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Základní údaje o škole 
 
 
Název: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 

organizace  
ICO 72743379 
IZO 102789070    
identifikátor právnické osoby: 600 079 929 

  

Adresa: Základní škola, Kaplického 384, Liberec 23, 463 12 
  

Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2003 
  

Zřizovatel: Statutární mesto Liberec 
Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, PSC: 460 59, okres 
Liberec 
ICO 262978 

  

Datum zarazení do sítě škol: 1.7.2003 
  

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik 
  

Zástupkyně školy: Mgr.Hana Zemancová 
  

Celková kapacita školy a 
jejich soucástí: 

 

    Základní škola 270 žáků    IZO 102 789 070 
        Počet žáků 158 
        Počet tříd 9 
    Školní družina 50 žáků    IZO 116 401 303 
        Počet zapsaných žáků 30 
        Počet oddělení 1 
    Školní jídelna 155 žáků    IZO 116 402 610 
        Počet zapsaných žáků 96 
           

Telefon: 485 134 626 
  

Fax: 485 130 589 
  

E-mail:  
www stránky: 

skola@zs-kaplickeho.cz 
www.zs-kaplickeho.cz 

  

Bankovní spojení: 19-7964400297/ 0100 KB Liberec 
  

Rada školy: schází se minimálně dvakrát do roka 
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Charakteristika 
 

Škola se nachází v okrajové části města Liberec. Její kapacita je 270 žáků s 9 třídami.   
Ve škole probíhala kvalifikovaná výuka, kterou doplňoval velký počet zájmových kroužků. 
Pro žáky byla také k dispozici učebna výpočetní techniky, kterou mohli navštěvovat i ve 
svých volných chvílích. 
 Velkým úspěchem bylo navázání vztahů se zahraničními školami z Polska. V květnu a 
červnu došlo k setkání vedoucích pracovníků škol, kde byla domluvena vzájemná spolupráce. 
Tato dohoda vrcholí výměnnými pobyty v říjnu s polskými a českými žáky. 
Dále vedení školy navázalo spolupráci s Technickou univerzitou a usiluje o získání statutu 
fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity. 
Nedílnou součástí bylo vybudování nové učebny, která nahradí dosud užívanou a zcela 

nevyhovující třídu. 

Škola se zapojila do projektu „Zdravé světlo“. Došlo k nainstalování zářivek s lepší svítivostí. 
Tyto zářivky jsou imitací přirozeného světla a nenamáhají tolik oči. 
 

Organizace studia 
 
Vzdělávací program Školní rok 2009-2010 
Základní škola 16847/96-2 1. – 3. ročník a 6. – 8. ročník 
ŠVP ZV Základní školy Liberec, Kaplického 
384 

4. – 5. ročník a 9. ročník 

 
Ve školním vzdělávacím programu je výuka zaměřena k rozvoji jazykových a informačních 
dovedností - informatika již od 4. třídy, anglický jazyk je v 8. a 9. ročníku navýšen o jednu 
konverzační hodinu. 
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Údaje o pracovnících školy 
 

ředitel: Mgr. Pavel Zeronik 
zástupce: Mgr. Hana Zemancová 
 
třídní učitelé: 
1.A - Mgr. Vanda Svobodová 
2.A - Mgr. Eva Mizerová 
3.A - Martina Svatošová 
4.A - Mgr. Petra Prokophová 
5.A - Mgr. Michaela Klúčiková 
6.A - Mgr. Ivana Šolcová 
7.A - Eva Sýkorová 
8.A - Mgr. Hana Čechová 
9.B - Mgr. Vladislava Němečková 
 
učitelé: 
Mgr. Zdeňka Vítová 
Mgr. Markéta Křivánková 
 
hospodářka:  
Jitka Štěpánková 
 
vychovatelka: 
Magda Havlasová 
 
školník:  
Jaroslav Kulich 
 
uklizečky: 
Zdeňka Kamlerová 
Anna Zítková 
 
Jídelna: 
vedoucí:  
Lenka Janusová 
kuchařky: 
Lenka Janusová 
Stanislava Berčová 
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Personální údaje: 
 
