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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:  00 26 23 40 
 
Ředitelka školy: Mgr. Jana Mašindová  
 
 
Druh školy: základní škola – plně organizovaná  
Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 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 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. Jitka Kostelníková –  zástupce pedagogů 
 Bc. Lenka Lipšová  –  zástupce zřizovatele 
 Ing. Jakub Navrátil –  zástupce rodičů  
 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 10. listopadu 2017  ..............................................  
  Mgr. Pavel Kozák 
  předseda ŠR 
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2. Charakteristika školy 

Škola nabízí bezbariérový přístup a odpovídající zázemí zdravotně postiženým žákům, 
rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky na 2. st. ZŠ. Děti mohou využít 
nabídky zájmových činností sportovního nebo uměleckého charakteru. 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 2015/2016 

v ročnících počet žáků 
Školní vzdělávací 
program Základní 
škola Jablonec nad 
Nisou – Rýnovice 

 
ŠVP/VIII/1/01092013 

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

 

 
138 žáků 

Školní vzdělávací 
program Základní 
škola Jablonec nad 
Nisou – Rýnovice 

 
ŠVP/VIII/1/01092016 

 
1., 6. 

 
48 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 5 119  23,8  
2. st. ZŠ 4 69  17,25 
celkem 9 188  23,5  
Školní družina 3 oddělení 85  28,3  
 
 
Zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, 
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příspěvková organizace 

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, 

výchovný poradce 
38 

2. Učitelka                        1 ČJ/D  7 
3. Učitelka 1 1. st ZŠ/VV 28 
4. Ředitelka 1 1. st ZŠ /PV 32 
5. Učitelka                       1 1. st ZŠ /TV 21 
6. Zástupce ředitele 1 1. st ZŠ /TV  45 
7. Učitelka                      1 speciální pedagog 29 
8. Učitelka                      1 1. st ZŠ /TV  
9. Učitelka 1 TV/NJ 9 
10.  Učitel 1 F/Z/Inf 14 
11. Vychovatelka 1 SPŠ, vychovatelství 35 
12. Učitelka               1 ČJ/VV 31 
13. Učitelka            0,86 1. st ZŠ /TV, NJ 40 
14. vychovatelka, prevence 1 SPŠ, vychovatelství 28 
15. Učitel 1 TV/Z 11 
16. Učitel  0,55 M 46 
17. Vychovatelka 0,75 SŠ, spec. pedagogika 4 
18. Asistent pedagoga 1  6 

Průměrná délka pedagogické praxe (odpracovaných let) je 24,39 
 
 
Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 

odborná i 
pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze 
pedagogická 
způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

16,96 0 0 0 16,97 
 
 
Věková skladba: 
pedagogických pracovníků 

  
< 30 let 

31 - 40 
let 

41 - 50 
let 

51 let - 
důchodový věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 0 6 2 6 5 19 
z toho ženy 0 4 2 6 4 16 

 
nepedagogických pracovníků 

  
< 30 let 

31 - 40 
let 

41 - 50 
let 

51 let - 
důchodový věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 0 2 2 2 2 8 
z toho ženy 0 1 1 2 2 6 
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Specializované činnosti:  
výchovný poradce ano  
koordinátor informačních a komunikačních technologií ano  
koordinátor školního vzdělávacího programu ano  
školní metodik prevence ano  
koordinátor environmentální výchovy ne  
 
Škola zabezpečuje se souhlasem Krajského úřadu Libereckého kraje funkci asistenta 
pedagoga u handicapovaných žáků na 2. stupni ZŠ v rozsahu 1,00 pedagogického úvazku. 

5. Přijímací řízení  

36 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). 
10 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 § 38 a 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 
    9. třída  střední školy bez maturity 7 žáků  
      střední školy s maturitou  17 žáků 

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

 
Školní rok 2016/2017 Školní rok 2016/2017 

Zapsaní do 
I. třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupilo 
do I. třídy 

Zapsaní do 
I. třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
I. třídy 

36 7 29 32 8 24 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2016/2017 

 
Počet žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo 
 
Ročník     

1. 28 27/1 zahraničí 0 0 
2. 25 23 2 0 
3. 26 22 4 0 
4. 21 14 7 0 
5. 21 9 12 0 
I. stupeň 121 95 25 0 
6. 20 9 11 0 
7. 13 2 11 0 
8. 14 2 11 1 
9. 18 4 14 0 
II. stupeň 65 17 47 1 
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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. 

