezpečí a nácviku psychosociálních dovedností. 

  

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

pozornost věnována tématům (specifická prevence):   

Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy 

komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofonie 

Záškoláctví a neplnění školních povinností 

Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Sexuální rizikové chování 

Sebepoškozování 

Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

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

 

Dále pak byly zařazovány metodikem prevence další rozšiřující aktivity – sledování 

dokumentů, filmů zaměřených na problematiku šikany a zneužívání návykových látek, 

následnou reflexí a diskusí a aktivity pro rozvoj osobnosti, komunikace a řešení konfliktů. 
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Žáci 4. – 9. ročníku absolvovali komplexní program primární prevence "Jít dál", který 

realizoval  Maják Liberec o. p. s., s níž byla v loňském školním roce navázána 

spolupráce. 
4. ročník: Alkohol a kouření, Agrese a šikana 

5. ročník: Vlastní hodnota a respekt, Kyberšikana 

6. ročník: Závislostní chování, Dospívání a moje identita 

7. ročník: Partnerské vztahy a pojetí krásy, Drogy I. 

8. ročník: Drogy II., Sexualita a moje zodpovědnost 

9. ročník: Rizikové sexuální chování, Hrozby extrémismu a sekt 

 

Žáci 6. – 9. ročníku se zároveň zúčastnili programů pro třídní skupiny. 

6. ročník: Adaptační program, 7. a 9. ročník: Klima třídy, 8. ročník: Vrstevnický program 

 

Ve 3. ročníku proběhl tematický seminář na téma Agrese. 

 

Komplexní preventivní programy byly třídními učitelkami hodnoceny jako přínosné. Žáci 

hodnotili programy jako poučné a pro ně přínosné. Oceňují přístup lektorů, metody práce, 

způsob sdělení i závažných témat a mají zájem o pokračování této formy prevence. Pozitivně 

se vyjadřovali také k prožitkovým kolektivním aktivitám, které se uskutečnily při výjezdech 

do o.p.s. Maják.  

 

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

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

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

bezpečí. 

 

 

Logopedie 

Logopedická náprava byla zaměřena především na žáky 1. ročníku. Probíhala formou práce 

ve skupině – spojení řeči s pohybem a při logopedických chvilkách ve školní družině. 

 

 

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

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

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

Informatika, Ch, Tv, Ov a Člověk a zdraví (specifická i nespecifická prevence). 

 

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

hodinách, na výletech a akcích školy. 

 

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

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

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

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

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

v tematických blocích seznamováni se škodlivostí kouření a kyberšikanou. 
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Na 2. stupni ZŠ byla ve výuce předmětů Výchova ke zdraví a Občanská výchova zvláštní 

pozornost věnována tématům (specifická prevence): 

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

partnerské a rodinné soužití 

- Nejčastěji užívané drogy v ČR, účinky, rizika 

- Závislost – vznik, příčiny, podoby, možnost léčby 

- Nácvik odmítání cigaret, alkoholu a jiných návykových látek 

- Kriminalita ve spojení s drogami 

- Opatření a zákony souvisejícími s konzumací a distribucí drog 

- Rizika gamblerství a virtuálních drog, netolismus 

- Rizikové sporty a riziková chování v dopravě 

- Poruchy příjmu potravy 

- Sebepoškozování 

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

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

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

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

důvěry – kontakty 

 

Dále pak byly v suplovaných hodinách zařazovány metodikem prevence další rozšiřující 

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

návykových látek, následnou reflexí a diskusí a aktivity pro rozvoj osobnosti, komunikace 

a řešení konfliktů. 

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

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

 

Žáci 2. – 4. a 6.,7. ročníku se zúčastnili interaktivního pořadu Zdravá pětka. 

 

Žáci 7. ročníku se dozvěděli vše o rozmanité práci strážníků Městské policie v Jablonci nad 

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

 

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

Jiřího Štrajta na téma Drogová závislost.  

 

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). 