Věková skladba pedagogického 
sboru     
v přepočtených úvazcích     

  
< 30 let 31 - 40 

let 
41 - 50 let 

51 let - 
důchodový 

věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 3,67  2,00  3,00 4,00 -  12,67  
z toho ženy     3,67     1,00 3,00 4,00 - 11,67 
       

 
Přehled aprobovanosti výuky 
 
Způsobilost pedagogických 
pracovníků    
v přepočtených úvazcích    

odborná i 
pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze 
pedagogická 
způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

10,67  - - 2 12,67 
     
Specializované činnosti:  
výchovný poradce                1 
koordinátor informačních a komunikačních technologií                1 
koordinátor školního vzdělávacího programu                1 
školní metodik prevence                1 

 
Platové podmínky pracovníků 

 

 2009/ 2010 

Celkový počet pracovníků 19 

Počet pedagogických pracovníků 14 

Průměrná výše měsíční mzdy PP (Kč) 16.610 

Průměrná výše měsíční mzdy NP (Kč) 10.629 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy PP (Kč) 5.749 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy NP (Kč) 3.567 
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Výkon státní správy 
 
 
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. 
  
Rozhodnutí:   
o pokračování ve školní docházce desátým rokem 2 
o přijetí do 1. ročníku 14 
o nepřijetí do 1. ročníku 0 
o odkladu  povinné školní docházky 7 
o přijetí do vyššího ročníku 16 
o nepřijetí do vyššího ročníku 1 
celkem 40 
 

 

Údaje o žácích 
 

Přehled vývoje počtu tříd a žáků 
 

Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

Počet žáků na 
učitele 

2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 

9 9 168 158 18,66 17,55 12,41 12,47 
 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2009/2010 k 30.6.2010  
 

 

 Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Ročník 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 

1. 13 8 3 2 
2. 22 11 8 3 
3. 14 9 5 0 
4. 16 9 7 0 
5. 14 7 7 0 
I. stupeň 79 44 30 5 

6. 19 9 9 1 
7. 16 7 7 2 
8. 22 4 16 2 
9. 22 4 12 6 
II. stupeň 79 24 44 11 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2009/ 2010 
 

omluvených neomluvených  

celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 

I. pololetí 7058 44.67 350 2,21 

II. pololetí 9164 58,00 691 4,37 

Celkem školní rok 16222 102,67 1041 6,58 
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Klasifikace chování 2009/ 2010  
 

Pochvaly Třídní důtky 
Ředitelské 

důtky 
2. stupeň 3. stupeň 

42 8 18 8 6 

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 
 

Školní rok 2009/ 2010 

Zapsaní do 
1. třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupilo do 
1. třídy 

16 4 12 

 

 

Zápis do 1. třídy 
 
Zápis do 1.třídy proběhl 19. ledna 2010. Letos byl o přijetí do naší školy větší zájem než 
v dobách minulých. K zápisu přišlo celkem 19 dětí. Z toho 5 dětí žádá o odklad. V září 
očekáváme navýšení počtu žáků. 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2009/2010 
 

Gymnázia SOŠ vč 
konzervatoří 

SOU, U 

8 letá 6 letá 4 letá   

přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. 

5 0 1 1 0 0 13 13 9 9 
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 
 

 1. Příjmová část   

    

  Název Celkem   z toho ŠJ 

1. Celkové příjmy             11 191 174 Kč                1 135 575 Kč  

1.1. Státní dotace               7 617 066 Kč                   630 446 Kč  

1.2. Dotace od obce               2 595 721 Kč    

1.3. Poplatky od zlet. žáků a rodičů                  448 308 Kč                   423 954 Kč  

1.4. Příjmy z hospodářské činnost                  438 748 Kč    

1.5. Ostatní příjmy                    91 331 Kč                     81 175 Kč  
       
     
    
 2. Výdajová část   
    

  Název Celkem   z toho ŠJ 

2.1. Investiční výdaje                                - Kč  

2.2. Neinvestiční výdaje             11 030 000 Kč                1 107 342 Kč  
2.2.1

. Náklady na mzdy pracovníků               5 526 105 Kč                   466 997 Kč  
2.2.2

. Odvody sociál. zdrav.pojištění               1 918 806 Kč                   163 449 Kč  
2.2.3

. 

