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1. Základní údaje o škole 
 

Název: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 

organizace  

IČO 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 město Liberec 

Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, PSC: 460 59, okres Liberec 

ICO 262978 

  

Datum zařazení do sítě škol: 1. 7. 2003 
  

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik 
  

Zástupkyně školy: Mgr. Zdeňka Vítová, Mgr. Hana Staňová 
  

Celková kapacita školy a jejich 

součástí: 

 

    Základní škola 330 žáků    IZO 102 789 070 

Počet žáků 281 

Počet tříd 13 

Počet přípravných tříd 1 

Počet ž. v přípravné třídě 16 

    Školní družina 103 žáků    IZO 116 401 303 

Počet zapsaných žáků 103 

Počet oddělení 4 

    Školní jídelna 350 žáků    IZO 116 402 610 

        Počet zapsaných žáků 238 
           

Telefon: 739 329 110 
  

E-mail:  

 

www stránky: 

 

Datová schránka 

skola@zs-kaplickeho.cz 

 

www.zs-kaplickeho.cz 

 

64imn7k 
  

Bankovní spojení: 5470132/0800, Česká spořitelna, a.s. 
  

Rada školy: 

Členové školské rady 

schází se minimálně dvakrát do roka 

Mgr. Eva Mizerová - zástupce zaměstnanců školy (předseda) 

Jolana Janečková - zástupce z řad rodičů 

Hana Kaiserová - zástupce zřizovatele 

 

 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz
http://www.zs-kaplickeho.cz/


Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23 

Tel.: 739 329 110, www.zs-kaplickeho.cz, skola@zs-kaplickeho.cz 

 

 4 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

 
Vzdělávací program Školní rok 2015-2016 
Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání ZŠ Liberec, Kaplického 384 

1.– 9. ročník ZŠ 

S písničkou a kamarádem, každý úkol hravě 

zvládneme 

Přípravná třída 

Školní vzdělávací program pro školní 

družinu ZŠ Liberec, Kaplického 384 

Školní družina 

 
 

Ve školním vzdělávacím programu byly provedeny dílčí úpravy a to formou dodatku: 

- Standardy pro základní vzdělávání 5. a 9. ročník 

- Výuka metodou Clil  

 

Dále naše škola nadstandardně provozuje hodiny logopedie - v případě velkého počtu žáků s těmito 

potížemi. V těchto hodinách jsou pro žáky připravována různá cvičení, která by měla vést 

ke zmírnění těchto obtíží nebo k jejich úplnému odstranění. 

 

Škola pro žáky realizuje mnoho volnočasových aktivit (flétny, angličtina, logopedie, sportovní 

kroužky,...). 

 

K 1. 9. 2016 proběhla novelizace ŠVP podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. 

Rozmístění tzv. disponibilních hodin  
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 2.2 

Zařazení 1. s 2. cizího jazyka do výuky 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 2.5 

 

3. Zabezpečení provozu 
 

Prostorové možnosti školy jsou bohužel i nadále nedostatečné. Celkem se zde nachází 14 

kmenových tříd, 1 učebna informatiky a školní družina, ve které probíhá dopoledne výuka žáků 

z přípravné třídy. Vzhledem k nárůstu počtu žáků, je potřeba dělit hodiny cizích jazyků 

a informatiky, z tohoto důvodu je zapotřebí dalších prostor. Řešením je pak výuka např. v místnosti 

školní knihovny.  

Místnost pro pedagogy, tzv. sborovna, prošla v minulosti částečnou rekonstrukcí, avšak svojí 

velikostí není schopna poskytnout zázemí všem našim učitelům. Řešením jsou pak dva malé 

kabinety nebo vytvoření zázemí v kmenové třídě. 

Školní družina má 4 oddělení a i zde se potýkáme s nedostatkem vhodného prostoru, řešením je pak 

rozdělení tříd na prvním stupni, na část, kde probíhá výuka a na část pro ŠD. Hlavní družina 

disponuje kabinetem, který je zároveň zázemím pro vychovatelky a asistentky pedagogů. 

K budově školy patří ještě prostory školní jídelny, kuchyně, skladů, dále tělocvična a školní 

zahrada. Zahrada je velmi často využívána školní družinou a při výuce tělesné výchovy. Sportoviště 

je však nevybavené a nevyhovuje požadavkům na výuku TV v širším kontextu. Tělocvična je po 

částečné rekonstrukci z minulých let, dostatečně vybavená a odpovídá požadavkům pro výuku TV. 
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Technické zázemí školy je pravidelně systematicky modernizováno, s nárůstem počtu žáků, je však 

stále co zlepšovat. Ve většině tříd se nachází buď interaktivní tabule, dataprojektor, počítač, televize 

aj. Škola je pokryta síťovým připojením v dostatečném rozsahu. 

Co se týká bezbariérových možností, těmi bohužel škola nedisponuje. V budově se nachází 

schodiště a vstup do budovy je rovněž doplněn schody. 

Škola má vyhraněné dva prostory, pro šatní skříňky. Jedná se o zrekonstruované prostory. Další 

šatny se nachází ve spojovacím prostoru mezi hlavní chodbou a tělocvičnou, tyto místnosti slouží 

jako šatny, pro převlékání žáků před a po tělesné výchově. Vedle šaten na tělesnou výchovu jsou 

ještě sprchy, které nebývají využívány. Byla by zapotřebí modernizace. 
 

Kmenové učebny (počet): 13 

Odborné učebny: 
Druh odborné učebny Maximální 

kapacita 
Z kapacitních důvodů využívána jako 

kmenová učebna (ano/ne) 
Poznámka 

Učebna výpočetní techniky 26 ne  

Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …) 
Škola disponuje moderním vybavením, ve třídách jsou dataprojektory, velkoformátové televize 

a 4 interaktivní tabule. Během roku probíhaly přípravy k připojení celé školy na internet. O letních 

prázdninách na škole probíhaly opravy. Bylo vyměněno linoleum (chodba v 2. NP, jídelna, 

a v 5 třídách), dále byly vymalovány prostory kuchyně, vyměněny dveře na toalety v 1. a 2. NP 

a zmodernizovány toalety před tělocvičnou.  

Technický stav školského objektu 
Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále:  

dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (C). 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.2 

Vnitřní sportoviště  
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.3 

V současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci sportovního hřiště. 

Outdoorová sportoviště 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.4 

Bezbariérový přístup 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.5 

 
 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4 

Změny v pedagogickém sboru 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.1 

Z důvodu odchodu učitele AJ (odešel dělat ředitele jiné školy) byl přijat vyučující AJ – absolvent 

fakulty. Dále byla přijata nová učitelka z důvodu nově otevřené první třídy. V lednu byla přijata 
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vychovatelka do ŠD z důvodu navýšení kapacity. Během roku také odešli na mateřskou dovolenou 

3 zaměstnankyně. 

Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.2 

Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.3 

Kvalifikovanost sboru 
Kritérium je uchopeno jako procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní škole: A = 95 

– 100 %, B = 89 – 94 %, C = 82 – 88 %, D = 75 – 81 %, E = méně než 75 %. (Kvalifikační 

požadavky na učitele vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

Údaje doplňuje dle statistik oddělení školství (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2015) 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1 

Specializované činnosti – kvalifikovanost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.1 

Školní koordinátor ŠVP si během roku doplňoval potřebnou kvalifikaci a v září 2016 dělá 

závěrečné zkoušky. 

Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 
Vysvětlivky k tabulce: 

N – nevyhovující 

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro 

daný vyučovací předmět) 

P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá 

aprobaci na příslušný předmět) 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.2 

Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň (vybrané oblasti) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.3 

Nevyhovující stav je z důvodu výuky předmětů učitelů z 1. stupně.  

Profesní rozvoj učitelů 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.2 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Řešení problému ve třídě – Jak vést třídnickou 

hodinu 
 Společně k bezpečí 15 

 Konference primární prevence Prakticky a spolu II Maják, o.s.p. 
1 

 

Kázeň a klima školy  Společně k bezpečí 13 

Řešení výchovných problémů ve třídě Společně k bezpečí 1 

Válka a revoluce – eskalace sociálních problémů 

v době I. světové války 
NIDV 1 

Informační seminář pro ředitele škol a školských 

zařízení k novel školského zákona 
NIDV 2 

Rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických 

pracovníků 
Služba škole MB 1 
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Sebereflexe v práci učitele Govin 1 

Festival pedagogické inspirace 
Pomáháme školám k 

úspěchu 
2 

Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ NIDV 1 

Karel IV. a Jan Hus – Karel a Jan, co do vínku dali 

nám? 
NIDV 2 

Seminář ADHD Sdružení DRAK 2 

Ukázková hodina anglického jazyka 
Life Improvement 

Through Education 
1 

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské 

gramotnosti a efektivnímu učení 
NIDV 1 

Do tajů nové matematiky Fraus 1 

English Language Course Content CES 1 

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa NIDV 1 

Setkání klubových škol 2015 Rozumíme penězům AISIS 1 

Odpady a obaly EKOKOM 1 

 

5. Údaje o počtu žáků 

Kapacita školy a její naplněnost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.1 

Součástí školy je také přípravná třída, kterou navštěvovalo ve školní roce 2015/2016 16 dětí. 

Charakteristika žáků dle trvalého bydliště 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.1.1 

Školní družina a její kapacita, školní klub 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.2 

Od 1. 1. 2016 je kapacita ŠD 103 žáků a byla 100% naplněna.  

Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.5 

Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.6 
 
Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 

Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 

30 16 

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí Počet 
o přestupu z jiné ZŠ 12 
o opakování ročníku 0 
o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 ŠZ) 4 
o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 0 
Celkem 16 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy 

Přehled prospěchu žáků 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.1 

Údaje o výchovných opatřeních 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.2 

Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.3 

V druhém pololetí byla velká neomluvená absence na 1. stupni zapříčiněna hlavně dvěma žáky (106 

a 125 NH). Každý žák, který měl počet NH 25 a výše byl řešen s oddělením OSPOD.  

Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.6 

Pestrost způsobů výuky 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.7 

Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení do školy vzdělávacích a 
rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.8 

Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.9 
 

7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 

 spolupráce se středními školami, vysokými školami, podniky, úřady práce, PPP, SPC, neziskové 
organizace, odbory a dalšími subjekty 

 

- škola pravidelně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními - především 

Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v otázkách 

speciálních vzdělávacích potřeb pro děti sociálně a zdravotně znevýhodněné, zdravotně 

postižené  - včetně žáků nadaných a žáků cizinců, 

- péče o žáky mimořádně nadané:  škola navázala spolupráci s Technickou univerzitou 

v Liberci, pořádá s dětmi exkurze do laboratoří, nadaní žáci studují na Dětské univerzitě 

vybrané obory, 

- talentovaní žáci jsou testováni Mensou ČR a na základě šetření jsou evidováni v poradně 

jako mimořádně talentované, 

- škola kooperuje se středními školami v rámci volby povolání a organizuje prohlídky pro 

žáky vycházejících ročníků, pravidelně se také účastní soutěží pořádaných středními 

školami např. Oděv a textil, kde naši žáci získali prestižní ocenění,  

- na školu dochází bývalí absolventi a informují vycházející žáky o studiu na vybraných SŠ,   

- škola klade důraz na kariérové poradenství a využívá poradenského střediska Úřadu práce, 

kde žáci provádějí profilové, osobnostní a profesní testy, 

- v otázkách prevence spolupracujeme s Policií ČR, neziskovou organizací Maják a 

Střediskem výchovné péče Čáp 
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 praxe studentů 

 

- jsme fakultní školou Technické univerzity v Liberci – spolupráce je z obou stran 

dlouhodobě dobře hodnocena, vyučující vedou studenty na souvislých i průběžných praxích 

- dále nabízíme zázemí studentům Centra praktické přípravy ve vedení volnočasových aktivit, 

zájmových kroužků a také možnost uplatnění jako asistentů pedagoga 

- poskytujeme také náslechové praxe pro studenty prvních a druhých ročníků FP  

 
 spolupráce se školskou radou 

 

- členové jsou v průběhu školního roku seznamováni se stavem rozpočtu, počtem žáků na 

škole, prognózou do dalších let, plánovanými projekty, aktivitami školy, ale také 

aktualizacemi ŠVP, řádů atd. 

- dále jsou členové seznámeni s plánovanými projekty a projednávají aktivity školy 

 
 spolupráce s rodiči 

 

- kooperace s rodiči je na velmi dobré úrovni - rodiče pomáhají s úpravou terénu školní 

zahrady, hřiště, přispívají formou finančních darů na vybavení školy (interaktivní tabule, 

dataprojektor, nákup pracovních sešitů atd.) 

- rodiče se rádi účastní tradičních akcí školy (Kaplický jarmark, Školní ples, Kaplický 

smečoun, Vánoční dílny atd.) 

- rodiče si oblíbili elektronickou žákovskou knížku Gradebook, kterou škola využívá čtvrtým 

rokem 

- při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, schází se pravidelně před třídními 

schůzkami 

 

Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.11 

Komunikace se zákonnými zástupci 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.4 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.5 

Během celého školního roku probíhá aktivní spolupráce na různých akcích vypsaných zřizovatelem. 
  