 

Zájmová činnost: 

Keramická dílna Pondělí 14:00 - 15:00 1. - 9. ročník Mgr. Dana Matoušová 

Základní kurz 

sebeobrany a karate 

Úterý 15:00 - 16:00 1. - 5. ročník Bc. Miroslav Šípoš 

Technický kroužek Středa 14:00 - 15:30 6. - 9. ročník Mgr. Martin Gembec 

Kroužek vaření Středa 14:00 - 15:30 6. - 9. ročník Mgr. Michaela 

Kyzourová 

Cvičení z ČJ a literatury Čtvrtek 7:00 - 7:40 9. ročník Mgr. Michaela 

Kyzourová 

Dovedné ruce Čtvrtek 15:00 - 16:30 2. - 4. ročník Lenka Riegerová 

Věda nás baví Čtvrtek 14:00 - 15:00 2. - 5. ročník  

Výtvarný kroužek Pátek 14:00 - 15:00 1. - 9. ročník Bc. Monika Halířová 

Projekt Zmizelí sousedé podle potřeby 8. - 9. ročník Mgr. Petra Kadlečková 
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V rámci činností ve školní družině byly zařazeny aktivity pro zdravý životní styl – pravidelné 

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

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

bezpečí. 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

V rámci dalšího vzdělávání jsou využívány nabídky NIDV Liberec, CVLK Liberec i ve 

spolupráci s PPP Jablonec nad Nisou ve formě několikahodinové přednášky v odpoledních 

hodinách. Výběr vychází z potřeb zaměstnanců a aktuální nabídky, výše účastnického 

poplatku a z  finančních možností školy.  

 

Vzdělávání: 

- krátkodobé  56  

- dlouhodobé  1 

 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Dopravní výchova 

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

absolvují přednášky a následně testy v tématech Chodec a Cyklista. Tato školení probíhají 

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

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

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

kole s obdržením Průkazu cyklisty. 

Zdravé zuby 

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

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

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

Správné splnění úkolů je zakončeno diplomem Zdravé zuby. 

Práva dětí 

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

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

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

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

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

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

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

Sbírka Občanského sdružení Píšťalka. Získané finanční prostředky jsou určeny dětem a 

mladým lidem se získaným handicapem, především na nákup invalidních vozíků, různých 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Školní aktivity 
 Tonda Obal na cestách; vzdělávací program zaměřený na recyklaci a třídění odpadů 

 Dýňobraní; výstava výrobků z dýní 

 AMOS – prezentace školy na veletrhu vzdělání 

 Sběr starého papíru; 2 × ročně 

 Výuka v terénu; sportovně-vzdělávací projektový den 2. stupně 

 Exkurze do trikového studia Q1 Film 

 „Mšenská olympiáda“ ve štafetách a plavání 

 Mikulášská besídka 

 Vánoční dílny 

 Vánoční trhy a zpívání v kostele 

 Lyžařský výcvik 2015 

 Zimní den 

 Den otevřených dveří; ve výuce a pro budoucí prvňáčky 

 Vystoupení při zápisu dětí do 1. ročníku 

 Vzdělávací zeměpisné pořady se širokým záběrem do více předmětů 

 Pozorování částečného zatmění Slunce pro školáky i veřejnost na dvoře školy 

 Projektový den – Velikonoce; 1. stupeň 

 Velikonoční dílničky 

 Turnaj ve vybíjené 

 Návštěvy středních škol v rámci projektů EU 

 Exkurze do Německa s vyučující němčiny; Kleinwelka 2015 

 Soutěž mladých zdravotníků 

 Turnaj ve fotbalu McDonald's Cup 

 Environmentální výchova Sedmihorky 

 EUROCENTRUM – výstava výtvarných prací žáků s expozicí naší školy 

 Turnaj ve streetballu 

 Soutěž v programování; Jakub Doležal, 2. místo krajské kolo 

 Lady Cup a Bubla Cup; školní turnaj v přehazované a ve florbalu 
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 Návštěva divadelních představení 

 Recyklohraní; sběr elektrozařízení a baterií, soutěž 

 Návštěva Planetária v Praze, 

 Olympiády – matematická, „Klokan“ přírodovědný a matematický 

 Dětský den; Pohádkový les pro 1. stupeň a mateřskou školu 

 Projekt „Dental Alarm“ – správná technika čištění zubů 

 Projektový den branné výchovy  - obrněný transportér (muzeum vojenské techniky) 