Výdaje na učebnice,  učební pomůcky 
a učební texty                  196 670 Kč    

2.2.4

. 

Výdaje na další vzdělávání 
pracovníků                    10 539 Kč    

2.2.5

. Stipendia     
2.2.6

. Ostatní provozní náklady               3 377 880 Kč                   476 896 Kč  
2.2.7

. Ostatní jmenovité akce     

       

    

Zpracovala: Dana Chvátalová   

V Liberci dne  7.4.2010   

 

 



 10 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2009/2010 

 

Celý tým pedagogických pracovníků absolvoval seminář „Finanční gramotnost“ od AISIS 
o.s.. Nadále se  dvě učitelky dále vzdělávají v pěti dvoudenních seminářích o Finanční 
gramotnosti. 
 
Deset pedagogických pracovníků včetně vedení školy zahájilo vzdělávání v oblasti 
„Minimalizace šikany“ od AISIS o.s. (celkem se jedná o čtyři dvoudenní kurzy, a následují 
průběžné konzultace s psychologem). 
 

Martina Svatošová studuje magisterské studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ.  
 
Mgr. Zdeňka Vítová absolvovala vzdělávací akci „Tvořivá škola – činnostní učení“ (výuka 
matematiky v 8. a 9.ročníku). 
 
Mgr. Vanda Svobodová absolvovala vzdělávací akci „Tvořivá škola – činnostní učení“ 
(1.třída). 
 
Mgr.Markéta Křivánková absolvovala vzdělávací akci DMS (Dokumenty, mládež a 
společnost)- téma 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů. 
 
Mgr.Hana Zemancová absolvovala vzdělávací akci DMS (Dokumenty, mládež a společnost)- 
téma 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů.  
 
Mgr.Hana Zemancová absolvovala třídenní seminář pro české, polské a německé učitele 
„Silná trojka“.  
                                  
Mgr.Hana Zemancová absolvovala seminář Využití metod kooperativního učení ve výuce 
německého jazyka.  
 
Mgr.Hana Zemancová absolvovala seminář „Argumentace pro němčinu“.  
 
Mgr.Hana Zemancová absolvovala seminář Koučink – efektivní způsob práce s lidmi.  
 
Mgr. Pavel Zeronik absolvoval seminář Koučink – efektivní způsob práce s lidmi. 
 
Mgr. Pavel Zeronik absolvoval seminář Datové schránky. 

 

Mgr. Pavel Zeronik absolvoval seminář BOZP pro školy a školská zařízení. 
 

Mgr. Pavel Zeronik absolvoval seminář EU peníze školám.  
 

Mgr. Pavel Zeronik absolvoval seminář Inspekční činnost ve školách a školských zařízení. 
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Pedagogická praxe studentů 
 
Souvislá pedagogická praxe  
1) školní družina – souvislá pedag. praxe studentky Lenky Kopejskové  
2) II. třída –souvislá pedagogická praxe studentky Kláry Zádové (univerzita v H.Králové)  
 
V průběhu roku nastoupilo na školu celkem 9 studentů z TU Liberec k absolvování průběžné 
pedagogické praxe. 

 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti: 
     

- byly vytvořeny nové dynamické webové stránky školy www.zs-kaplického.cz 
- publikace školy v místních periodikách (Liberecký deník, Sedmička, Zpravodaj 

Liberecké radnice, Kalendář Liberecka, Metropol) 
- plakáty a letáky 
- dny otevřených dveří (leden 2010) 
- Bambiriáda - stánek s prezentací naší školy 
- vývěska školy 
- spolupráce s mateřskou školou, které bezplatně umožňujeme vstup do tělocvičny 
- společné divadelní vystoupení s MŠ Malínek pro širokou veřejnost 