8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti 
 

 výsledky soutěží a přehlídek 
 

Naše škola se pyšní velmi šikovnými a aktivními žáky, pravidelná účast na vědomostních, 

sportovních a uměleckých soutěžích, se stala samozřejmou součástí školního roku. Prestižní 

umístění těší tak nejen žáky a jejich rodiče, ale i nás pedagogy. 
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Mezi naše největší úspěchy patří bezesporu následující výkony: 

 

- Matematický Klokan – 2. místo – okresní kolo – (4. třída) 

- Pangea – matematická soutěž – (9. třída) 1. místo v krajském kole, 28. místo v ČR 

(4395účastníků) 

- Pangea – matematická soutěž - (4. třída) 1. místo v krajském kole (212 účastníků), 56. 

místo v ČR (celkem účastníků 6608) 

- Olympiáda v matematice – okresní kolo pro 5. třídy – účastnil se žák ze 4. třídy – 1. místo 

- Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo – (9. třída) 6. místo 

- Výtvarná soutěž KVLK „Jak je to s králem aneb ilustrujeme pohádky“ – 1. místo 

ve IV. kategorii 

- Šachový turnaj Podještědská liga 3. místo (žáci 1. stupně) 

- Přehlídka dětských recitátorů v Liberci – okresní kolo – 1. a 4. třída – čestné uznání uděleno 

porotou za skvělý výkon 

- Poděkování poroty za kvalitní příspěvek – výtvarná soutěž Srdce s láskou darované (8. třída) 

- Čestné umístění – vědomostní soutěž Karel IV. – Národní pedagogické muzeum a knihovna 

J. A. Komenského 

- Účast v okresním kole Pythagoriády – velmi dobré umístění 

 
 zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

- Metoda CLIL rozšířena do dalších vyučovacích předmětů, vytvoření centra pro podporu 

jazykových dovedností pedagogů, s důrazem na metodu CLIL 

- Výuka cizích jazyků pomocí Blended learningu – celý školní rok, anglický a německý jazyk  

- Důraz kladen pedagogy na rozšiřující učivo pro nadané žáky, žáci jsou podporováni i ve 

volném čase, např. kroužky zaměřené na nadstandardní témata 

- Pedagogičtí pracovníci systematicky proškolováni v nových trendech moderní výuky 

- Na prvním stupni velmi často využíváno metody činnostního učení 

- Výuka matematiky je obohacována o moduly matematiky prof. Hejného a prvky činnostního 

učení 

 
 doplňková činnost 

 

- škola pravidelně vytváří zisk z vedlejší hospodářské činnosti a to zejména pronájmem 

bytového a nebytového prostoru a také hostinskou činností 

 
 vlastní prezentace a akce školy 

 

- Jsme školou otevřenou, klademe důraz na komunikaci s rodiči – k tomu využíváme hlavně 

elektronickou žákovskou knížku, ale i konzultační hodiny jednotlivých pedagogů 

a společenské akce. Nezapomínáme ani na další komunikační kanál – webové stránky školy, 

zde došlo k aktualizaci a modernizaci vzhledu a funkčnosti. Pravidelně zde umisťujeme 

články a fotografie z jednotlivých akcí našich žáků. 

- naši školu prezentujeme také v  regionálních novinách a tematicky zaměřených časopisech  

- školní časopis našich žáků „Náš Kapličák“ je dalším důkazem angažovanosti a kreativity 

žáků, časopis se pravidelně umisťuje na předních příčkách v soutěžích školních časopisů. 

Kladem časopisu je i jeho elektronická podoba a snadná dostupnost. 
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- škola je Fakultní školou TUL, vedení praxí studentů TUL je již tradiční a velmi dobře 

hodnocená 

- získání titulu EKOŠKOLA a jeho obhájení i v dalším roce, poukazuje na fakt, že se naše 

škola aktivně věnuje i ekologii a environmentální tematice 

- z kulturní oblasti je potřeba zmínit tradiční Divadlo prvních tříd s mateřskou školkou 

Malínek, žáci každoročně nacvičí nový divadelní kus, spolupráce mezi dětmi z mateřské 

školky a prvňáčky, pomáhá snadnějšímu přechodu do školy, budoucím prvňáčkům a rozvíjí 

jazykové dovednosti žáků 

- na škole funguje vlastní samospráva ve formě žákovského parlamentu - v letošním školním 

roce se žáci účastnili shromáždění školních parlamentů z celé ČR na Krajském úřadě LK  

- škola se zapojila do mezinárodního projektu na záchranu šimpanzů v Kamerunu 

v součinnosti se ZOO Liberec 

 

Výběr hlavních akcí pořádaných pro veřejnost: 

o   Vánoční dílny 

o   Vánoční besídka 

o   Školní ples 

o   Kaplický jarmark 

o   Kaplický smečoun (volejbalový turnaj rodičů a učitelů) 

o   Divadelní vystoupení 1. tříd za účasti MŠ Malínek 

o   Pasování prvňáčků 
 

Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.10 

Pestrost mimoškolních aktivit 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.2 

Komunitní činnost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.3 
 

9. Údaje o poradenských službách (školské poradenské zařízení) 
 

 zpráva výchovného poradce školy 
 

viz příloha č. 3 - Zhodnocení práce výchovné poradkyně ve školním roce 2015/2016 
 

 práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

- žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče během výuky 

i nad rámec povinného vyučování, žáci využívají podpůrná opatření, která jim pomáhají 

překonat nedostatky ve vyučovacím procesu 

- žáci vedení jako integrovaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu, 

který specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáků a oblasti výuky, ve kterých jsou jejich 

obtíže nejvíce patrné – žáci mohou při vyučování používat kompenzační pomůcky a pracují 

s pomocí asistenta pedagoga  

- integrovaní žáci také využívají speciální pedagogickou péči v rámci 1 navýšené hodiny 

týdně 
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- nadaným žákům je také věnována individuální péče – vyučující s těmito žáky pracují dle 

různých metod (skupinové vyučování, projektové vyučování, vyučování diskusí aj.) a dle 

situace volí formu úkolů (samostatné studium, prezentace znalostí a dovedností nadaného 

žáka před třídou, doučování slabších spolužáků atd.) 

- mimořádně nadaní žáci se také mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu, 

který je vypracován podle platných osnov a obohacen o rozšiřující a prohlubující témata 

- ve výjimečných případech je žákovi umožněno po vykonání komisionálních zkoušek 

přestoupit do vyššího ročníku nebo se účastnit výuky určitého předmětu ve vyšším ročníku, 

ovšem většina nadprůměrně nadaných žáků odchází studovat na víceletá gymnázia 
 

 vyhodnocení plánu prevence 
 

Cíle metodického programu ve školním roce 2015/2016 se podařilo z větší části realizovat. 

Naším cílem bylo a je vytrvale ukazovat žákům správnou cestu, dosahování 

co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků, vzdělávání 

pedagogických pracovníků, spokojenost žáků ve škole, aktivní spolupráce s rodiči 

a spokojenost rodičů se školou. 
 

 zpráva metodika prevence 
 

viz Příloha č. 4 - hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2015/2016 
 

 údaje o prevenci sociálně-patologických jevů (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, gambling, poruchy 
příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, drogová problematika, záškoláctví 
apod.) 
 

- škola úzce spolupracuje v oblasti primární prevence a sociálně-patologických jevů s Policií 

ČR, neziskovou organizací Maják a využívá služeb Střediska výchovné péče Čáp 

- rozšíření sociálně-patologických jevů jsou sledována mezi žáky prostřednictvím 

dotazníkových šetření, třídnických hodin a v debatě realizovaných přednášek a seminářů 

- škola uspořádala pro rodiče a přátele školy odbornou přednášku na téma Kyberšikana 

- žáci 1.-9. ročníku se zúčastnili přednášek primární prevence zaměřených na potírání 

sociálně-patologických jevů, přednášky vedla Mgr. Martina Grohmanová ze společnosti 

Společně k bezpečí a zaměřila se v nich na aktuální témata (sexuální obtěžování, ubližování, 

šikana, záškoláctví...) 

Předpokládaný vývoj, materiálně technické a výchovně vzdělávací trendy 

 

- zajistit prostorové podmínky pro zvyšující se nárůst žáků 

- podporovat další vzdělávání pedagogů 

- zlepšovat prezentaci školy 

- zajistit jiné zdroje financování za účelem posílení rozpočtu (granty, dotace, sponzoři atd.) 

- vytvořit multimediální a přírodovědnou učebnu 

- zařadit do výuky všech předmětů práci s informačními technologiemi s využitím výukových 

programů 

- prosazovat funkční gramotnost žáků (čtenářskou, přírodovědnou, finanční a matematickou) 

- podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty žáků, zařazovat programy 

environmentálního vzdělávání i do DVPP 

- využívání a práce s cloudovými službami 

- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku 

- prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace  

http://www.zs-kaplickeho.cz/
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz


Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23 

Tel.: 739 329 110, www.zs-kaplickeho.cz, skola@zs-kaplickeho.cz 

 

 13 

- prohloubit zahraniční spolupráci 

- zařadit do výuky prvky Hejného metody 

- více se zaměřit na nadané žáky 

Krátké zhodnocení 
 

Uplynulý školní rok hodnotíme jako zdařilý. Je patrné, že se škola neustále rozvíjí. Naši žáci byli 

úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád.  

Nadstandardní je zapojení školy do projektů, které tvoří nezanedbatelný přínos pro školu a to nejen 

po stránce finanční.  

Věříme, že se nám cíle a priority podaří plnit. Budeme pracovat na dalším rozvoji školy. 
 

 odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží  

- spolupracujeme také s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

Angažmá odborných profesí 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.5 

Na škole jsou dvě asistentky pro žáky se zdravotním znevýhodněním a jedna asistentka pro žáky se 

sociálním znevýhodněním. 

Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou výchovných 
komisí popř. v součinnosti s OSPOD 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 7.4 

Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.6 
 

10. Údaje o řízení školy/zařízení 
 

- Ze strany vedení školy je kvalita výuky posuzována průběžným sledováním práce učitelů 

v jednotlivých třídách a také hospitacemi. Pro zkvalitnění výuky byly zavedeny vzájemné 

hospitace pedagogů. Jde o kritické posouzení hodiny týmem učitelů.  

- Dalším krokem k sledování vzdělávacího procesu byly zavedeny srovnávací testy v pololetí 

a na konci školního roku (3. – 9. třídy) pro předměty AJ, ČJ a matematika. 

- Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, zvláště podporuje vzdělávání 

koordinátorů a vlastní vzdělávání.  

- Úkolem školního roku bylo dovybavení učeben moderní IT technikou, které se podařilo. 

Město se finančně podílelo na rozsáhlé rekonstrukci, při které bylo vyměněno linoleum 

ve zbytku tříd a na chodbě v 2.NP a v jídelně. 

- V rámci prohlubování vztahů s rodiči jsme pořádali řadu akcí, na kterých se podíleli jak žáci 

a učitelé, tak i samotní rodiče.  

- Nadále pokračuje spolupráce se zahraničními školami. Uspořádali jsme zahraniční pobyty 

pro žáky 7. až 9. tříd – Londýn.  

- Vedení školy pravidelně provádí šetření školního klimatu, kde jsou sledovány vztahy mezi 

žáky, žákem-učitelem a celková atmosféra ve třídě a škole (dotazníková šetření jsou žákům 

předkládána v papírové i elektronické podobě, v rámci třídnických hodin i v podobě anket). 
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Strategie rozvoje školy a vzdělávání 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.1 

Testování klimatu školní sborovny 
 

ANO/ NE 

*) 

Rok, kdy bylo 

provedeno poslední 

testování 

Druh použitého testovacího nástroje 

nebo jiná forma práce s klimatem 

školní sborovny 

ANO 11-12/2015 Vlastní on-line dotazník 

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené 

v posledních třech letech 

Testování klimatu školy a třídy 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.1 
 

11. Údaje o dalších záměrech školy/zařízení, zhodnocení, závěr 

Předpokládaný vývoj, materiálně technické a výchovně vzdělávací trendy 

-  zajistit prostorové podmínky pro zvyšující se nárůst žáků 

- podporovat další vzdělávání pedagogů 

- zlepšovat prezentaci školy 

- zajistit jiné zdroje financování za účelem posílení rozpočtu (granty, dotace, sponzoři atd.) 

- vytvořit multimediální a přírodovědnou učebnu (již zadána projektová dokumentace) 

- zařadit do výuky všech předmětů práci s informačními technologiemi s využitím tabletů 

a výukových programů 

- prosazovat funkční gramotnost žáků (čtenářskou, přírodovědnou, finanční a matematickou) 

- podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty žáků, zařazovat programy 

environmentálního vzdělávání i do DVPP 

- využívání a práce s cloudovými službami 

- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku (již se zpracovává 

projektová dokumentace) 

- prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace  

- prohloubit zahraniční spolupráci 

- zařadit do výuky všech ročníků prvky Hejného metody 

- více se zaměřit na nadané žáky 

 

Krátké zhodnocení 
 

Uplynulý školní rok hodnotím jako zdařilý. Je patrné, že se škola neustále rozvíjí. Naši žáci byli 

úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád.  

Nadstandardní je zapojení školy do projektů, které tvoří nezanedbatelný přínos pro školu a to nejen 

po stránce finanční.  

Věříme, že se nám cíle a priority podaří plnit. Budeme pracovat na dalším rozvoji školy. 
 
 
 
 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz


Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23 

Tel.: 739 329 110, www.zs-kaplickeho.cz, skola@zs-kaplickeho.cz 

 

 15 

12. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

 

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.3.1 

Dále škola podávala žádosti do rozvojových programů na MŠMT. 

Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.3.2 

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 
Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. hrazených aktivit, jako jsou školní 

družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky (ZK), pobyty ve škole v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), 

lyžařské kurzy (LVK), jazykové zájezdy do zahraničí (JZ) apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte 

v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy v dané základní škole. 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.4 
 
 
 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 
dalších kontrol  

 
Inspekční zprávy, protokoly o kontrolách a zápisy správních orgánů zařaďte do příloh. 