 Školní výlety 

 

Aktivity školní družiny: 

 Zábavná odpoledne: Čertovská diskotéka, Karneval, Pálení čarodějnic 

 Jarní posezení s rodiči 

 Závěrečné posezení s rodiči na školní zahradě, opékání buřtů 

 Úklid lesa u příležitosti Dne Země 

 Návštěva Muzea skla a bižuterie – interaktivní program 

 Celodenní výlety ŠD: návštěva zábavního areálu Šťastná Země Radvánovice, návštěva 

zábavního centra Babylon 

 

Celodenní výlety ZČ Turistika: 

 Jablonec nad Nisou - rozhledna Černá Studnice - Černostudniční hřeben – Muchov 

 Z  Machnína do Kryštofova Údolí 

 Plavy – Lhotka – Příchovice – rozhledna Štěpánka – Tanvald 

 Březina – Drábské světničky – hrad Valečov – Březina 

 Železný Brod – Kozákov – Koberovy – Besedice – Malá Skála 

 Turnov – Valdštejn – Hrubá Skála – Trosky – Borek pod Troskami 

 víkendový pobyt v Krkonoších: Pec pod Sněžkou – Sněžka – Růžová hora, Děčínská 

bouda – Sněžka – Luční bouda – Kozí hřbety – Špindlerův Mlýn 

 

 

10. Projekty financované z cizích zdrojů 

Projekt „Umím to“ 

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

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

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

možnost byla nabídnuta, ale nebyla realizována. 

 

Projekt „EU peníze školám“ 

Ve školním roce probíhaly aktivity v rámci projektu „EU peníze školám“. Žáci vypracovávali 

materiály, které pro ně vytvořili pedagogové naší školy, či aktivity, které probíhaly v rámci 

prevence a realizovala je organizace Maják Liberec o. p. s. 

 

Interaktivní výuka – spolupráce s AV Media v oblasti tvorby materiálů, zavádění nových 

metod výuky s využitím ICT a předávání zkušeností dalším školám v regionu. 
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11. Poradenské služby 

Činnost výchovného poradenství byla zaměřená na tyto hlavní oblasti: 

 

Metodická a informační činnost 

 diagnostická činnost u žáků s problémy  

 porady s rodiči 

 schůzky výchovných poradců 

 spolupráce s OSPOD 

 výjezdní zasedání - vedení  

 vedení metodického sdružení – sjednocení výchovného působení na žáky, profesní 

koordinace, metody efektivního vzdělávání 

 

Práce se žáky s výchovnými a výukovými problémy 

 návrhy na vyšetření 

 tvorba individuálních plánů a metodická pomoc učitelům 

 pohovory s problémovými žáky 

 vedení dokumentace integrovaných žáků  

 metody vzdělávání těchto žáků 

 zajištění vyšetření 

 sledování žáků s problémovým vývojem a rizikovým chováním 

 

Specifické oblasti  

 práce v komisi sociálně právní ochrany dítěte 

 pomoc při řešení konfliktů mezi žáky, učiteli…   

 spolupráce se sociálním kurátorem, Policií ČR 

 

Volba povolání  

 profitesty pro žáky 9. ročníku 

 poradenská činnost pro rodiče a žáky 

 spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou 

 předávání informací o středních školách 

 

Logopedie 

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

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

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

školní družině. 

 

Dyslexie 
Ve školním roce 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. 

 

Práce s talentovanými žáky 

Talentovaným žákům je věnována velká pozornost ve vyučovacích hodinách i mimo ně. Jsou 

pro ně připravována náročnější úkoly a různé zájmové činnosti hlavně technického směru. 

 



 14 

12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V letošním školním roce kontrola proběhla. (viz přílohy) 

 

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

Ve školním roce pokračovala spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, fakultou 

přírodovědně-humanitní a pedagogickou, Centrem praktické přípravy. 