 
Zájmová činnost 
 
     Ve školním roce 2009/2010 probíhala celá řada zájmových kroužků pro naše děti  
 

- přírodovědný kroužek 
- vaření 
- taneční kroužek 
- počítače 
- florbal 
- pohybové hry 
- výtvarný kroužek 
- aerobik 
- zeměpisný kroužek 
- anglický jazyk pro 1. stupeň 
- konverzace v německém jazyce 
- konverzace v anglickém jazyce 2.stupeň 
- školní časopis 
- keramika 
- HipHop 
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Akce školy 
 

- Děti čtou rodičům - žáci předčítali rodičům ukázku ze své oblíbené knihy 
- Lyžařský výcvik – areál ŠvP Příchovice u Kořenova – 7.-8.třída 
- Den slabikáře – vystoupení dětí s říkankami - pro rodiče žáků 1.třídy 
- Divadelní představení s MŠ Malínek – Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
- Vymalování zadních stěn učeben 1. třídy a přírodofyzikální učebny 
- Holocaust 
- Čertovské skotačení  
- Škola v přírodě 2.-5. třída 
- Poznávací zájezd Praha – 4. a 5. třída 
- Sběr papíru – výtěžek věnován na podporu studia černošské dívky 
- Spaní ve škole + vzdělávací programy  
- Sběr kaštanů a žaludů 
- Recyklohraní 
- Strom roku  
- Galerie Liberec  
- Praha Planetárium  
- Lesní naučná stezka Harcov - 4.třída 
- Divizna  
- Lesní království 1.třída 
- EDUCA  
- Vesecká knihovna  
- Návštěva městské knihovny  
- Mikulášský den  
- Vánoční besídka  
- Školní karneval  
- Bobování za školou  
- Stavění sněhuláků  
- Bobování z České chalupy  
- Úřad práce  
- Anglická báseň 
- Večerní představení v DFXŠ - 9.třída 
- Veletrh dětské knihy  
- IQ park  
- Malování v ZOO  
- Den Země  
- Pálení čarodějnic, opékání buřtů 
- Střevlík  
- Exkurze do Prahy  
- Bambiriáda - stánek s prezentací naší školy 
- Exkurze do Národního divadla, Praha 
- Čmelák – výlet za vodou, 2 denní pobyt v Jizerských horách - 7.třída 
- Syner hry  
- Den dětí  
- Spaní v družině, opékání buřtů, soutěže 
- Rozumíme penězům (Finanční gramotnost) 
- Den s ornitologem, výsadba stromů 
- Superzpěvák  
- Zdravé zuby 
- Přednáškový cyklus s Policií ČR, téma šikana a dopravní výchova 
- Ukliďme si každý kousek planety – 2.stupeň 
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- Česká Bible v průběhu staletí 
- To je život – 9.třída – nácvik sociálních dovedností 
- English time – rodilý mluvčí ve výuce 
- Bezpečí dítěte – putovní kampaň o hrozících nebezpečích dětem, prevence dětských 

úrazů 
 
 
Soutěže: 
 

- Mladý Démosthenes – postup do krajského kola 
 
- Voda a kamení Jizerských hor - 3. místo 6. třída 

 
- Barevný svět - mezinárodní výtvarná soutěž, společná práce s partnerskou školou 

Zespól Szkól Sportowych w Lubinie 
 

- Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice – jedna oceněná práce, vystavená v Lidicích 
 

- výtvarná soutěž Mongolsko – diplom a poděkování žákům za vzornou reprezentaci 
ČR při 60. výročí diplomatických styků ČR a Mongolska, práce vystaveny v galerii v 
Ulanbátáru 

 
- Řekni mi, co čteš  
- výtvarná soutěž Minis. zemědělství – Putování vody 
- výtvarná soutěž Zahrada vzpomínek – Soutěž Hledáme liberecké poklady 
- zeměpisná soutěž – Poznej Evropu 
- výtvarná soutěž Veselá popelnice – zaměřená na třídění odpadu 