 

Nebyla žádná kontrola 

 
 

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
 
Příloha č. 2 - finanční vypořádání za rok 2015 

 
 
 

15. Přílohy: 
 Příloha č. 1 - vygenerované tabulky 
 Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2015 
 Příloha č. 3 - zhodnocení práce výchovné poradkyně ve školním roce 2015/2016 
 Příloha č. 4 - hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2015/2016  
 Příloha č. 5 - hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz


Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23 

Tel.: 739 329 110, www.zs-kaplickeho.cz, skola@zs-kaplickeho.cz 

 

 16 

Příloha č. 1 - vygenerované tabulky 

 

1. Pedagogický sbor 

1.1 Kvalifikovanost sboru 

Kritérium je uchopeno jako procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní škole: 
A = 95 – 100 %, B = 89 – 94 %, C = 82 – 88 %, D = 75 – 81 %, E = méně než 75 %. 
(Kvalifikační požadavky na učitele vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). 

Zpracováno dle statistických výkazů (údaje dle zahajovacích výkazů k 30. 9.) 

P. č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň 

9 ZŠ Kaplického 384 95 - 100% 95 - 100% 

1.1.1 Specializované činnosti - kvalifikovanost 

P.

č 

Základní 

škola 

výchovný 

poradce 

školní metodik 

prevence 

koordinátor 

ŠVP 
metodik ICT 

koordinator 

EVVO 

počet 

celke

m 

s 

potřebno

u 

kvalifika

cí 

počet 

celke

m 

s 

potřebno

u 

kvalifika

cí 

počet 

celke

m 

s 

potřebno

u 

kvalifika

cí 

počet 

celke

m 

s 

potřebno

u 

kvalifika

cí 

počet 

celke

m 

s 

potřebno

u 

kvalifika

cí 

9 

ZŠ 

Kaplické

ho 384 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

1.1.2 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 

Vysvětlivky k tabulce: 
N – nevyhovující 
Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy 
a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět) 
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a 
stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 

P.č. Základní škola Ročník Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N % 

 9   ZŠ Kaplického 384  

 1   44   44   100   0   0   0   0  

 2   44   44   100   0   0   0   0  

 3   53   50   94.3   3   5.7   0   0  

 4   50   47   94   3   6   0   0  

 5   29   22   75.9   7   24.1   0   0  

 celkem   220   207   94.1   13   5.9   0   0  
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1.1.3 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň 

Vysvětlivky k tabulce: 
N – nevyhovující 
Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy 
a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět) 
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a 
stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 

P.č. Základní škola 

Vyučované 

předměty nebo 

vzdělávací oblasti 

Celkem 

vyučovaných 

hodin 

Ú % P % N % 

 9   ZŠ Kaplického 384  

 Český jazyk a 

literatura  
 17   17   100   0   0   0   0  

 Matematika   18   18   100   0   0   0   0  

 Cizí jazyky   20   20   100   0   0   0   0  

 ICT   5   4   80   1   20   0   0  

 Člověk a příroda F, 

Ch, Př, Bi, Z  
 26   11   42.3   11   42.3   4   15.4  

 Člověk a společnost 

D, Ov,   
 12   12   100   0   0   0   0  

 celkem   98   82   83.7   12   12.2   4   4.1  

1.2 Profesní rozvoj učitelů 

p.č. Základní škola 
Plán 

DVPP 

Individuální 

plány 

osobního 

rozvoje 

jednotlivých 

učitelů 

Vzdělávací 

akce pro 

celý 

učitelský 

sbor 

Vzájemné 

hospitace 

a náslechy 

mezi 

učiteli 

Mentoring 

Jiné formy 

profesního 

rozvoje 

9 ZŠ Kaplického 384 A částečně A A částečně 

individuální 

školení, 

kurzy 

DVPP, 

individuální 

pohovory s 

učiteli - 2x 

do roka 

1.3 Testování klimatu školní sborovny 

p.č. Základní škola 
ANO/NE 

*) 

Rok kdy bylo 

provedeno poslední 

testování 

Druh použitého testovacího 

nástroje nebo jiná forma práce s 

klimatem školní sborovny. 

9 ZŠ Kaplického 384 ANO 2015 
vlastní dotazník, pohovory s každým 

pedagogem 
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*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené 

v posledních třech letech 

1.4 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 

p.č. Základní škola 
Celkem 

pedagogů 

Z toho 

muži 

Průměrný 

věk 

Věková skladba 

< 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

64 

65 

+ 

9 ZŠ Kaplického 384 27 5 40.1 8 9 2 8 0 

1.4.1 Změny v pedagogickém sboru 

p.č. Základní škola 

nastoupili 

do ZŠ 

celkem 

z toho 

absolventi 

fakult 

vzdělávající 

učitele 

odešli ze 

ZŠ 

celkem 

odešli 

na 

jinou 

školu 

odešli 

mimo 

školství 

z toho 

učitelé 

do 3 let 

praxe 

9 ZŠ Kaplického 384 3 1 1 1 0 0 

1.4.2 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 

p.č. Základní škola 

ostatní 

zaměstnanci 

celkem 

z 

toho 

muži 

z celku 

administrativní 

pracovníci 

z celku 

provozní 

zaměstnanci 

z celku 

vedoucí 

pracovníci 

9 ZŠ Kaplického 384 8,25 1 1,5 6,75 2 

1.4.3 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 

p.č. Základní škola 
nastoupili do 

ZŠ 

odešli ze 

ZŠ 
Důvody odchodu 

9 ZŠ Kaplického 384 3 1 
Odchod byl z důvodu termínované 

smlouvy. 

2. Vzdělávací proces 

2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

p.č. Základní škola 
Strategický 

dokument 

Do zpracování 

strategie byli 

zapojeni: 

Je materiál 

každoročně 

vyhodnocován 

a případně dle 

potřeby 

doplňován? 

Je dokument 

veřejně přístupný 

pro rodiče? 

9 ZŠ Kaplického 384 2013 - 2016 

1 - ředitel (nejužší 

vedení) 

2 - rozšířené 

vedení 

NE NE 
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2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin 

Tzv. disponibilní hodiny jsou dnes prakticky to jediné, čím se školy mohou mezi sebou lišit 
nad rámec povinného základu, daného v RVP. Na prvním stupni má ředitel k dispozici 
14 vyučovacích hodin k posílení vybraných předmětů, na druhém pak 24 hodin. Z toho jde 
ale 6 povinně na podporu dalšího (druhého) cizího jazyka. Přesné rozdělení disponibilních 
hodin uvádí každá škola ve veřejné výroční zprávě, pro potřebu tohoto přehledu je 
diferencujeme do oblastí, které daná škola pokrývá většinově: CIZÍ JAZYKY, ČESKÝ JAZYK 
A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY, MATEMATIKA A PŘÍRODOVĚDNĚ PŘEDMĚTY, ESTETICKÉ 
VÝCHOVY, ICT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 

1. Cizí jazyk 
2. ČJ a humanitní předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň 
ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost) 
3. Matematika a přírodovědné předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho 
svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a příroda) 
4. Estetické výchovy, Člověk a zdraví (Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a 
kultura a Člověk a zdraví) 
5. ICT  
6. Člověk a svět práce 
7. Volitelné předměty v rámci celého spektra vzdělávacích oblastí 

p.č. Základní škola Typ tříd 
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

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

9 ZŠ Kaplického 384 běžné třídy 0 8 5 0 1 0 2 3 8 0 3 2 0 

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

2.4 Nasazení 1. cizího jazyka 

Výuka cizím jazykům je dnes jednou z důležitých oblastí, které rodiče při výběru základní 
školy mohou sledovat. Přestože většina libereckých ZŠ nasazuje 1. cizí jazyk již v první 
třídě, tyto informace rodiče často nemají, nebo nevnímají. Kritérium tedy uvádí, v jaké 
třídě ZŠ se začíná vyučovat cizímu jazyku a kterému. 

2.5 Nasazení 2. cizího jazyka 

V nasazení druhého cizího jazyka je už mezi základními školami více rozdílů. Přesto se 
nedá říci, že by děti z některých ZŠ byly o výuku němčině či francouzštině ochuzeny. 
Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě dané ZŠ se začíná vyučovat druhému cizímu jazyku a 
kterému. 

p.č. Základní škola 

Od které třídy je 

vyučován 

povinně 

1. cizí jazyk 

Jaké cizí 

jazyky škola 

nabízí jako 

1. cizí jazyk 

Od které třídy je 

vyučován 

povinně 

2. cizí jazyk 

Jaké cizí 

jazyky škola 

nabízí jako 

2. cizí jazyk 

9 ZŠ Kaplického 384 3 AJ 7 NJ 
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2.6 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 

p.č

. 

Základní 

škola 

Zapojení 

rodilých 

mluvčích 

CLIL  

(zkratky 

předmětů, 

ve kterých 

je metoda 

používána

) 

eTwinnin

g 

Další cizí 

jazyk 

zařazený 

jako 

nepovinný 

předmět 

ročník/jazy

k 

Výměnn

é pobyty 

do 

zahraničí 

Jiné (max. 3 

příklady 

nejvýznamnějšíc

h aktivit) 

9 

ZŠ 

Kaplickéh

o 384 

Nepravideln

ě 

Ma, Vl, Př, 

Ch 
NE NE ANO 

Blended learning 

poznávací letecké 

zahraniční zájezdy 

- Anglie, 

Amsterdam 

partnerské školy - 

Lubin, Zlotoryje 

2.7 Pestrost způsobů výuky 

V dnešních základních školách se již nepraktikuje pouze tzv. frontální způsob výuky (F), ale 
najdete v nich také činnostní učení (Č), projektové vyučování (P) apod. Kritérium ukazuje, 
jaké způsoby výuky daná základní škola praktikuje a jak je tento způsob výuky běžný nebo 
ojedinělý *) 

p.č. Základní škola 
1. stupeň 2. stupeň 

F Č P Jiné F Č P Jiné 

9 ZŠ Kaplického 384 B B B 

podpora výuky ICT 

využití interaktivní 

techniky 

A C B 

podpora výuky ICT 

využití interaktivní 

techniky 

brainstorming 

*) 
A – běžně používaný způsob u většiny učitelů ve všech předmětech 

B – tento způsob výuky využívají jen někteří učitelé v některých předmětech 

C – tento způsob výuky učitelé většinou nezařazují (použití metody je výjimečné) 

2.8 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení 
do školy vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý 
rozvoj dítěte 

p.č. Základní škola 
Hejného 

metoda 

Comenia 

Script 

Využití 

tabletů 

ve 

výuce 

Zdravý 

životní styl 

a 

stravování 

Trvale 

udržitelný 

rozvoj 

Jiné 

9 ZŠ Kaplického 384 částečně NE ANO 
Ovoce do 

škol 

Ekoškola 

Recyklohraní 

FG a 

čtenářská 
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Zdravá 

školní 

jídelna 

Držitel 

certifikátu 

Jídelna Snů 

Žákovský 

parlament 

gramotnost 

2.9 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku 
jednotlivých žáků 

p.č. Základní škola 

Typ externího testování realizovaný v daném školním roce 

NIQES - 

ČŠI  

InspIS SET 

SCIO KALIBRO Jiné 

9 ZŠ Kaplického 384 tř. 

5., 7., 9., 

tř. 

M, ČJ, 

OSP 

tř. 

vlastní srovnávací testy 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., tř. 

Matematika, český jazyk, 

anglický jazyk 

2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 

Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je jen 
přehledem a nikoli strukturovaným výpisem. Konkrétní informace pak lze nalézt ve veřejné 
výroční zprávě každé školy. 

Soutěže typu A: 
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, 
biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích, olympiáda v českém jazyce, dějepisná 
olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, astronomická olympiáda, 
Pythagoriáda 
Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka 
dětských recitátorů – Dětská scéna 
Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická 
soutěž na téma holokaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém 
soužití různých etnik v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v 
teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v 
programování 

Soutěže typu B: 
Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, Přírodovědný 
klokan, Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická soutěž Pangea 
Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka 
dětského divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance 
Kutná Hora, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský a my 
(celostátní literárně historická a výtvarná soutěž) 
Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, 
přespolní běh – běháme s BK Tour, atletický čtyřboj, minifotbal, basketbal, házená) 
Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Logická 
olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů, 
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Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést přesnou 
evidenci zapojených žáků ve všech soutěžích a olympiádách. Někteří žáci se zapojují do 
více soutěží, čísla mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na celkový počet 
úspěšných a aktivních žáků. Některé soutěže nemají klasický postup okres, kraj, republika, 
některé nestanovují pořadí žáků, ale jen úspěšnost řešení – např. Bobřík informatiky. 

p.č. Základní škola 

Soutěže typu A Soutěže typu B 

Počet zapojených 

žáků 

Počet 

umístění  

(1. až 3. místo) 

Počet zapojených 

žáků 

Počet 

umístění  

(1. až 3. místo) 

školní 

kola 

okres a 

vyšší 
okres kraj ČR 

školní 

kola 

okras a 

vyšší 
okres kraj ČR 

9 ZŠ Kaplického 384 200 10 3 1 0 250 20 5 2 2 

2.11 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 

Kritérium ukazuje existenci a konkrétní příklady aktivit na daných základních školách 
(ANO/NE/příklady). 

p.č. Základní škola 

Spolupráce ZŠ a MŠ 

*)  

(max 3 konkrétní 

aktivity realizované 

ve školním roce) 

Prostupnost a 

spolupráce mezi 1. a 

2. stupněm  

(max 3 konkrétní 

aktivity realizované 

ve školním roce) 

Spolupráce ZŠ a SŠ 

**)  

(max 3 konkrétní 

aktivity realizované 

ve školním roce) 

9 ZŠ Kaplického 384 

společné divadelní 

představení 

Kaplický jarmark 

patroni (1. a 9. třídy) 

žákovský parlament 

ekotým 

spolupráce se SPŠT 

žáci různých SŠ 

navštěvují 9. třídy v 

rámci volby povolání 

*) pouhé využívání prostor ZŠ pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení 
dětí nebo zaměstnanců MŠ i ZŠ do některých společných činností. 