 

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

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

 

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

volby povolání a soutěží zaměřených na výpočetní techniku. 

 

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

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

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

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

 

Škola dále spolupracuje se specializovanými institucemi zabývajícími se handicapovanými 

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

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

 

Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství a oddělením správy nebytových 

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

 

Spolupráce proběhla i s PČDR, MP, DDM Vikýř Jablonec n. N., Mateřskou školou „Pod 

lesem“, Asociací školních sportovních klubů.. 

 

Další spolupráce v tomto školním roce proběhla s organizacemi: Ekocentrum (Eurocentrum), 

Středisko ekologické výchovy Český ráj (Sedmihorky), společnost EKO-KOM, LS polesí 

Harcov, Věda nás baví, Kroužky. 

14. Rozvojové a mezinárodní programy 

Základní škola není zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 

15. Řízení školy – realizace hlavních úkolů  

Pro školní rok 2014/2015 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 

 

1. výchovně vzdělávací oblast  

2. personálního oblast 

3. ekonomická a materiálně – technická oblast 

4. kontrolní činnost  

 

Hlavním úkolem je zlepšování komunikace na všech úrovních pro zajištění nejširší 

informovanosti. 
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1. Úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti 
- podporovat výchovu ke zdraví, pokračovat v projektu Zdravá škola, Ovoce do škol 

a zapojit maximum žáků do školních sportovních soutěží 

- preventivně působit na rizikové formy chování žáků, vysvětlovat problematiku drog, 

šikany, xenofobie, rasismu – zaměřit se na efektivitu školního systému prevence 

 - sjednocovat výchovné působení celého kolektivu školy, vyhodnocovat sociální klima 

tříd a školy 

- podporovat zájem žáků o etickou výchovu, finanční gramotnost, dopravní výchovu, 

sexuální výchovu, výchovu k správnému chování při mimořádných událostech, 

informační, jazykovou a matematickou gramotnost 

- podporovat technickou zdatnost – projekt TechUp,  

- zaměřit se na předprofesní přípravu – projekt Firmičky 

- vytvářet prostor pro sebehodnocení  

- v rámci enviromentální výchovy vést k ochraně životního prostředí 

- podporovat odpovědnost rodičů za výchovu svých dětí  

- do výuky zařazovat prvky: individualizace, strukturalizace a vizualizace, problémového, 

projektového vyučování a skupinového vyučování  

- rozvíjet metodologickou činnost, podporovat týmovou spolupráci 

- revidovat a aktualizovat ŠVP  

- spolupracovat se SRPDŠ a třídními důvěrníky 

- úzce spolupracovat se školskou radou  

 

 2. Personální oblast   
- podporovat účast pedagogů na seminářích a školeních zaměřených na práci s moderními 

informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání vybavení 

školy - projekt Tablety 

- podporovat začínající pedagogy do 3 let praxe 

- podporovat pedagogy v možnostech rozšíření specializací (koordinátoři), v samostudiu 

- spolupracovat s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, neziskovým 

sektorem, jejichž předmět činnosti se týká problematiky vzdělávání 

- umožnit vzdělávání pedagogů pro oblast řešení problematiky všech sociálně 

patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy  

- průběžně zajišťovat kontakty učitelů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a 

v oblastech moderních metod a forem práce.  

- zaměřit se na vzdělávání řídících pracovníků škol, studium nejmodernějších forem 

řízení organizace, na proces systémů vícezdrojového financování, řízení pracovního 

kolektivu, autoevaluaci školy apod.  

- podporovat vzdělávání ekonomky a účetní školy dle potřeby a nabídek  

 

3. ekonomická a materiálně-technická oblast 
- obnovovat vybavení školy- zaměřit se na oblast Výchovy ke zdraví (tělocvična, školní 

hřiště, cvičná kuchyň, rehabilitace) 

- zaměřit se na účelné využívání prostředků z projektů a dotačních titulů k zlepšení 