 
Žáci se nadále zúčastnili těchto vědomostních soutěží 
 

- Matematická olympiáda 
- matematický Klokan 
- Olympiáda v AJ 
- Olympiáda v NJ 
- Olympiáda v dějepisu 
- Pythagoriáda 
 

 
Sportovní soutěže škol.rok 2009/2010 
 

- Mc Donald cup – fotbal  
- Preventan cup – vybíjená  
- Velikonoční turnaj v „americké vybíjené“  
- turnaj ve vybíjené  
- Florbal   
- Vybíjená  
- Vycool se 
- SynerHry 
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Granty a projekty 
 
V březnu 2010 škola získala 2 projekty z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberce. 
Třída, můj druhý pokojíček -  ve výši 18.498,- Kč 
Hrajeme si nejen spolu – ve výši 15.000,- Kč 
 
V březnu 2010 škola podala projekt v rámci Evropských sociálních fondů, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – s názvem Učíme se interaktivně – nepřijat. 
  
V říjnu 2009 škola podala 2 projekty v rámci Nadace ČEZ – nepřijaty. 
 
V červenci škola podala 2 projekty v rámci Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberce. 
 
V srpnu 2010 škola podala projekt v rámci EU peníze školám – s názvem Moderními 
prostředky ke zkvalitnění výuky. 
 
 

Mezinárodní projekty 
 

 
1) Zahájení spolupráce se zahraničními partnerskými školami:  

Polsko: 
Zespól Szkól Sportowych w Lubinie (www.zsslubin.pl) spolupráce 7. až 9. tříd 
 
Skola Podstawowa nr. 1 w Zlotoryja (www.sp1zlotoryja.pl) spolupráce 4. až 6. 
tříd 
 

 
2) Úspěšné zakončení a odeslání mezinárodního projektu – SRN – ministerstvo Severního 

Porýní a Vestfálska „Schülerwettbewerb Nordrhein-Westfalen“– nazvaného „Žákovská 
soutěž – setkávání se s východní Evropou“ a následné získání certifikátů 

 
3) Setkání zástupců partnerských škol, domluva spolupráce směřující k výměnným pobytům 

žáků, příprava projektu na financování těchto akcí z fondů různých organizací 
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Poradenské služby 
 
Zpráva o výchovném poradenství za rok 2009/2010 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Vítová pracovala podle výchovného plánu, který byl 
zhotoven pro tento školní rok. Dále se účastnila mnoha jednání s rodiči žáků 1. i 2. stupně, 
zasedala ve výchovné komisi s rodiči  žáků 9. třídy. 
Velmi úzce spolupracovala s metodikem prevence – společně vypracovali a vyhodnotili 
dotazníkové šetření ohledně šikany a drog pro 1. i 2. stupeň (během školního roku 2x). 
Kromě toho se Mgr. Zdeňka Vítová účastnila každý měsíc školení výchovných poradců,  
semináře „Bezpečí dítěte“ a dvou konferencí týkajících se povinné udržitelnosti projektu 
„Regionální Informační Systém o uplatnění Absolventů na trhu práce (RISA)“. 
 
1. Spolupráce s třídními učiteli, učiteli a preventistou pat. jevů  
 
Výchovná poradkyně byla během roku  informována o výchovných a vzdělávacích 
problémech, které se vyskytovaly v jednotlivých třídách a podílela se na jejich řízení.  
  
2. Schránka důvěry 
 
Žákům byla nabídnuta tato anonymní forma podání jakéhokoliv problému nebo stížnosti.  
 
3. Monitoringy vztahů a klimatu ve škole 
 
Začátkem školního roku byla provedena autoevaluace školy dotazníkovou metodou.  
Dotazníkového šetření se zúčastnili žáci 3. – 9. třídy, učitelé a rodiče žáků. 
 
Pro minimalizaci šikany a různých patologických jevů proběhla beseda se státní policií ČR 
Vesec. Témata: šikana, dopravní výchova a nebezpečí číhající na ulici, drogy, trestné činy, 
občanský a trestní zákoník 
 
Výchovná poradkyně se během školního roku setkávala s rodiči žáků. Spolupracovala s 
pedagogickou poradnou, vedla dokumentaci výchovného poradce. 