**) neuvádět veletrhy vzdělávání a návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ, které by měly být samozřejmostí 

3. Školní klima 

3.1 Testování klimatu školy a třídy 

Kritérium existence testování ve frekvenci alespoň 1x školní rok. 

p.č. Základní škola 
A/N 

*) 

Kdy bylo 

testování 

naposledy 

realizováno  

(měsíc/rok) 

Ročníky, 

které se 

testování 

zúčastnily 

Druh 

použitého 

testovacího 

nástroje 

Jak jsou výsledky 

dále využívány pro 

práci se školním 

klimatem nebo 

uvedení různých 

aktivit zaměřených 

na zlepšování 

školního klimatu. 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
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9 ZŠ Kaplického 384 ANO 11-12/2015 
3., 4., 5., 6., 

7., 8. 

KLIT 

Pro školy - 

klima třídy 

Vlastní 

dotazník 

výsledky rozebrány s 

vedením, TU, 

metodikem 

v případě potřeby 

přizváni odborníci na 

danou problematiku 

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy bylo testování prováděno v daném školním roce 

3.2 Pestrost mimoškolních aktivit 

Kritérium ukazuje počet aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok, počet tzv. unikátních 
dětí, které se jich účastnily, a také míru zapojení v % ve vztahu k počtu žáků dané 
základní školy. 

p.č. Základní škola 

Kroužky Exkurze 
Škola v přírodě  

Lyžařský kurz 

počet 
počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% 

9 ZŠ Kaplického 384 12 132 47 14 260 93 2 105 37 

Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo které se zúčastnilo více exkurzí, je v dané oblasti započítáno pouze 

1x 

3.3 Komunitní činnost 

Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok. 

p.č. Základní škola 
Počet 

akcí 
Vybrané příklady 

9 ZŠ Kaplického 384 9 

Vánoční dílničky, Kaplický jarmark, Kaplický smečoun (turnaj 

s rodiči ve volejbale), Školní ples, Enviromentální projekty 

(vysazení okrasných květin na zastávce MHD) 

3.4 Komunikace se zákonnými zástupci 

V řadě škol se již usídlila praxe nejrůznějších dotazníků, rodičovského testování klimatu, 
pravidelných veřejných besed a setkání (nepočítáme třídní schůzky a individuální 
konzultace). Kritérium ukazuje počet těchto aktivit za uzavřený školní rok a jejich typ, 
popř. binární škála ANO/NE. 

p.č. Základní škola 

Držitel 

značky 

Rodiče 

vítáni 

*)  

A/N 

Besedy 

pro 

rodiče  

A/N 

Ukázkové 

hodiny  

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

výuky  

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

práce na 

rozvojových 

plánech  

A/N 

Jiné (max 3 

příklady 

realizované v 

daném roce) 

9 ZŠ Kaplického 384 NE ANO NE NE ANO 

Beseda s 

rodiči o 

zdravém 
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stravování - 

Jídelna snů 

Třídní 

schůzky 

učitel-rodič-

žák 

Přednáška pro 

rodiče 

Kyberšikana 

*) http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/ 

3.5 Angažmá odborných profesí 

Kritérium ukazuje míru úvazku konkrétního specialisty na dané základní škole s případným 
vysvětlením k danému úvazku. 

p.č

. 

Základní 

škola 

Školní 

psycholo

g 

úvazek 

Školní 

speciáln

í 

pedago

g  

úvazek 

Asistent 

pedagog

a 

A/N 

Koordinátor 

společného 

vzdělávání/inklu

ze 

A/N 

Tlumoční

k do 

znakové 

řeči  

A/N 

Specialista 

v oblasti 

prostorové 

orientace 

zrakově 

postiženýc

h  

A/N 

Kariérov

ý 

poradce  

A/N 

9 

ZŠ 

Kaplickéh

o 384 

0 0 ANO NE NE NE ANO 

3.6 Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 

Kritérium ukazuje počty realizovaných IVP a IVýP na dané škole za uzavřený školní rok. 

p.č. Základní škola 

IVP nebo PLPP 

IVýP 

Skupin. 

integrace 

(speciální 

třídy) 

Aktivity určené 

pro mimořádně 

nadané žáky 

realizované v 

daném školním 

roce  

(max 5 příkladů) 

integrovaní 

žáci se SVP  

(podle nové 

klasifikace 

žáci ve 2. až 5. 

stupni 

podpory) 

žáci s potřebou 

podpůrných 

opatření 

(dle nové 

legislativy 

zařazení do 1. 

stupně 

podpory) 

9 ZŠ Kaplického 384 15 0 0 

1 - 

přípravná 

třída 

testování IQ 

Mensou ČR 

zapojení do 

soutěží např. 

Pangea 

logická 

olympiáda 

Dětská univerzita 
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TUL 

4. Zázemí školy 

4.1 Vlastní kuchyně/externí dodavatel (výdejna) 

p.č. Základní škola 
Kuchyň a 

jídelna ve škole 

Kuchyň a jídelna ve škole 

externí provozovatel 

Výdejna ve škole 

externí dodavatel 

9 ZŠ Kaplického 384 vlastní 
  

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub 

Bez služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku ani 
představit. S přibývajícím počtem školáků se však kapacity školních družin dostávají na své 
meze. Kritérium ukazuje kapacitu školní družiny dané školy a její procentuální využití. 
Některé školy pak družiny doplňují i školními kluby. 

p.č. Základní škola Kapacita 
Poměr k počtu žáků  

1. stupně % 

Naplněnost  

% 

Školní klub  

ANO/NE/VHČ 

9 ZŠ Kaplického 384 90 48.6 100.0 NE 

Dle statistických výkazů pro školní rok 2015/16 k 31. 10. 2015 
VHČ - školní klub je provozován v rámci vedlejší hospodářské činnosti. 

4.3 Vnitřní sportoviště 

Minimálně jednu tělocvičnu má každá liberecká základní škola, byť se můžeme přít o její 
parametry i technický stav. Řada škola ale nabízí vnitřních sportovišť více, včetně bazénu, 
posilovny, relaxačního zázemí. Je už na rodičích, aby zvážili, jak je pro ně toto zázemí 
důležité. Kritérium ukazuje vybavenost škol vnitřními sportovišti a jejich počtem: 
tělocvična, bazén, posilovna, relaxační zázemí, jiný. 

p.č. Základní škola 
Tělocvična  

počet 
Bazén Posilovna 

Relaxační zázemí  

(popis)) 
Jiné 

9 ZŠ Kaplického 384 1 NE NE 
  

4.4 Outdoorová sportoviště 

Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí už není automatickou věcí. Každá škola sice 
disponuje malým pláckem pro venkovní vyžití, jen některé ale zatím mají skutečná kvalitní 
sportoviště (běžecké dráhy, multifunkční hřiště, sektor pro skok daleký, sektory pro vrhy 
aj.). Kritérium zohledňuje existenci kvalitního sportoviště u dané základní školy na binární 
škále (ANO/NE). 

p.č. Základní škola ANO/NE Základní popis 

9 ZŠ Kaplického 384 NE jednoduché školní hřiště 
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4.5 Bezbariérový přístup 

Nemůže být sporu o tom, že bezbariérový přístup do školy pro žáky či rodiče imobilní či 
pohybově omezené, nebo i pro rodiče s kočárky se stává záležitostí, nad níž bychom vůbec 
neměli přemýšlet. Přesto takový přístup mají jen některé základní školy. Kritérium ukazuje 
bezbariérovost dané školy (alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a 
typ zařízení. 

p.č. Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

9 ZŠ Kaplického 384 NE 
 

5. Škola, její zřizovatel, financování 

5.1 Kapacita školy a její naplněnost 

V posledních i několika dalších letech budou kapacity libereckých základních škol velmi 
sledovaným parametrem. Díky spádovým obvodům, které vymezujeme povinně ze zákona, 
sice dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hlediska lokality, řada škol 
je přesto schopna zapsat i tzv. nespádové děti, které nemají přednostní právo přijetí. 
Hlavním údajem je celková kapacita škol, od níž se pak odvíjejí i počty otevíraných prvních 
tříd. Kritérium ukazuje celkovou kapacitu dané školy a její procentuální naplněnost. 

p.č. Základní škola Kapacita 
Naplněnost 

% 

průměrný počet dětí 

ve třídách 1. stupně 

průměrný počet dětí 

ve třídách 2. stupně 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

9 ZŠ Kaplického 384 330 84,9 23,6 
 

17,0 
 

Dle statistických výkazů pro školní rok 2015/16 k 30. 9. 2015 

5.1.1 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště 

p.č. Základní škola 

1. stupeň 2. stupeň 

bydliště 

Liberec 

bydliště MO 

Vratislavice 

bydliště 

mimo 

Liberec 

bydliště 

Liberec 

bydliště MO 

Vratislavice 

bydliště 

mimo 

Liberec 

9 ZŠ Kaplického 384 176 1 39 51 0 14 

5.2 Technický stav školského objektu 

Statutární město Liberec má velmi dobře zpracovaný stav jednotlivých školských budov, 
základní informaci přitom již poskytujeme v materiálu z roku 2015 s názvem Draft dalšího 
rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020 
(http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-
rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf). Kritérium 
zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále: dobrý (A), 
uspokojivý (B), špatný (C). 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
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p.č. Základní škola Stav 
Poznámka  

aktuálně podané nebo připravované projekty 

9 ZŠ Kaplického 384 A MŠMT - navyšování kapacit 

5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát (platy 
učitelů i nepedagogického personálu), město (energie, topení, investice), rodiče 
(mimoškolní aktivity, příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání aktivně i další 
zdroje především prostřednictvím dotačních a grantových projektů, což dobře 
zaznamenávají především výroční zprávy škol či jejich webové stránky. Kritérium ukazuje 
úspěšnost v získávání takových financí za uzavřený školní rok jako číselný poměr podaných 
žádostí a podpořených projektů. 

5.3.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném 
školním roce) 

p.č

. 

Základní 

škola 

SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podan

é 

podpoř

. 

podan

é 

podpoř

. 

podan

é 

podpoř

. 

podan

é 

podpoř

. 

podan

é 

podpoř

. 

9 

ZŠ 

Kaplickéh

o 384 

9 8 2 1 0 0 2 2 1 0 

5.3.2 Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace 
(v daném školním roce) 

Poznámka: v případě víceletých projektů uvádět alikvótní část financí pro daný školní rok 

p.č. Základní škola SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

9 ZŠ Kaplického 384 67 630,- 13 000,- ,- 508 005,- 0,- 

5.4 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. 
hrazených aktivit, jako jsou školní družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky (ZK), 
pobyty ve škole v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), lyžařské kurzy (LVK), jazykové 
zájezdy do zahraničí (JZ) apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v 1. 
třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy v dané základní škole 

p.č. Základní škola třída ŠD Kč/měs 
ZK Ø 

Kč/rok 

ŠP, HP, 

LVK a jiné 

kurzy (Ø 

Kč/rok) 

Spolek 

rodičů 

Kč/rok 

Kulturní 

akce, 

výlety, 

exkurze a 

jiné aktivity 

(Ø Kč/rok) 

9 
ZŠ Kaplického 

384 

1. třída 200,- 500,- 3 000,- 300,- 
 

2.5. 200,- 500,- 3 000,- 300,- 200,- 
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třída 

6.9. 

třída 
0,- 500,- 2 500,- 300,- 400,- 

5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem, tedy statutárním městem Liberec, patří k důležitým 
vnějším projevům školy. Zřizovatel má zájem školy propagovat při nejrůznějších veřejných 
vystoupeních, nabízím jim pravidelně prostor v tištěném radničním periodiku, zapojuje je 
do společných projektů v oblasti vzdělávání, doporučuje školám pozitivní přístup k 
transparentnosti i v oblasti zdravého školního stravování apod. Kritérium ukazuje existenci 
aktivní spolupráce se zřizovatelem na binární škále (A/N) a typy zapojení v posledních 
dvou uzavřených školních letech. 

p.č. Základní škola A/N 
Příklady zapojení 

2015/16 

9 ZŠ Kaplického 384 ANO workshop stravování, prezentace ve Zpravodaji SML 

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a 
výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce 

p.č. Základní škola ČŠI zřizovatel KÚLK OHES Hasiči 
Inspekce  

práce 
Jiné 

Jiné  

hodnota 

9 ZŠ Kaplického 384 
        

1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 

3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

7.1 Přehled prospěchu žáků 

p.č. Základní škola pololetí 
Prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

z toho 

počet žáků, 

u kterých 

bylo 

použito 

slovní 

hodnocení 

dle § 15 

odst. 2 

vyhl. č. 

48/2005 

Sb. 