5 2 0 0 2 2 15 15 7 7 0 0 
 

Výchovná opatření    
 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala ředitele školy 0 1 
napomenutí 3 6 
důtka třídního učitele 8 5 
důtka ředitele školy 9 8 
snížená známka z chování 0 2 

 
Školní úrazy 
Počet úrazů  8 
Z toho: počet registrovaných úrazů   5 

7. Prevence rizikového chování  

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 formou 
OSV – nácvik psychosociálních dovedností, komunikace, spolupráce. 
  
Velký prostor byl věnován prevenci agresivity, šikany a aktuálnímu řešení konkrétních 
problémů skupiny (vztahy mezi žáky, 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 Výchova k občanství 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 
 
Žáci 5. ročníku se zúčastnili přednášky MP na téma Kyberšikana.  
Žáci 7. ročníku se zúčastnili besedy se strážníky Městské policie v Jablonci nad Nisou. 
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Žáci 4. – 9. ročníku absolvovali komplexní program primární prevence "Jít dál", který 
realizoval Maják Liberec o.p.s., se kterým byla navázána spolupráce v loňském školním roce. 
 
4. ročník: Drogy ze sámošky 
5. ročník: Kybersvět; Jsem originál? 
6. ročník: Čas změny; Díky, nechci! 
7. ročník: Krása, Drogy  
8. ročník: Digitální domorodci., Sexualita 
9. ročník: Rizikové sexuální chování, Extremismus 
 
Komplexní preventivní programy byly hodnoceny učiteli i žáky jako přínosné. 
 
Žáci mají o programy zájem, hodnotí je pozitivně. S lektory už se znají, což je přínosné nejen 
pro průběh programů, ale zejména i pro navození atmosféry důvěry, kdy žáci nemají problém 
mluvit otevřeně o svých problémech a při závěrečných reflexích vést k tématům aktivní 
diskusi. 
 
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:   
 
Základní kurz sebeobrany a karate 
Pohybové hry  
Dovedné ruce 
Volejbal 
Florbal 
 
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  48  
- dlouhodobé  1 
Například: 
 ředitelka školy: Změny právních předpisů ve školství, Úpravy ŠVP v systému InspIS 

ŠVP po změně RVP ZV, Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících – 
vybrané problémy, Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva, 
Jak mít v pořádku dokumentaci školy z hlediska požadavků právních předpisů, 
Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona 



 

Strana 9 

(§16), Finance školy – odpovědnost ředitele, Jak komunikuje úspěšný/á ředitel/ka, 
učitel/ka 

 pedagogičtí pracovníci: Žák s potřebou podpůrných opatření, Školní násilí, Rodina 
během a po rozvodu pohledem rodinných terapeutů, Ukázková hodina s použitím 
metody CLIL ve školní třídě, Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci, Žák 
s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ, Metody a formy práce vedoucí ke 
čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení, Školní násilí, 1. pomoc, Úpravy ŠVP 
v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV, 

 nepedagogičtí pracovníci: 1. první pomoc, Spotřební koš, Dietní stravování 
 

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. 

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. 
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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. 
 
Projekt „Lyžařské dny“ 
V rámci projektu se přihlášení žáci 7. a 9. ročníku zúčastnili výuky lyžování. Aktivity 
probíhaly v areálu TJ Bižuterie (Severák, Špičák). 
 
Výročí založení školy 
V květnu se uskutečnila po dlouhých časově i materiálně náročných přípravách oslava 150. 
výročí založení školy v Rýnovicích. Akce byla zahájena úvodním přivítáním přítomných 
ředitelkou školy. Dále svůj příspěvek přednesl primátor Ing. Petr Beitl za zřizovatele, paní Iva 
Sasková za bývalé učitele a za bývalé žáky pozdravila přítomné Mgr. Jana Pastuchová, 
poslankyně Parlamentu ČR. Poté si návštěvníci mohli poslechnout dětský dechový kvartet 
pod vedením pana Luboše Lachmana. Následně si prohlédli retro třídu a vzpomínkovou 
místnost, kde našli staré třídní výkazy a fotografie. Žáci osmé a deváté třídy provedli zájemce 
všemi učebnami a zavedli je do jídelny na ochutnávku pravého školního perníku. 
Nejen z výrazu na tváři, ale i ze slov poděkování, se celá akce může hodnotiti jako velice 
úspěšná. 
 