činnosti školy 

- aktualizovat a postupně naplňovat plán ICT  

- aktivně vyhledávat sponzory, vypsané dotační tituly a zapojovat se do projektů 

- vybavovat školu didaktickými a kompenzačními pomůckami dle finančních možností 

a potřebnosti 

- spolupracovat s majitelem budov v postupné rekonstrukci a plnit plán údržby 

- zaměřit se na bezpečnostní podmínky školy 
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4. kontrolní činnost  
- hodnotit účinnost přijatých kontrolních opatření 

- nadále provádět hospitační činnost jako metodickou podporu pedagogů 

- průběžně kontrolovat plnění plánů jednotlivých metodických sdružení 

- kontrolovat efektivitu nastavených hodnotících mechanismů ve výchovně vzdělávací 

oblasti, řídící činnosti, ekonomické činnosti školy 

 

Hlavní úkoly pro školního rok 2013/2014 byly splněny. 

 

16. Stížnosti na činnost školy 

Ve školním roce 2014/2015 byla šetřena 1 hromadná stížnost rodičů. 

 

17. Další záměry školy 

V koncepci školy zůstalo i pro tento školní rok vyučování podle vzdělávacího programu 

s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Tento trend je zapracován ve 

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

 

Realizaci školního vzdělávacího programu bude nadále zajišťovat realizační tým vyučujících 

z 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jany Mašindové a Mgr. Ireny Hubrtové. 

Realizací budou pověřeni vyučující odpovídajících ročníků v daném školním roce. 

Pedagogičtí zaměstnanci i nadále budou zapracovávat standardy do ŠVP ZV, finanční, 

čtenářskou gramotnost, brannou, etickou a sexuální výchovu prověřovat je a pravidelně 

konzultovat jejich realizaci na metodických sdruženích a pedagogických radách. 

 

Důležitou součástí školy je kvalitní nabídka zájmového programu ve školní družině a zařazení 

školní jídelny ke zdravé výživě.  

 

Během školního roku se realizovaly aktivity projektu „Vzdělávání nás baví“. Na tento projekt 

bude i nadále dohlížet realizační tým složený z vedení školy a pedagogických pracovníků.  

 

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

provoz a vybavení školy. 

 

I v tomto školním roce zůstává nevyřešená otázka školního hřiště. 

 

Byla provedena výměna oken v nové budově školy.  

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

energie.  

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

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

takovou částku realizovat.  

 

K dlouhodobým záměrům patří i hledání vhodných prostor pro realizaci výtvarných ateliérů, 

neboť současné prostory jsou nedostatečné. Slouží i jako klasická třída pro běžné vyučování 

a pro výtvarná nebo keramická díla není vhodný prostor. 
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Škola se svým zkušeným pedagogickým sborem bude i nadále poskytovat kvalitní vzdělání 

potřebné pro uplatnění žáka v praktickém životě nebo v dalším studiu. 
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18. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 

Komentář k rozvaze a výsledovce hospodaření za rok 2012 

 
1. Statutární zástupce: Mgr. Jana Mašindová 

2. Předmět hlavní činnosti: vzdělávání 

3. IČ: 72 74 33 52 

4. Rozvahový den: 31. 12. 2014 

5. Přijaté neinvestiční dotace: 
KÚLK Kč 9.523.355,-- (UZ 33 353 ) 
          Kč   144.840,-- (UZ 33 457 – vráceno Kč 21.178,24) 
          Kč     57.839,-- (UZ 33 052) 

          Kč     16.674,-- (UZ 33 015) 
          Kč       5.000,-- (UZ 33 047) 
          Kč     61.000,-- (v.s. 4050032 – Činnost asistenta pedagoga) 
 
Zřizovatel Kč 1.853.186,-- (2.227.000,-- - 373.814,--(vratka energie)) 

 

 
6. Provozovaná hospodářská činnost: ano 

 
7. Způsob ocenění: 

 

 zásoby (vč. postupu účtování A,B)  Kč       31.980,26 

 DHM                                               Kč     789.274,20 

 ODHM                                            Kč     542.312,15 

 DDHM                                            Kč  6.298.929,82 

 DDNM                                            Kč     457.229,60  

 použití ocenění majetku reprodukční PC 
 
8. Pohledávky: 
 

 Pohledávky                                      Kč 0,-- 

 pohledávky po lhůtě splatnosti       Kč  0,-- 
                    -    dohadné účty aktivní   Kč 1.055.867,95,-- (odhad čerpání dotace EU) 
 