9 ZŠ Kaplického 384 
1. 183 84 13 2 0 

2. 182 85 12 2 0 
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9 ZŠ Kaplického 384 
1. 183 84 13 2 0 

2. 182 85 12 2 0 

7.2 Údaje o výchovných opatřeních 

p.č. 
Základní 

škola 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 

žáků 
PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 

Počet 

žáků 
PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 

9 

ZŠ 

Kaplického 

384 

282 0 18 8 0 5 1 1 281 0 15 14 0 9 7 4 

PTU - pochvala třídního učitele 
NTU - napomenutí třídního učitele 

DTU - důtka třídního učitele 
PŘŠ - pochvala ředitele školy 

DŘŠ - důtka ředitele školy 

7.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 

p.č. Základní škola stupeň 

1. pololetí 2. pololetí 

celkem 

z 

toho 

NH 

ZH na 

jednoho 

žáka 

NH na 

jednoho 

žáka 

celkem 

z 

toho 

NH 

ZH na 

jednoho 

žáka 

NH na 

jednoho 

žáka 

9 ZŠ Kaplického 384 
1. 7973 20 36,99 0,09 10698 303 48,57 1,42 

2. 4072 77 59,63 1,15 6513 45 96,54 0,67 

7.4 Počty váženějších výchovných problémů, které byly v průběhu 
roku řešeny formou výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD 

p.

č. 

Základn

í škola 

Celkový 

počet 

výchovný

ch komisí 

Neomluve

ná 

absence 

Zvýšená 

absence 

(velmi 

slabý 

prospěch 

skryté 

záškoláct

ví) 

Ničení 

školní

ho 

majet

ku 

Kouření 

nebo 

zneužívá

ní 

alkoholu 

či jiných 

návykový

ch látek v 

areálu 

školy 

Kráde

že 

Hrubé 

chování

, slovní 

i 

tělesná 

agresivi

ta 

Jiné (doplnit 

max. 3 další 

vážnější 

problémy, 

které byly v 

rámci 

výchovných 

komisí 

řešeny) 

9 

ZŠ 

Kaplické

ho 384 

30 7 5 1 2 1 14 

Sebepoškozov

ání, Nošení 

bodných 

zbraní do 

školy, 

Neprospěch 
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7.5 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí 
školní rok 

p.č. Základní škola 

Celkový 

počet žáků, 

kteří 

požádali o 

přijetí do 1. 

ročníku 

Počet 

rozhodnutí 

o přijetí 

Počet 

rozhodnutí 

o nepřijetí 

Počet 

odkladů 

plnění 

školní 

docházky 

Počet žáků, 

kteří 

nastoupili do 

1. tříd v 

budoucím 

školním roce 

9 ZŠ Kaplického 384 78 56 10 12 50 

7.6 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 

p.

č. 

Základn

í škola 

Žáci, kteří odešli před 

ukončením povinné školní 

docházky 

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Celke

m 

z 

toh

o 

na 

jino

u 

ZŠ 

z toho na 

8 leté 

gymnázi

um 

z toho na 

6 leté 

gymnázi

um 

Celke

m 

Z toho 

na 4 leté 

gymnázi

um 

Z toho 

na SOŠ 

s 

maturit

ou 

Z 

toho 

na 

SOŠ 

3 leté 

učeb

ní 

obor

y 

Z 

toho 

na 

SOŠ 

2 leté 

učeb

ní 

obor

y 

Z toho 

počet 

žáků, 

kteří 

nepokrač

ují v 

dalším 

studiu 

9 

ZŠ 

Kaplické

ho 384 

8 8 0 0 15 1 11 3 0 0 

Vytisknout stránku 

 
<< Zpět

 
krl©2016 
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Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2015 

 
Mimorozpočtové zdroje 

  Kdo poskytuje Částka Účel 

Statutární město Liberec             12 000 Kč  Jarmark 

Statutární město Liberec             21 200 Kč  Náš Kapličák 

Statutární město Liberec             13 500 Kč  Vánoční 

dílničky 

Statutární město Liberec             11 000 Kč  Revizalizace 

záhonu 

Statutární město Liberec               8 400 Kč  Tvorba kv. 

záhonu 

Statutární město Liberec             13 000 Kč  Společně k 

bezpečí 

Liberecký kraj             78 000 Kč  Zdr. živ. styl 

ESF          312 833 Kč  E-školy 

Libereckého 

kraje 

      

ESF          232 658 Kč  Vzděláváme 

dotykem 

ESF          258 705 Kč  Čteme česky a 

mluvíme 

ESF          249 300 Kč  Učíme se všude 

 

 

 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně 

ŠJ 
 Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem 

11 875 659 Kč 2 149 215 Kč 1 155 752 Kč 793 787 Kč 1 408 423 Kč 17 382 836 Kč 

 

 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok – výdajová část včetně ŠJ 
    

investiční 

výdaje 
Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia 

Provozní 

náklady 
Celkem 

Schválený 

hosp. 

výsledek 

 
9 037 374 Kč 3 059 387 Kč 113 471 Kč 91 482 Kč - Kč 4 832 104 Kč 

17 133 

818 Kč 

249 018 

Kč 
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Příloha č. 3 - zhodnocení práce výchovné poradkyně ve školním roce 2015/2016 

 

ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 
 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

 
Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Vítová pomáhala žákům s výukovými a výchovnými 
problémy (neprospěch, problémy se zvládáním učiva …), spolupracovala s institucemi, 
které se zabývají specializovanou péčí o děti a mládež (Pedagogicko-psychologickou 
poradnou, Střediskem výchovné péče, Speciálními pedagogickými centry, krizovým 
centrem, Odborem sociálně-právní ochrany dětí, Úřadem práce, sociálními kurátory, 
policií, lékaři …), evidovala žáky se specifickými poruchami učení a chování, podílela se 
na vzdělávání žáků mimořádně nadaných, zajišťovala sociální klima ve třídě 
a diagnostikovala třídní kolektivy.  
Dále se podílela na tvorbě a realizaci IVP, úzce spolupracovala s třídními učiteli 
a metodikem prevence, v neposlední řadě se zabývala otázkami dalšího vzdělávání 
a profesního uplatnění žáků, včetně volby vhodného středoškolského oboru pro žáky.  
 
Také bylo možné se na výchovnou poradkyni obracet s problémy ve vztazích 
(se spolužáky, členy rodiny), problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese), 
také poskytuje individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce z oblasti 
výchovné, výukové ale i volby povolání. Konzultační hodiny pro žáky či rodiče byly 
v týdenní dotaci jedné hodiny nebo kdykoli po předchozí domluvě.  
 
Žákům byla po celý školní rok k dispozici schránka důvěry umístěná v přízemí budovy 
školy i elektronická schránka důvěry. 
 

 Integrovaní žáci 
Výchovná poradkyně vedla agendu žáků vedených v evidenci PPP, informovala o nově 
zařazených žácích do evidence PPP třídní učitele a spolupracovala se speciálním 
pedagogem na škole. Dbala o termíny dalších návštěv v PPP, případné prodloužení 
integrace žáka a sestavení individuálních vzdělávacích plánů. Třídním i netřídním učitelům 
zadávala k vypracování IVP a kontrolovala naplňování podpůrných a vyrovnávacích 
opatření. 

 

 Kariérové poradenství 
Výchovná poradkyně zprostředkovávala informace o možnosti dalšího vzdělávání či 
profesního uplatnění žáků. Úzce spolupracovala se zákonnými zástupci a pomáhala při 
výběru vhodného středoškolského oboru (maturitního či učňovského) jednotlivým žákům. 
Průběžně s žáky debatovala, a v případě nerozhodnosti žáka vhodně doporučila obor 
podle schopností, zájmů a budoucího uplatnění žáka. 
Předávala žákům informační letáky s nabídkou různých zaměření středních škol a učilišť 
a zajistila Katalog středních škol, Přehled učebních a studijních oborů a další materiály 
související s profesní volbou. 
Od září 2016 bude škola pilotně zapojena do projektu Kariérové poradenství, který 
pomůže dětem s výběrem vhodného povolání, potažmo střední školy, už od páté třídy. 

 Projekt Volím správnou kariéru 
Výchovná poradkyně vedla projekt „Volím správnou kariéru“, který byl zaměřen na žáky 5., 
7. a 9. třídy. V projektu se vycházelo ze skutečnosti, že často dochází ze strany žáků 
k nevhodnému zvolení studijního oboru a následně k předčasnému odchodu dítěte z takto 
zvolené školy. Mnohdy se stávalo, že se žáci a jejich rodiče obtížně orientovali i ve 
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studijních oborech, které by byly pro žáka vhodné, a následně pak volili takový obor, který 
dítě zvládlo s obtížemi, nebo vůbec jej nezvládlo.  
Cílem projektu bylo eliminovat tato rizika a pomoci žákům zvolit vhodný studijní obor, který 
odpovídal nejen jejich studijním předpokladům, ale i schopnostem a také zájmům žáka.   
 

 Předmět Svět práce 
V 8. a 9. třídě metodicky vedla vyučující předmětu svět práce, který se vyučuje v týdenní 
dotaci jedné vyučovací hodiny. Žáci se zabývali psaním životopisů, motivačních dopisů, 
inzerátů, žádostí o práci aj.  
Poradkyně překládala žákům dotazníky profesní orientace a dotazníky zaměřené na 
dovednosti a schopnosti žáků.  
 

 Přihlášky na SŠ 
Poradkyně zajistila pro žáky přihlášky na střední školy. S žáky řádně přihlášky vyplnila a 
koordinovala jejich následné podání. 
Dohlédla také na včasné odevzdání zápisového lístku.  
V rámci správné volby povolání výchovná poradkyně opakovaně individuálně konzultovala 
s rodiči i samotnými žáky. 
 

 Klima třídy a školy 
Výchovná poradkyně se podílela na jednání s rodiči žáků 1. i 2. stupně, zasedala ve 
výchovných komisích, prošetřovala náznaky šikany a ubližování mezi žáky, 
spolupracovala s třídními učiteli na formování třídního kolektivu atd. 
Ve spolupráci s metodikem prevence provedla dotazníková šetření a rozbory zaměřené na 
klima třídy a školy, s cílem zlepšit pozitivní vazby v třídních kolektivech, eliminovat 
ubližování mezi žáky a potírat užívání návykových látek. 
 
V tomto školním roce byla provedena řada sociometrických šetření: 

- dotazníkové šetření Klima třídy 3. – 9. třída (listopad 2015)  
- dotazníkové šetření Klima třídy 3. – 9. třída květen 2016)  
- dlouhodobé zjišťování klimatu a vztahů mezi žáky v přípravné třídě, 1. – 9. třídě (v 

průběhu celého školního roku)  
- dlouhodobé mapování užívání návykových látek od 4. do 9. třídy (v průběhu celého 

školního roku) 
- dotazníkové šetření Moje třída pro přípravnou třídu, 1. – 2. třídy (únor 2016)  
- dotazníkové šetření Šikana x ubližování 6. třída (květen 2016) 

 
Dále také hospitovala u vyučujících v kázeňsky bez/problémových třídách a účastnila se 
třídnických hodin, příp. vypomáhala s organizací harmonizačních pobytů pro žáky. 
Začínajícím učitelům předala metodiku třídnických hodin, tvorby třídních pravidel a režimu 
třídy. 
 
 
 

 Žákovský parlament 
Poradkyně vedla a pravidelně zasedala na schůzkách školního parlamentu určeného pro 
žáky od 4. do 9. třídy. 
Školní parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje 
se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na 
životě školy. 
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Děti z parlamentu se zúčastnily v květnu 2016 hromadného zasedání školních parlamentů 
na Krajském úřadě v Liberci. Zde se prezentovala činnost parlamentu a nejzdařilejší 
projekt. Naše škola představila školní ples. 
 

 Exkurze 
Výchovná poradkyně zorganizovala exkurzi na největší veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí v severních Čechách – EDUCU (MYJOB Liberec). 
Dále se se žáky zúčastnila exkurze na Úřad práce. Žáci zde byli podrobeni profilovým 
testům, které byly zaměřeny na profesní dovednosti a zájmy. 

 
 Testování kvality dovedností a schopností žáků 

Výchovná poradkyně koordinovala testování žáků, ať již se jednalo o diagnostiku a kvalitu 
vyučovacího procesu, testování dovedností a schopností žáků, ale také o srovnávací testy 
žáků základních škol či využívání informačních technologií ve vzdělávání.  
 

 DVPP 
Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila metodického setkání výchovných poradců. 
Dále si prohlubovala vzdělání ve vedení třídnických hodin a zvládnutí kázně ve třídě. 
Nechyběla také dílčí školení a semináře zaměřené na kyberšikanu, asertivní komunikaci, 
zdravý životní styl atd. 
   
         
V Liberci dne 29. 6. 2016 

 
 

Mgr. Zdeňka Vítová 
  výchovná poradkyně 
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Příloha č. 4 - Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 

2015/2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

 

I v letošním školním roce byly aktivity Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) cíleně 

směřovány k efektivní primární prevenci, jejímž cílem bylo zvyšování odolnosti žáků vůči 

rizikovému chování a předcházení prvnímu experimentování s návykovými látkami.  

 

Naší dlouhodobou prioritou je zajištění zdravého klima ve škole.  Snažíme se podporovat zdravý 

způsob života našich žáků a zajistit školu bez drog. Jedním z našich úkolů je eliminovat výskyt 

nežádoucích patologických jevů na minimum.  

 

Úkol je vést žáky: 

 

 ke zdravému životnímu stylu,  

 ke schopnosti vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi,  

 k poznání sama sebe,  

 k objektivnímu sebehodnocení,  

 k utváření si vlastních reálných cílů. 