Školní aktivity 

 Dýňobraní; výstava výrobků z dýní 
 AMOS – prezentace školy na veletrhu vzdělání 
 Sběr starého papíru; 2× ročně 
 Výuka v terénu; sportovně-vzdělávací projektový den 9. ročníku 
 „Mšenská olympiáda“ ve štafetách a plavání 
 Mikulášská besídka 
 Vánoční dílny 
 Vánoční trhy a zpívání v kostele 
 Týden programování (celosvětová akce Hour of Code) 
 Lyžařské dny 2017 
 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 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 
 Turnaj ve fotbalu McDonald's Cup 
 Environmentální výchova Sedmihorky 
 EUROCENTRUM – výstava výtvarných prací žáků s expozicí naší školy 
 Turnaj ve streetballu 
 Lady Cup a Bubla Cup; školní turnaj v přehazované a ve florbalu 
 Návštěva divadelních představení 
 Recyklohraní; sběr elektrozařízení a baterií, soutěž 
 Olympiády – matematická, „Klokan“ přírodovědný a matematický 
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 Dětský den; Pohádkový les pro 1. stupeň a mateřskou školu 
 Školní výlety 
 Helpík – celostátní kolo žáků 5. ročníku v poskytování 1. pomoci  

 
 
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 
 

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. 

 
Interaktivní výuka – spolupráce s AV Media v oblasti tvorby materiálů, zavádění nových 
metod výuky s využitím ICT a předávání zkušeností dalším školám v regionu. 

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 
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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. 

12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

V letošním školním roce kontrola neproběhla.  
 

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 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. 
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Spolupráce se zřizovatelem především s odborem školství a oddělením správy nebytových 
objektů Magistrátu města Jablonec n. N. přináší snahu o zkvalitnění zajištění školních služeb. 
 
Spolupráce proběhla i s PČR, 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 2016/2017 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. 
 

1. Úkoly ve výchovně-vzdělávací oblasti 

- podporovat výchovu ke zdraví, pokračovat v projektu Zdravá škola, Ovoce do škol, 
Obědy pro děti 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 

-  zaměřit se na předprofesní přípravu  
-  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 ZV 
-  spolupracovat se třídními důvěrníky 
-  úzce spolupracovat se školskou radou 



 

Strana 14 

 2. Personální oblast   

- 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 

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 2016/2017 byly splněny.  

16. Stížnosti na činnost školy 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla podána žádná stížnost zákonných zástupců. 

17. Další záměry školy 

V koncepci školy zůstalo i pro školní rok 2016/2017 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 nadále zajišťoval realizační tým vyučujících 
z 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jitka Kostelníkové. Realizací byli pověřeni 
vyučující odpovídajících ročníků v daném školním roce. Pedagogičtí zaměstnanci i nadále 
zapracovávali do ŠVP ZV standardy, finanční, čtenářskou gramotnost, brannou, etickou 
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a sexuální výchovu, prověřovali je a pravidelně konzultovali jejich realizaci na metodických 
sdruženích a pedagogických radách. 
 
Důležitou součástí školy byla nabídka zájmového programu ve školní družině a zařazení 
školní jídelny ke zdravé výživě.  
 
Nadále byly předkládány projekty a byla vynaložena snaha využívat nabízené granty pro 
navýšení financí na provoz a vybavení školy. 
 
I v tomto školním roce zůstala nevyřešena otázka školního hřiště a výměny oken v tělocvičně. 
 

18. Záměry školy pro školní rok 2017/2018 

Nadále je aktuální nutnost provést celkové zateplení nové budovy školy pro značný únik 
tepelné energie, výměnu oken v tělocvičně, vstupních dveří do budovy základní školy (včetně 
vstupu, který je určen pro žáky tělesně postižené). 
Škola se bude snažit 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. Klasická třída určena pro výtvarnou výchovu je 
využívána pro běžné vyučování, školní družinu. Pro výtvarná a keramická díla není na 
základní škole zatím vhodný prostor. 
 
Škola se svým zkušeným pedagogickým sborem bude nadále poskytovat kvalitní vzdělání 
potřebné pro uplatnění žáka v praktickém životě nebo v dalším studiu. 
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19. Komentář k rozvaze a výsledovce hospodaření za rok 2016 

 
1. Statutární zástupce: Mgr. Jana Mašindová 

2. Předmět hlavní činnosti: vzdělávání 

3. IČ: 72743352 

4. Rozvahový den: 31. 12. 2016 

5. Přijaté neinvestiční dotace: 
KÚLK Kč 10.059.989,--  (UZ 33 353) 
          Kč     541.443,--   (UZ 33 457) 
          Kč     264.390,--   (UZ 33 052) 
          Kč       36.002,50  (Dotace Úřad práce – pí. vrátná) 
 
Zřizovatel  Kč 1.953.017,-- 
 
VRATKA ENERGIÍ – Kč 48.983,-- 

 
 Krytí odpisů:  7 tis. plně  Ano  Nekrytá výše …………0………. Kč 
 
 

6. Provozovaná hospodářská činnost: ano 
 

7. Způsob ocenění: 
 zásoby (vč. postupu účtování A,B)  Kč  54.844,72 
 DHM                                               Kč 949.924,20 
 ODHM                                            Kč 633.824,16 
 DDHM                                            Kč 6.401.675,20 
 DDNM                                            Kč    489.467,78 
 použití ocenění majetku reprodukční PC 