9. Závazky: 

 Závazky    Kč 373.694,60 

 Závazky (Kooperativa – zák.pojištění) Kč 7.947,31 

 závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů   0,-- 
 

10. Poskytnuté zálohy a časové rozlišení:  
 

 náklady příštích období  Kč 23.877,11 (předplatné,aktualizace 
programů) 

 výnosy příštích období                 0,-- 

 dohadné položky            Kč 38.850,66 (zálohy energie) 

 zálohy časově nerozlišené  Kč 0,-- (předplatné SEVT) 
 
 

11. Daň: 

 DPPO, uplatnění odpočtu     0,--  
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 použití uspořené daně ve prospěch hl. činnosti   Kč 10.037,-- 

 DPH, plátce, neplátce - neplátce 

 daň darovací, přijaté věcné a peněžní dary 
Peněžní dary: Kč 5.000,- (Pangea – travel.cz spol. s r.o.) 
Věcné dary:  Kč 1.902,-- (skener – Statutární město Jablonec n/N) 
                    Kč 1.902,-- (skener – Statutární město Jablonec n/N) 
                    Kč 2.760,80 (tiskárna Canon – St. město Jablonec n/N) 
                   Kč 2.760,80 (tiskárna Canon – St. město Jablonec n/N ) 

 
 

12. Finanční fondy:   
                   Fond odměn - 411 

 přírůstky   Kč 9.000,-- (rozdělení HV r. 2013) 

 úbytky              0,-- 
 

Fond rezervní - 414 
- přírůstky Kč 34.963,15 (VH r.2013) 
                     Kč   5.000,-- ( finanční dar – Pangea – travel spol. s r.o.) 
                     Kč 46.095,05 (Peníze do škol do RF) 
-    úbytky     Kč  398.736,42 ( Peníze do škol z RF) 
 
    Fond investiční – 416 
- přírůstky  Kč 24.924,-- (odpisy) 
 
    Fond FKSP 
- přírůstky Kč 69.017,80 (nárok FKSP) 
-    úbytky    Kč  69.368,-- (stravování, rekreace, kultura,peněžní dary) 
 

 Nesoulad fondu FKSP a účtu FKSP Kč 3.905,29 (6.148,34 nárok FKSP 12/2014 
+ 229,- poplatky – 2.472,- dotace obědů 12/2014 – 0,05 úroky) 
 

 
Pořízené investice a zdroj pořízení:   0,-- 

 

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 
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Výkaz zisků a ztrát rok 2014      
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Rozvaha 2014 

 



 25 



 26 

 
 



 27 

Příloha 2014 
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Příloha č. 1 – Inspekční zpráva České školní inspekce 
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Příloha č. 2 – Protokol o kontrole ČŠI 
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Příloha č. 3 – Protokol o kontrolním zjištění KHS LK 
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Příloha č. 4 – Protokol o kontrole čerpání finančních prostředků LK 
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Příloha č. 5 – Protokol o kontrole hospodaření školní jídelny 
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Příloha č. 6 – Protokol o kontrole dodržování požární ochrany 
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Příloha č. 7 – Fotodokumentace z některých školních aktivit 

 

 

 

Návštěva trikového studia Q1 Film  Výuka v terénu 

 

 

 

Zpívání v kostele  Vánoční trhy 

 

 

 

Dýňobraní  Velikonoční dílna 
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Devátá třída s předškoláky  Čertovské odpoledne školní družiny 

 

 

 

Družinový karneval  Jarní posezení družiny s rodinami 

 

 

 

Čarodějnice ve družině  Posezení na zahradě 
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Lyžařský výcvik a Zimní den  Pozorování zatmění Slunce 

 

 

 

Turnaj ve fotbalu  Vystoupení k zápisu do 1. třídy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jablonec nad Nisou 30. 08. 2015     Mgr. Jana Mašindová 

      ředitelka školy 

 