 

 

Hodnocení Minimálního  

preventivního programu 
 

školní rok 2015/2016 
 

 

 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik 

Metodik prevence: Mgr. Irena Lupoměská 

Zpracovala: Mgr. Irena Lupoměská 

 

 

o  
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Za priority pro školní rok 2015/2016 bylo považováno:  

 

 Bezpečně na internetu 

 Naše třída a její klima 

 Právní vědomí, bude mi 15 let a mezilidské vztahy 

 

Ve školním roce jsme se zaměřili především na aktivity v oblastech prevence: 

a) kyberšikana, alkohol, kouření  

b) životní styl a hodnoty, soukromí, nebezpečí od dospělých osob 

c) zdraví a nemoc 

d) právní vědomí, bude mi 15 let, co to pro mě znamená, mezilidské vztahy  

Na základě těchto oblastí byly vybrány specifické programy pro jednotlivé třídy.  

 

Do preventivního programu byli zapojeni žáci ze všech ročníků (1. až 9. ročník). MPP byl 

realizován v průběhu celého školního roku. Stejně tak byly získávány i podklady pro jeho 

vyhodnocení. 

 

Ve školním roce byly zaznamenány neomluvené hodiny, uděleny menší i větší kázeňské postihy, 

včetně snížených známek z chování. Veškeré konkrétní jmenné podklady jsou zaznamenány 

v jednotlivých zápisech z pedagogických rad (viz evidence zástupkyně školy). 

  

V průběhu roku bylo řešeno několik patologických jevů. Veškeré zjištěné prohřešky i podezření 

byly řešeny v souladu se školním řádem a příslušnou vyhláškou MŠMT, učinili jsme o nich zápis. 

Stejně tak byl učiněn zápis z jednání s rodiči. Veškeré zápisy jsou evidovány u výchovné 

poradkyně. 

 

2. Cílové skupiny MPP 
Cílovou skupinou byli žáci 1. i 2. stupně v počtu 281 žáků na škole. Do preventivního programu byli 

zapojeni žáci všech tříd. 

 

3. Seznámení s MPP 2015/2016 

Informovanost rodičů byla zajištěna prostřednictvím:  

 třídních schůzek,  

 možnosti konzultačních schůzek,  

 webových stránek www.zs-kaplickeho.cz, 

 zápisem do elektronických žákovských knížek.  

Žáci školy byli seznámeni: 

 s preventivním programem v kmenové třídě,  

 s prací metodika prevence na škole,  

 se situacemi, kdy se na metodika prevence obrátit.  

Zaměstnanci školy  
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Zaměstnanci školy byli seznámeni s preventivním programem školním metodikem prevence 

na úvodní pedagogické poradě. 

 

4. Způsob realizace preventivního programu  

Besedy, skupinové práce, nástěnky, exkurze, diskuse, výlety, školní časopis, třídní schůzky, 

třídnické hodiny, mezipředmětová výuka.  

 

5. Zaměstnanci školy, výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů na 

škole 

Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně a jedna školní metodička prevence. Škola spolupracuje 

s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Liberec, Střediskem výchovné péče Čáp, 

Dětským diagnostickým ústavem, odborem sociálně právní ochrany dětí MÚ, policií ČR, o. p. s. 

Maják, pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology a psychiatry a zařízeními, která poskytují 

odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné. 

 

6. Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálně patologických jevů 
Výchovná poradkyně i metodička prevence se pravidelně účastní školení na téma dané 

problematiky. 

Metodička prevence informuje pedagogický sbor v rámci pedagogických porad o novinkách v dané 

problematice. Stejně tak činí i výchovná poradkyně v rámci výchovného poradenství. 

 

 

Metodik prevence 

o Název a odborné zaměření vzdělávání o Realizátor – organizace, odborník 

o Kočičí zahrada  o Magdaléna, o. p. s. 

o Setkání metodiků 2. ročník  Liberecký kraj  

 

Výchovná poradkyně 

o Název a odborné zaměření vzdělávání o Realizátor – organizace, odborník 

o Řešení problémů ve třídě o Mgr. Veselá, Společně k bezpečí  

Jiné dítě – problémový žák Mgr. Veselá, Společně k bezpečí 

Kázeň a klima školy Mgr. Veselá, Společně k bezpečí 

Vzdělávací program Informační seminář Educa 

Děti a učitelé 21. století Konference pro učitele 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ 

o Název a odborné zaměření vzdělávání o Realizátor – organizace, odborník 

Vedení třídnických hodin  Mgr. Grohmanová, Společně k bezpečí  

Kázeň a klima školy  Mgr. Veselá, Společně k bezpečí  

 

7. Finanční prostředky 

Víkendové pobyty, kterých se žáci účastní, jsou hrazeny z jejich vlastních finančních prostředků. 

V roce 2015 jsme získali dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v rámci podprogramu „Specifická 

primární prevence rizikového chování 2015“ ve výši 13. 000 Kč. Zbylé finanční prostředky uhradila 

škola z vlastních zdrojů.  

 

8. Projekt „Patroni“ 

Již pátým rokem se na naší škole rozběhl program „Patroni“, kterého se účastnili žáci 1. A, 1. B. 

a 8. ročníku společně s 9. ročníkem. Projekt zahrnoval celoroční spolupráci těchto čtyř ročníků 

a kladl si za cíl ulehčit žákům prvního ročníku vstup do školy, navození přátelských vztahů, vedení 
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žáků 8. a 9. ročníku k zodpovědnosti, prevenci šikany, atd. Žáci obou ročníků spolu celoročně 

spolupracovali v rámci nácviku na kulturní představení pořádaných naší základní školou, vzájemně 

si pomáhali a účastnili se akcí jako pasování patronů, víkendové pobyty, aj. V tomto projektu 

hodláme pokračovat i v příštích letech. 

 

9. Dotazníková šetření, práce v oblasti prevence v jednotlivých třídách 

V každé třídě je alespoň jedenkrát za pololetí provedeno dotazníkové šetření zaměřené na klima 

třídy (šetření vztahu žák – učitel, žák – žák, obliba v kolektivu, výchovné či vzdělávací problémy 

ve třídě aj.) Vyplnění dotazníků i jejich vyhodnocení provádíme prostřednictvím portálu 

www.proskoly.cz. Souhrnné zhodnocení jednotlivých šetření jsou uloženy u výchovné poradkyně 

a ředitele školy. 

 

Metodik prevence navštěvuje během roku jednotlivé ročníky v rámci akce „hodiny s metodikem“, 

kde seznamuje žáky nejen s funkcí a osobou metodika prevence, ale i obsahem jeho činnosti. 

V neposlední řadě se s žáky zabývá sociometrickými aktivitami a aktivitami podporující třídní 

kolektiv.  

 

 

10. Významné výchovně-vzdělávací a preventivní akce školy 
V letošním školním roce se také uskutečnily níže uvedené jednorázové a pobytové akce, které pro 

žáky připravili buď vyučující, nebo odborníci, kteří se zabývají problematikou sociálně 

patologických jevů. 

 

 

 

 

 Pobytové akce 

Ročník Akce Organizátor, lektor 

2. A, 2. 

B, 9. 

o Víkendovka Jestřebí  o Mgr. Lupoměská, Mgr. 

Prokophová, Mgr. Bartošová 

1. 

stupeň 

o Škola v přírodě Chřibská o Mgr. Langpaulová 

4. B, 3. 

B 

o Víkendovka Jiřetín pod Jedlovou  o Mgr. Langpaulová, Mgr. Klúčíková 

3. A. Noc s Andersenem Mgr. Krenková, Zajícová 

2. – 5.  Tatobity – vlastivědná soutěž Vlastík Bc. Drábková 

o 6. o Víkendovka  o Mgr. Strnad 

o 6. o Spaní ve škole – malování třídy o Mgr. Strnad 

o 2. A Spaní ve škole  Mgr. Lupoměská, Ing. Jirásková 

7. Lyžařský výcvik  Mgr. Bartošová, Mgr. Strnad 

o 6. – 9. o Jazykový pobyt ve V. Británii o Mgr. Strnad, Mgr. Bartošová 

o 7. o Spaní ve škole  o Mgr. Čábelková 

o 7. o Spaní ve škole – malování třídy o Mgr. Čábelková 

o  o  o  
 

 

 Projekty, projektové dny a tematická vyučování 

Ročník Akce Organizátor, lektor 

1. – 2. st. o Eko den  Třídní učitelé 

o 1. A, 9. o Malování s patrony o Mgr. Jožáková, Mgr. 

Bartošová 
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o 1. st. o Projektový den (Halloween) o třídní učitelé 

o 1. A., 

4. B. 

Předání Dubinky od malých patronů o Mgr. Jožáková, Mgr. 

Mizerová 

o 1. st. o Projektový den (Svatý Mikuláš) o třídní učitelé 

o 2. A., 2. 

B. 1. B  

o Projektový den (Dušičky)  o Mgr. Prokophová, 

Mgr. Lupoměská, Mgr. 

Vrobelová 

o 1. st. o Projektový den (Masopust) o třídní učitelé 

o 1. – 2. st o Projektový den (Škola naruby) o třídní učitelé 

o 2. A., 2. 

B. 

o Projektový den (Velikonoce) o Mgr. Lupoměská, Mgr. 

Hrbek 

o 1. A. 1. B Celoroční projekt: Příroda na dotek o Mgr. Jožáková, Mgr. 

Vrobelová 

o 1. st. o Projektový den (Čarodějnice) o třídní učitelé 1. st. 

o 1. A. 1. B o Projekt: Moje knížka-knihovna Vesec o Bezděková 

o 1. st o Projektový den (Čertí škola) Třídní učitelé 

o 2. A, 2. B o Celoroční projekt Piráti o Mgr. Lupoměská, Mgr. 

Hrbek 

o 1. st. o Recyklohraní  o Lektor  

o 1. -2. st. o Eko den 72 hodin o Mgr. Batošová 

1. -2. st. Finanční gramotnost „Rozumíme penězům“  o Mgr. Bartošová  

3. A,  

3. B 

o Liberec – moje město: návštěva radnice, vycházka 

s průvodcem v centru Liberce 

Mgr.Krenková 

Mgr. Klúčíková 

3.A o Čtenářská soutěž Knihomol- projekt Mgr. Krenková  

o 3. A  o Setkávání a korespondence s patronem soutěže 

Knihomol - Jiřím Žáčkem - projekt 

o Mgr. Krenková 

o 3. A o Víkendový deník – celoroční projekt Mgr. Krenková 

o 3. A o Komunitní kruh – celoroční projekt, prevence o Mgr. Krenková 

3. A celoroční projekt – Liberec-moje město, ročníková 

práce 

Mgr. Krenková  

o 3. A o Léčivé byliny všemi smysly – tem. vyučování o Mgr. Krenková 

o 3. A o Bylo léto - tem. vyučování o Mgr. Krenková 

3. A Tříkrálové zpívání – tem. vyučování Mgr. Krenková 

3. A Vítání jara - tem. vyučování Mgr. Tůmová 

3. A Vesmír - tem. vyučování Mgr. Krenková 

3. A Den Země- tem. vyučování Mgr. Tůmová 

3. A Den matek - tem. vyučování Mgr. Krenková 

o 4. B o Temat. Hodina Vl – orientace ve svém bydlišti o Mgr. Langpaulová 

o 1. st. o Jídelna snů- slow food o Dreem canteen 

o 1. st. 2. st o Výročí Karla IV. … 700let Mgr. Staňová 

o 5. o Hledání podzimu – tematická výuka v přírodě o Mgr. Mervartová 

o 5. o Naučná stezka Harcov  - projektový den o Mgr. Mervartová 

o Pt o Ovoce a zelenina o Mgr. Šámalová 

o Pt o Vánoční tradice o Mgr. Šámalová 

o Pt o Velikonoce o Mgr. Šámalová 

o Pt o Proměny přírody   o Mgr. Šámalová 

o Pt  o Peníze o Mgr. Šámalová 

o Pt o Maminka rodina – tematické vyučování  o Mgr. Šámalová 

o 4. A, 4.B, 

5. 

o Ročníkové práce  o tříd. učitelé  
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o 2. st.  o Ročníkové práce  o učitelé 2. st.  
       

      

 Jednorázové akce zaměřené na prevenci 

Ročník Akce Organizátor, lektor 

o 1. – 2. st. o Tvorba třídních pravidel o tř. učitelé 

o 1. A, 1. 

B, 9. 

o Pasování prvňáčků o Mgr. Jožáková Mgr. 

Vrobelová, Mgr. 

Bartošová 

o 1. A, 4. 

A 

o Velikonoční setí s dubínky ze 4. A o Mgr. Jožáková Mgr. 

Mizerová  

o 1. A, 1. 

B 

o Preventivní program: Kouření o Mgr. Grohmanová 

o 1. st  o Kouzelnické představení  o Lektor  

o 2. A, 2. 