 
8. Pohledávky: 

 Pohledávky             0,-- 
 pohledávky po lhůtě splatnosti – popis        0,-- 
 dohadné účty aktivní Kč 12.407,50 (mzda z Úřadu práce 12/2016) 

 
9. Závazky: 

 Závazky Kč 178.514,50 
 závazky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů – popis 0,-- 
 závazky (Kooperativa – zák.pojištění) Kč 9.258,58 

 
10. Poskytnuté zálohy a časové rozlišení: jmenovitě 

 
 náklady příštích období  Kč 34.120,10 (předplatné, aktualizace 

programů) 
 výnosy příštích období    0,-- 
 dohadné položky       Kč 63.640,66 (zálohy energie) 
 zálohy časově nerozlišené  0,-- 

11. Daň: 
 DPPO, uplatnění odpočtu  0,-- 
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 použití uspořené daně ve prospěch hl. činnosti Kč 5.013,-- 
 DPH, plátce, neplátce 

 
12. Finanční fondy: 
 
                   Fond odměn - 411 

 přírůstky   Kč 8.000,-- (rozdělení HV r. 2015) 
 úbytky      Kč 0,-- 
 

Fond rezervní - 414 
- přírůstky Kč 31.460,-- (VH r.2015) 
                     Kč   31.460,-- (finanční dar – obědy dětem) 
                     Kč    5.000,-- (finanční dar TRW Automotive) 
                    Kč    5.000,-- (finanční dar AV Media)    
                      
-    úbytky     Kč  5.000,-- (čerpání dar AV Media – vstupenky IQ Landia)  
                     Kč 31.460,-- (čerpání obědy dětem) 
                    Kč 50.000,-- (čerpání – podlahová krytina sborovna) 
    Fond investiční – 416 
- přírůstky  Kč 7.404,-- (odpisy) 
                     Kč 90.000,-- (Inv.doatace zřizovatel – pánev) 
 
-   úbytky     Kč 160.650,-- (pánev Clasico) 
 
    Fond FKSP 
- přírůstky Kč 118.502,96 (nárok FKSP) 
-    úbytky    Kč  103.336,-- (stravování, rekreace, kultura,peněžní dary) 
 

 Nesoulad fondu FKSP a účtu FKSP Kč 8.199,23 (10.974,23 nárok FKSP 12/2016 
+ 241,- poplatky – 3.016,- dotace obědů 12/2016) 
 

13. Přijaté dary: 
                  

Finanční dary: Kč 31.460,-- - Women for women – obědy dětem 
                      Kč   5.000,-- - TRW Automotive 
                      Kč   5.000,-- - AV Media 
Věcné dary:  Monitor+počítač – Mgr. Kostelníková 
                     Balící stroj Easytech – Atrea s.r.o. 

                                        Monitor 6x – Grepa Network s.r.o. 
 

 
14. Pořízené investice a zdroj pořízení: Kč 160.650,-- - pánev Clasico ŠJ, 
                                                      Kč 90.000,-- - Magistrát Jablonec nad Nisou 
                                                      Kč 70.650,-- z investičního fondu školy 
                                                        
 

V Jablonci n. N. dne 20. 1. 2017 
 
 
 
Jméno a podpis statutárního zástupce: Mgr. Jana Mašindová 
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20. Přehled čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele 
v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 
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21. Výkaz zisků a ztrát 2016 
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22. Rozvaha 2016 
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23. Příloha 2016 
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24. Fotodokumentace z některých školních aktivit 

Závěrečné vystoupení na konci školního roku 

 
   

Turnaje ve florbalu a přehazované 

 
   

Pohádkový les pro žáky i školku  Žáci učí žáky dějiny 
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Helpíkův pohár 2017 

 
 
Čarodějnice ve škole 

 

 

   

Výročí 150 let školy  Lyžařské dny 
 

 
   

Zimní den  Vystoupení pro starší spoluobčany 
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Vánoční besídka (společné vystoupení) 

 
 
 
 
Pečení perníčků 

 

 

   

Zpívání v kostele a vánoční trhy  Stavba krmelce a starání se o zvířátka 

 

 

   

Školní betlém  Mikulášská besídka 
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Vánoční dílna 

 
 
 
 
 
 
Halloween ve škole 

 

 

 
   

Podzimní setkání 
školní družiny s rodiči 

 Setkání s bývalým žákem a vítězem 
hokejové Extraligy Tomášem Havlínem 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jablonec nad Nisou 31. 8. 2017  .................................................  
 Mgr. Jana Mašindová 

      ředitelka školy 
 