 

Spolupráce školy s rodiči 
 
Rada školy 
 
Složení: 
Předseda:             Mgr. Věra R o s e n b e r g o v á (zástupce  za zřizovatele) 
Členové:                    Mgr. Eva M i z e r o v á (zástupce za školu) 
             Ing.   Edita Zr a d i č k o v á  (zástupce rodičů) 
 
Rada školy se sešla třikrát. Na svých jednáních řešila úpravu učebního plánu, Školního 
vzdělávacího programu, schválila důležité dokumenty školy  (změnu školního řádu, pravidla 
hodnocení a klasifikace a další). 
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Sdružení rodičů a přátel školy: 
 
Při škole pracuje dlouhodobě a aktivně Sdružení rodičů a přátel školy. Výbor SRPŠ se schází 
3x do roka, projednává požadavky a návrhy rodičů, hospodaří s příspěvky rodičů a poskytuje 
finanční podporu na mimoškolní činnost s dětmi.  
 

Primární preventivní program 
 
Metodik Eva Sýkorová      
Tak jako každým rokem je věnována prevenci rizikového chování žáků velká pozornost. 
Činnost pedagogů vychází  z Primárního preventivního programu. 
 Naším hlavním cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu a základům etické a 
právní výchovy. Na prvním stupni základní školy klademe veliký důraz na to, aby děti získaly 
dovednosti, jak se chovat a chránit v různých situacích, aby dokázaly rozlišit – co je správné a 
co je špatné a hlavně získat dovednosti v oblasti chování k cizím lidem – naučit se odmítnout 
a říci ne. Získat základní znalosti o drogách (společností tolerovaných). 
 Dalším důležitým úkolem je pomoci navozování příznivého psychosociálního klimatu 
ve škole a to hlavně vybudováním kladného vztahu dítěte a rodičů ke škole a vytvoření 
kladného vztahu mezi učitelem a žákem, rozvoj důvěry, sebeúcty a v neposlední řadě 
uznávání autorit. 
 U menších dětí věnujeme také velkou pozornost včasnému odhalování specifických 
poruch chování či jiných postižení neboť i v oblasti primární prevence je důležitá včasná 
diagnostika odborníků.  
 U žáků druhého stupně základní školy se věnujeme těmto problémům hlavně 
v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství. I zde je hlavním úkolem výchova ke 
zdravému životnímu stylu, rozvoj etického a právního vědomí žáků a správných občanských 
postojů. V oblasti prevence rizikového chování se věnujeme problémům prvních přátelských 
vztahů, sexuální výchově a nebezpečí promiskuitního chování, šikaně a rozšíření znalostí o 
drogách a všech nebezpečných závislostech. V hodinách VkO a VkZ jsme pracovali 
s výukovými programy „Jeden svět na školách“ – filmy o šikaně, rasové diskriminaci, HIV, 
drogová závislost - a následné činnosti s pracovními listy. 
 
Akce na podporu prevence rizikového chování : 
 
březen -  2.st. ZŠ  - Mezinárodní festival filmů „Jeden svět na školách“ 
 
duben  -  1. + 2 st. ZŠ -   dotazníkový průzkum mezi žáky o šikaně, vyhodnocení, 

přijetí opatření, projednání s rodiči, zajištění besedy s policií 
 
květen -  1. + 2.st. ZŠ  - beseda s policií  - bezpečnost dětí a problém s šikanou, jak se   

bránit a chránit 
     ZŠ se zapojila do projektu  „Sik.cz“ - Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší 

skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, 
osvětově –  vzdělávací a informační charakter 

 
červen - pedagogové  -  vedení školy a 10 pedagogů se přihlásilo do projektu  

„Minimalizace šikany“, který je rozdělen do 4  dvoudenních modulů a jehož 
cílem je pomoci pedagogům při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů 
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Výsledky inspekcí  
 
 
Kontrola ČŠI v tomto roce neproběhla. 
 