B 

o Preventivní program: Alkohol  o Mgr. Grohmanová 

o 3. A 

o 3. B 

o Preventivní program – soukromí, nebezpečí od 

dospělých lidí 

Mgr. Grohmanová 

o 3. A o Vánoce u Čísel – nadílka pro kamarády, zvyky a tradice Mgr. Krenková  

o 3. A o Sobotní sportovní výlet s rodiči a HS na Ještěd Mgr. Krenková  

o 3. A o Přestávkové oslavy svátků a narozenin žáků Mgr. Krenková  

o 3. A o Sobotní výlet s rodiči do Oldřichova v Hájích Mgr. Krenová 

o 1. – 2. st. o Třídnické hodiny (min. 1x měsíčně) o Třídní učitelé 

1. st.  Ukázka policejní techniky o Policie ČR 

4. A, 

4. B 

Preventivní program- nebezpečí internetu, mobilů a 

jejich používání 

Mgr. Grohmanová 

o 4. B o Teambuildingový den na vratislavickém hřišti o Mgr. Langpaulová 

o 1. – 2. st. o Den Země o Mgr. Bartošová 

o 1. – 2. st. o Klima třídy dotazník  o Třídní učitelé 

o 1. – 2. st. o Návykové látky dotazník  o Třídní učitelé 

o 5. o Preventivní program na téma Zdraví a nemoc Mgr. Grohmanová 

o 6. o Preventivní program – Tvrzení třídního kolektivu o Mgr. Grohmanová  

o 6. o Preventivní program – Zdraví, nemoc, závislosti o Mgr. Grohmanová 

o 6. o Školní výlet – Bedřichov o Mgr. Strnad 

o 7. o Jak se vzájemně respektovat o Mgr. Grohmanová 

o 7. o Hodnoty v životě člověka o Mgr. Grohmanová 

o 7. o Sexualita v životě člověka o Mgr. Grohmanová 

o 8. o Preventivní program - Drogy o Mgr. Grohmanová 

o 8. o Preventivní program – Je mi 15 let a jsem trestně 

zodpovědný 

o Mgr. Grohmanová 

o 9. Preventivní program – Je mi 15 let a jsem trestně 

zodpovědný 

o Mgr. Grohmanová 

o Pt o Seznámení se se spolužáky o Mgr. Šámalová 

 

 

 Sportovní akce 

o Ročník o Akce o Organizátor, lektor 

1. st + 2. st o Dobina cup o Mgr. Hrbek, Mgr. 

Bartošová  

o 1. st + 2. st o Atletické závody libereckých škol o Mgr. Hrbek, Mgr. 
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 Kulturní akce 

o Ročník o Akce o Organizátor, lektor 

o 1. A, 1. B, Pt. o Pohádka o Perníkové chaloupce o Lidové sady 

o 1. A, 1. B, Pt. o Velbloud, ryba, slepice o Naivní divadlo 

o 1. A, 1. B o Návštěva knihovny Vesec o Knihovna Vesec 

o 1. A, 1. B, Pt o Vánoce s Kulišákem o Naivní divadlo  

o 2. A, 2. B  o Oblastní galerie Liberec – programy  o Oblastní galerie  

o 2. A, 3. B o Kocour Mikeš  o Lidové sady  

o 1. st, 2. st  o Školní kolo recitační soutěže Třídní učitelé 

o 2. A, 2. B. Vystoupení s J. Uhlířem  o Lidové sady 

o 2. A, 2. B. o Zapomněli na mě  o Naivní divadlo  

o 3. A, 3. B, 4. 

A 

o Pohádka o Raškovi Naivní divadlo  

o 3. A Pantomima v LS o Lidové sady 

o 3. A o Drum in – bubny v LS o Lidové sady 

3. A, 3. B Poselství křesťanských svátků Sestra Bernardeta 

o 3. B o Zdravá strava o Lidové sady 

o 3. B o Půjdem spolu do Betléma o Lidové sady-ES 

o 3. B. Autorské vyprávění o Vágnerová 

o 4. A o „Pan Smraďoch“- literární pásmo o KVK Liberec 

o 4. B o Předvánoční čtení o Vesec. knihovna 

o 5. o Řecké báje mimo výseč o Naivní divadlo 

o 1. st, 2. st o Kaplický jarmark  o ZŠ Kaplického 

o 6. 7. 9.  o Festival filmů – Jeden svět o Mgr. Čábelková 

o 6. o Návštěva kina o Mgr. Strnad 

o 8. o Promítání dokumentárních filmů o Mgr. Čábelková 

 

 

Bartošová 

o 2. A., 2. B. 

o 3. A 3. B 

o Plavecký výcvik o Trenérky Ještědské 

sportovní 

o 2. A. 2. B o Pravidelné saunování, pobyt v páře a výřivce  o Mgr. Prokophová  

o Mgr. Lupoměská 

o  

o 1. – 2. st. o Sportovní a vzdělávací soutěž o Mgr. Bartošová 

o 4. A o Sport. vycházka – plnění sport. disciplín o Mgr. Mizerová 

o 1. st o Šachový turnaj  o p. Římovský 

o 1. st  o Turnaj ve vybíjené  o Mgr. Hrbek 

o 1. st o Atletický trojboj  o Mgr. Hrbek 

o 4. B o Agiliti se psy o Praktikanti TU Lib. 

o 5. 

o  

o Návštěva farmy – jízda na koních o Mgr. Mervartová 

o 1. st.  o Mcdonald´s cup – fotbalový turnaj         o Mgr. Hrbek 

o 8.  o Turnaj ve florbale – ZŠ Dobiášova o Mgr. Bartošová 

o 9. o Bowling o Mgr. Bartošová 

o 9. o Bowling – závěrečné rozloučení o Mgr. Bartošová 

o Pt o Vycházky do přírody o Mgr. Šámalová 

o Pt o Dětské hřiště o Mgr. Šámalová 

o Pt o Hry na školní zahradě o Mgr. Šámalová 
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 Vzdělávací akce 

o Ročník o Akce o Organizátor, lektor 

1. A, 1. B, Pt. o Zoubky o lektor 

o 1. A 1. B.  o Odpolední čtení v knihovně o Knihovna Vesec 

o 1. A, 1. B o Návštěva farmy o Mgr. Jožáková, Mgr. 

Vrobelová 

o 3. A o Veletrh dětské knihy – besedy s autory a ilustrátory o KVK  

o 3. A o Ekolog.centrum Střevlík –Tajemství včelí plástve o Lektorky ECS 

o 3. A o Ekolog.centrum Střevlík – Zpracování mléka o Lektorky ECS 

o 3. A o KVK: program - Liberecké putování o KVK – lektor  

o 1. st. o Matematický klokan  o Třídní učitelé 

o 3. B  o Zelená technice o TUL Liberec 

4. B, 4. A Dopravní výchova se závěrečnými zkouškami DDH Liberec Svoboda, 

Mgr. Mizerová, Mgr. 

Langpaulová 

4. A, 4. B Exkurze na farmě  Mgr. Mizerová, Mgr. 

Langpaulová 

4. A Blíže jazykům – čtenářské dílny  Mgr. Mizerová 

o 4. A, 4. B Záchrana pralesů- přednáška Green Life 

o 4. A o IQ Landia – Věda nás baví – voda o Mgr. Mizerová 

o 4. A Beseda „Lesní zvěř- péče, ochrana“ Pan Kučera 

o 4. A o Severočeské muzeum- prohlídka o Mgr. Mizerová 

4.A, 4. B Dopravní soutěž-vybraní žáci DDH Liberec, 

o 4. B o Matematická soutěž Pangea o ZŠ Kaplického 

o 4. B o Městská knihovna, práce s odbornou literaturou o Mgr. Langpaulová 

1.- 9. Recitační soutěž – okresní kolo Mgr. Čábelková 

o 5. o IQ park - exkurze o Mgr. Mervartová 

o 5. o Planetárium - Liberec o Mgr. Mervartová 

o 5.  o Pangea – matematická soutěž o Mgr. Mervartová 

o 5. o Logická olympiáda o Mgr. Mervartová 

o 5.  o Severočeské muzeum Liberec - návštěva o Mgr. Mervartová 

o 4. A, 5. o Letiště Václava Havla + návštěva čokoládovny 

Šestajovice – odborné exkurze 

o Mgr. Mervartová 

o Mgr. Mizerová 

o 5. o Veletrh dětské knihy  o Mgr. Mervartová, 

Koloseum Liberec 

o 6. o Exkurze do úpravny vody - Bedřichov o Mgr. Strnad 

o 6. o Exkurze do laboratoří TUL o Mgr. Strnadová 

o 6.  o Pythagoriáda – vybraní žáci o Mgr. Šolcová 

o 7. o IQ Landia o Mgr. Bartošová 

o 7. o Přednáška – Biblické příběhy o Mgr. Čábelková 

o 7.  o Exkurze – úpravna vody Bedřichov o Mgr. Čábelková 

o 8. o Odborná exkurze - Termizo o Mgr.Šolcová 

o 8. o Pythagoriáda – školní kolo o Mgr. Šolcová 

o 1. – 2. st. o Matematický klokan o Mgr. Šolcová 

o 1. – 2. st. o Přírodovědný klokan o Mgr. Šolcová 

o 2. st. o Olympiáda ČJ o Mgr. Čábelková 

o 2. st. o Olympiáda M – školní kolo o Mgr. Šolcová 

o 9. o Přednáška -  Voda o Lektor 

o Pt o Svíčkárna o Rodos Babylon 
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 Jiné výchovně – vzdělávací aktivity 

Ročník Akce Organizátor, lektor 

1. st. o Kaplický bazárek o Mgr. Mervartová, třídní učitelé 

1. st. o Vánoční dílničky a rozsvícení stromečku o Třídní učitelé 

1. - 2. st. o Vánoční akademie o Třídní učitelé 

1. - 2. st. o Houby Lektor  

1. st. o Mikulášská nadílka o žáci 2. stupně, učitelé 1. a 2. stupně 

1. st., 2. st. o Vánoční besídka  o Třídní učitelé 

Pt. 1. A, 1. 

B, 2. A, 2. 

B, 3. B 

o Den dětí – Kino (Kung fu Panda 3) o Třídní učitelé, OC Nisa 

2. A, 2. B o Školní výlet – Šťastná země o Mgr. Lupoměská, Sopková 

o 3. A, 4. A o Školní výlet - Hřensko o Mgr. J.Krenková 

o Mgr. Mizerová 

o 3. B o Abeceda komixu o Mgr. Klúčiková, KVK Liberec 

o 3. B o Puntíkáři o Mgr.Klúčiková, KVK Liberec 

o 3. B, 4. B o Liberecká pátračka o Mgr. Klúčiková, Mgr. Langpaulová, 

Librová 

o 3. B o Návštěva liberecké radnice o Mgr. Klúčiková 

o 3. B, 4. B o Školní výlet Přerov nad Labem o Mgr. Klúčiková, Mgr. Langpaulová, 

Librová 

o 3. B o Exkurze –kynolog.  výcvik. Středisko 

Grabštejn 

o Mgr. Klúčiková 

o 5. o Dětský den ve vojenských kasárnách Liberec o Armáda ČR 

o 7. o Návštěva cukrárny o Mgr. Čábelková 

o 7. o Návštěva čajovny o Mgr. Čábelková 

o 7. o Návštěva plaveckého bazénu - Liberec o Mgr. Čábelková 

o 7. o Třídní výlet – ZOO a Safari Dvůr Králové 

n/Labem 

o Mgr. Čábelková 

o 7. o Třídní výlet – Jizerské rozhledny a bobová 

dráha v Janově n/Nisou 

o Mgr. Čábelková 

o 8.  o Zlatý štětec - VV o ZŠ Ruprechtice 

o 8. o Školní výlet o Mgr. Šolcová 

o 9. o Školní výlet o Mgr. Bartošová 

o 9. o Školní ples o Mgr. Bartošová 

 

 

 Nabídka volnočasových aktivit ve školním roce 2015/2016 

Angličtina pro nejmenší Malíři 

Sportovní hry Výtvarný kroužek 

Ruční práce  Pěvecký sbor  

Školní časopis „Náš Kapličák“ Keramická dílna 

Věda nás baví Flétny 

Volnočasové aktivity Taneční kurzy Takt 

Logopedie Konverzace v anglickém jazyce  

Psaní všemi deseti  Šachový kroužek 

Vědecké pokusy  Elektrokroužek  
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11. Závěr 
Cíle metodického programu ve školním roce 2015/2016 se podařilo z větší části realizovat. Prevence je 

ovšem dlouhotrvající záležitostí, proto věříme, že budeme pokračovat správným směrem 

i v následujícím školním roce a budeme preventivní aktivity provádět zodpovědně. Naším cílem je 

vytrvale ukazovat žákům správnou cestu, dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících 

individuálním možnostem žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, spokojenost žáků ve škole, 

aktivní spolupráce s rodiči a spokojenost rodičů se školou. 
 

 

30. června 2016 

 

Mgr. Irena Lupoměská 

metodik prevence 
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Příloha č. 5 – Roční hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016 

 

ROČNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní rok 2015/2016 

  

Roční hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016 
 

Školní družina je součástí základní školy. Do konce roku 2015 byla kapacita školní družiny 90 

míst, žáci byli přijímáni na základě řádně vyplněných přihlášek podle kritérií stanovených v červnu 

2015 ředitelem školy. Z důvodu velkého zájmu žadatelů o umístění v ŠD, nebylo možné vyhovět 

všem a volná místa tak byla pokryta žáky PT (přípravné třídy), 1. a 2. ročníků. Zbylá místa byla 

obsazena žáky 3. ročníků, mezi kterými se rozhodlo na základě losování v září 2015. Žáci, kteří 

nebyli z kapacitních důvodů umístěni do ŠD, byli vedeni jako náhradníci a byl jim nabídnut 

kroužek Volnočasových aktivit. 

V lednu 2016 došlo k navýšení kapacity školní družiny o 13 míst na celkový počet 103. Vzniklo 

tak nové IV. oddělení školní družiny. Volná místa byla obsazena žáky PT, 1. a 2. ročníků, 

kteří splnili v průběhu školního roku stanovená kritéria k přijetí do ŠD. Dále byla volná místa 

nabídnuta žákům 3. ročníků a to v pořadí, v jakém byli evidováni jako náhradníci na základě již 

zmíněného losování. 

V průběhu školního roku došlo k odhlášení několika žáků z ŠD, volná místa byla ihned obsazena 

náhradníky. Po celý školní rok tak byla školní družina kapacitně zcela využita žáky 1. stupně a to 

od PT až po žáky 3. ročníků. 

 

 

Jednotlivá oddělení školní družiny byla pro lepší orientaci – hlavně dětí – pojmenována jako: 

„Červeňásci“ – I. oddělení, vychovatelka Ing. Marcela Jirásková Cinková, umístěni v hlavní 

družině, 30 žáků (1. A, 2. B) 

 „Modrásci“- II. oddělení, vychovatelka Bc. Pavlína Drábková, umístěni v 1. B, 30 žáků (PT, 

1. B, 2. A) 

„Žluťásci“ – III. oddělení, vychovatelka Mgr. Kristýna Košátková / Eva Sopková, umístěni 

v 2. B, 30 žáků, (2. B, 3. A, 3. B) 

„Bělásci“ – IV. oddělení, vychovatelka Kateřina Procházková, umístěni v jazykové učebně školy, 

13 žáků (PT, 1.– 3. ročník) 

 

 

Dne 30. 11. 2015 nastoupila vychovatelka Eva Sopková, která nahradila vychovatelku Kristýnu 

Košátkovou, jež odcházela z důvodu ukončení pracovního poměru.  

V lednu se stala vychovatelkou nově vzniklého IV. oddělení ŠD Kateřina Procházková. Svou 

vychovatelskou činnost ukončila ke dni  30. 6. 2016. 

 

Činnost školní družiny byla zajišťována v pracovních dnech od 6.30h do 7.40h (při dělené výuce 

PT a prvních ročníků do 8.45h) a od 11.40h do 16.30h. Činnosti v ranní družině probíhaly převážně 

formou klidných a nenáročných činností dle výběru dítěte. V odpolední družině byly zařazeny jak 

činnosti odpočinkové a rekreační, tak i zájmové činnosti. Poměr spontánních a řízených činností byl 

vyvážen.  
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Po rekonstrukci budovy školy a vybudování nových tříd během hlavních prázdnin, byla jednotlivá 

oddělení ŠD umístěna v nových, výše zmíněných třídách. Každé oddělení mělo v dané učebně svou 

odpočinkovou a hrací zónu s kobercem, lavicová část učebny byla využívána k výtvarným 

činnostem. Hlavní oddělení ŠD prošlo též rekonstrukcí, byla zde vybudována nová předělová zeď 

s bezpečnostními dveřmi, oddělení bylo též nově vymalováno. 

 

V jednotlivých třídách (družinách) byly děti po dobu odpolední činnosti a to zpravidla od 12.30 – 

15.00h (15.30h). V ostatní dobu byly spojeny v hlavní družině.  

V odpoledních hodinách, po ukončení pobytu venku, měli žáci 2. a vyšších ročníků možnost psát 

domácí úkoly v rámci ŠD. K tomuto účelu sloužila učebna 3. B, kde si cca od 15.15h každý den 

kromě pátku mohli pouze po předchozím písemném souhlasu rodičů vypracovávat zadané úkoly. 

Za konečnou kontrolu a správnost úkolů vždy zodpovídali rodiče (zákonní zástupci). 

 

Po celý rok byly naším cílem vždy spokojené děti, které rády navštěvují školní družinu, cítí se zde 

bezpečně a je jim vytvořeno podnětné prostředí pro jejich další rozvoj. Snažili jsme se chránit děti 

před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy a to hlavně  prevencí a upozorňováním 

na nebezpečné chování a jednání jednotlivců. 

 

Činnost školní družiny se po celý školní rok odvíjela od stanoveného Ročního plánu ŠD a dále 

od jednotlivých plánů činností ŠD, zejména od aktuálního měsíčního plánu ŠD s přihlédnutím 

k aktuálním požadavkům a nárokům dětí, provozu školy a organizaci školního vyučování. Tento 

plán byl též operativně měněn v závislosti na počasí v případě akcí a her mimo školní budovu. 

Zapojili jsme se též do několika mimoškolních akcí. 

 

Pokud to počasí a povětrnostní podmínky umožnily, snažili jsme se s dětmi pobývat každý den 

venku a to jak na školní zahradě, tak i mimo areál školy a to formou procházek do okolí školy 

a okolní přírody. Dětem tak bylo umožněno poznávat blízké prostředí školy, kterou navštěvují, 

orientovat se v prostoru, zároveň i sledovat přírodu a její proměny během roku. V zimě jsme 

využívali možnost bobování jak na nedalekém kopci za školou, tak i na svahu na školní zahradě. 

V této souvislosti stále ještě shledáváme nedostatky ve vybavenosti a upravenosti školní zahrady, 

kde je prozatím málo herních prvků pro děti, stávající kovové prolézačky byly z bezpečnostních 

důvodů odstraněny a zůstalo jen pár dřevěných prvků. 

 

Pro děti pravidelně navštěvující ŠD byl připraven i program na dny ředitelského volna a na 

prázdniny (podzimní, jarní, velikonoční…).  

 

 

 

Stručný přehled činností vycházejících z měsíčních plánů ŠD během školního roku 2015/2016: 
 

 

 Září 2015: Září – škola je tu 
Seznamovací a sebepoznávací hry, sebeobslužnost, poznávání prostředí a okolí školy. 

Malování zážitků z prázdnin, stříhání a lepení jednoduchých tvarů. 

30. 9. 2015 – „Kuličkiáda“ – soutěž jednotlivců i týmů, tradiční i netradiční soutěže s kuličkami. 

Tato soutěž se i díky příznivému počasí vydařila, dětem se líbila a přály si jí zopakovat i další rok.  

 

 

 Říjen 2015: Veselý podzim 
Navazování a upevňování přátelství v rámci ŠD. Kreslení a malování podzimu s využitím různých 

výtvarných technik, tvoření z přírodnin – výroba skřítka Podzimníčka. 

Ve dnech ředitelského volna byla ŠD v provozu s programem za finanční spoluúčasti rodičů: 
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26. 10. 2015 – návštěva Dinoparku 

27. 10. 2015 – návštěva IQ-Landie 

Podzimní prázdniny ve školní družině nebyly realizovány pro malý zájem rodičů a dětí. Z důvodu 

nepříznivého počasí a následně nepříznivých povětrnostních podmínek neproběhla ani plánovaná 

Drakiáda ve spolupráci s prvními ročníky.  

 

 

 Listopad 2015. Ať žijí duchové 
Malování a výroba strašidel, halloweenských dekorací, význam svátku Halloween a Dušičky – 

návaznost na školní vyučování 

Čekání na Martina – návaznost na školní vyučování 

 

 Prosinec 2015: Vánoce, Vánoce přicházejí 
Výroba vánočních dekorací a dárků pro kamarády a nejbližší.  

Čertí škola – návaznost na školní vyučování. 

Účast na vánočních dílničkách školy – tvorba andělů z plsti, ozdoby z drátků a korálků 

Vánoční besídka ve školní družině – v  prosinci byly nakoupeny nové deskové a logické hry a 

hračky a také nové výtvarné potřeby, které byly předány dětem na tradiční vánoční besídce jako 

dárky od Ježíška. Byla též objednána venkovní florbalová sada, bohužel nebyla dodána v prosinci, 

ale až v lednu, stejně tak sněhové kluzáky v počtu 40 ks. 

 

 

 Leden 2016: Sněhuláci nejen pro Afriku 
Výroba karnevalových masek, život v zimní přírodě. 

Představení projektu a zapojení se do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku – již potřetí jsme se 

zapojili jako škola do této akce, kde bylo cílem postavit co možná nejkrásnějšího sněhuláka 

a zároveň podpořit finanční částkou převoz kol dětem do Afriky. Počasí nám bohužel nepřálo, sníh 

v době vyhlášení centrálního celorepublikového termínu v Liberci nebyl. Stavěli jsme ale v jiný den 

a to 1. 3. 2016. Zapojili jsme se též do tvorby netradičního sněhuláka - sněhuláka afrického. 

Fotografie našich soutěžních sněhuláků byly zaslány pořádající organizaci a byly zařazeny 

do hlasování. Žáci i rodiče byli o této akci informování přes Gradebook a měli možnost se účastnit 

nejen stavby ale i hlasování. Ač naši sněhuláci nebyli mezi vítěznými, patří všem dík za jejich 

podporu a snažení. Podařilo se nám vybrat 2636 Kč, celá tato částka byla zaslána pořádající 

organizaci.  

Den otevřených dveří – příprava a organizace soutěží na prvním stupni. 

28. 1. 2016 – Karneval se školní družinou – soutěže a zábava pro děti ve školní tělocvičně. 

29. 1. 2016 – Pololetní prázdniny ve školní družině – soutěživé hry ve školní družině, spolupráce 

s Eko-týmem školy a Mgr. L. Bartošovou – tvorba návrhů projektů „Zahrada školy“.  

 

 

 Únor 2016: Ve zdravém těle zdravý duch 
Zdravý životní styl, předcházení úrazům,  

Masopust a masopustní průvod – význam a tradice svátku, výroba masek, masopustní průvod 

v okolí školy, poděkování patří firmě Idiada, a. s., která děti odměnila nejen velkým potleskem, ale i 

sladkostmi za jejich masopustní vystoupení. 

Valentýnský pošťák – výroba valentýnek, návaznost na školní vyučování 

Jarní prázdniny ve školní družině – pestrý program za finanční spoluúčasti rodičů: 

8. 2. 2016 – návštěva solné jeskyně 

9. 2. 2016 – Lunapark 

10. 2. 2016 – iQ-park 

11. 2. 2016 – kino – pohádkové představení 

12. 2. 2016 – celodenní výlet 
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 Březen 2016: Jaro je tu 

Škola naruby – návaznost na školní vyučování 

Velikonoce – význam a tradice svátku, výroba jarních a velikonočních dekorací, výzdoba družiny 

jarními motivy 

24. 3. 2016 - Velikonoční prázdniny ve školní družině – dopolední procházka okolím školy, 

odpolední tvoření ve školní družině 

 

 

 Duben 2016: Čáry a kouzla 
Bezpečnost na silnici, dopravní výchova, značky 

Eko-výchova – šetrný přístup k přírodě, recyklace a využití odpadů, výroba nástěnky k tématu 

třídění odpadů. 

21. 4. 2016 – Den Země – návaznost na školní vyučování, úklid školní zahrady a přilehlých prostor 

sloužících k odkládání her a hraček. 

Pálení čarodějnic – výroba čarodějnic a čarodějných dekorací a amuletů, následná akce na školní 

zahradě spojená se soutěžemi a s opékáním buřtů 

 

 

 Květen 2016: Sport pro každého 
Sport a sportovní průprava dětí, pravidla „Fair – play“, bezpečnost při sportování  

Svátek matek – výroba přáníček a drobných dárků pro maminky  

Příprava výrobků na kaplického jarmark – křížaly v ručně malovaném látkovém sáčku, sazenice 

máty ve vyrobených květináčích, bylinné čajové směsi v originálním balení, med z pampelišek, 

krabičky s překvapením, náušnice, náramky, motýlci z plsti, věšáky na špeky. V samotný den akce 

děti připravovaly Mojito z čerstvé máty. 

 

 

 Červen 2016: Jsme veselé děti 
Omalovánky a kresba s tématikou prázdnin, batikování a zdobení triček, hry ve volné přírodě a na 

školní zahradě.  

Třídění a úklid hraček v jednotlivých odděleních ŠD. 

3. 6. 2016 – spaní v ŠD (I. a III. odd.) – oslava Dne dětí, soutěže, hry, stezka odvahy 

7. 6. 2016 – Kaplického jarmark – prezentace výrobků ŠD v prodejním stánku 

V posledním týdnu proběhlo ještě rozloučení se před prázdninami a ocenění dětí za jejich celoroční 

práci ve školní družině. 

Činnost školní družiny byla ukončena dne 30. 6. 2016. 
 

 

V průběhu školního roku probíhaly též interní porady školní družiny, které se konaly jednou 

za měsíc a to zpravidla v týdnu po pravidelných měsíčních poradách školy. Těchto porad 

se účastnily všechny vychovatelky ŠD a sloužily k předávání informací ze zmiňovaných měsíčních 

porad školy, tak i k řešení problémů a organizačních záležitostí ŠD. Byly též uskutečňovány 

ke zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení a k provázání jednotlivých činností ŠD. 

 

Pravidelně jsme se snažili informovat rodiče o dění ve školní družině a připravovaných akcích a to 

prostřednictvím zpráv přes Gradebook, webové stránky nebo i osobně. 
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V dalším školním roce bychom se chtěli zaměřit opět na modernizaci prostředí a vybavení školní 

družiny a školní zahrady. Dále také na posílení vzájemné provázanosti jednotlivých oddělení ŠD. 

Naším cílem byly a budou vždy spokojené děti, které s radostí a chutí navštěvují školní družinu, 

tráví zde plnohodnotně svůj volný čas a navazují a upevňují nová přátelství. 

 

 

Na závěr bych ráda za všechny vychovatelky poděkovala dětem za jejich práci a snahu ve školní 

družině během celého roku a též velký dík patří všem rodičů za jejich spolupráci se školní družinou, 

za celoroční výpomoc a sponzorské dary v jakékoliv podobě.  

 

 

 

 

V Liberci dne 1. 7. 2016 

                                                                      

Zpracovala: Ing. Marcela Jirásková Cinková  

vedoucí vychovatelka 
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