Ve školním roce proběhly tři kontroly z Hygienické stanice na školní jídelnu (2x) a jednou na 
prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí. Drobné nedostatky byly ihned 
odstraněny.  
 
V listopadu proběhla kontrola o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 
a důchodovém pojištění.  
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Školní  družina 
 
Vychovatelka :  Havlasová Magdalena 
 
 
 
Na naší škole pracuje jedno oddělení školní družiny.  
V tomto školním roce jsme začali pracovat podle nového dokumentu pro školní družinu, 
který je součástí Školního vzdělávacího programu. Školní družina jako zařízení zájmového 
vzdělávaní navazuje na vzdělávací program školy. 
 
Naše školní družina nabízí : 

1. Pobyt žáků ve školní družině provází řada režimových  momentů -  stravování, 
převlékání, sebeobslužné činnosti. Cílem je, aby  tyto činnosti probíhaly s minimálním 
úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. 

2. Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 
odpočinku a relaxací, výchovu hrou, individuální prací a motivačním projektem. 

3. Chceme, aby prostor školní družiny byl příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. 
Osvojujeme si s dětmi komunikaci s dospělým a kamarádem, vedeme žáky 
k tvořivosti a napomáháme rozvíjet jejich estetické cítění. 

4. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků, rovněž tak jejich speciální 
vzdělávací a výchovné potřeby. Vychovatelka spolupracuje s třídní učitelkou – 
seznamuje se závěry PPP a jinými problémy, které mohou mít vliv na práci žáka ve 
školení družině. 

5. Úkolem naší práce je naučit žáky základům klíčových kompetencí nebo-li 
schopnostem umět 
trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, 
občanským a pracovním. 

6. Od nejmenších dětí – tj. od první třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti 
rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

7. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme je vážit si svého zdraví i 
zdraví ostatních spolužáků. Povídáme si povinnostech a základních právech dítěte. 

8. Dodržováním režimu dne a pravidelného střídání činností vytváříme návyky, které 
vnáší řád do využívání volného času. 

9. Zařazujeme do aktivit školní družiny relaxační chvilky, tělovýchovné chvilky, 
pohybové hry a tím napomáháme zvyšování tělesné zdatnosti dětí. 

10. Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými nápady, přáními a náměty na 
činnostech ve školní družině. 

Významné činnosti ve školní družině : 
• každým rokem se žáci podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky 
• zapojujeme se do řady výtvarných soutěží 
• pravidelně vyrábíme drobné dárky a dekorativní předměty k Vánocům, Velikonocům, 
svátku  matek apod. 
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Školní jídelna 
 
Školní jídelna 
   při ZŠ Kaplického 384 
   Liberec 23 
 
 
školní rok 2009 – 2010 
 
zpracovala : Janusová Lenka 
 
zřizovatel  : Magistrát města Liberec  
                    Nám. Dr. E. Beneše 1 
                    Liberec 
 
Druh  :   kuchyň s výdejnou 
  
Vedoucí jídelny : Janusová  Lenka 
 
Celková kapacita : 155 
 
Zaměření zařízení : Školní jídelna přísluší k objektu  školy. Je zařízena  jako  
standardní kuchyň s výdejnou pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelna není zařazena 
do žádného speciálního stravovacího programu. Snahou stravovacího provozu je zaměření na 
českou kuchyni  bez polotovarů. 
 
 
Údaje o pracovnících: 
Jméno                            Zařazení                            úvazek 
Janusová  Lenka           Vedoucí školní jídelny         0,5 
Janusová Lenka            Kuchařka                             0,5 
Berčová Stanislava       Kuchařka                             1,0 
 
 
Poplatky za stravné: 

1. – 4. třída    20,- Kč stravovací den 
5. – 8. třída    22,-Kč  stravovací den 
       9.třída     25,-Kč  stravovací den 
 
Průměrný počet stravovaných :   140 
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Přílohy 
 
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2009 
 
Rozvaha  příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2009 
 
Příloha organizačních složek státu sestavená k 31.12.2009 
 
Finanční vypořádání hospodaření za rok 2009 
 
Diplomy  


