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7, Základní údaje o škole

základni škola, Liberec, Kap|ického 384, příspěvková
ořg&nizace
ICo,72,743379
IZo lo2789o,1o
identifikátor pnivrrické osoby: 600 079 929

Adře§a: Základní škola, Kaplického 384, Liberec 23, 463 12

Pnóvní forma: Příspěvková organizace od l. 1.2003

zíizovatel: statutámí město Libercc
Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše l, PSC: 460 59, okres Liberec
ICo 262978

Datum zařazení do sítě ško|: l.'1.2003

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik

Zástupkyné školy: 
^,!gl. 

Zdeňka Vitová. l4gr. Hulu Slaňová

celková kapaciti školy a jejich
so|lčáští:

ZiHadní škola 330 žáků IZo |o2'l89 o'lo
Počel žálů 307
Počet tříd 14
Počet přípavťých ňíd 1
Počel ž. v přípraýné rřidě 1ó

Školhí dťužina t32 žóků IZo 116 4ol303
Počet zapsaných žábů 132
počet oddělení J

Školníiídelna 350 žáků IZo 116 4o2 610
Počet zapsaných žáků 268

Telefon: '739 329110

E-mail: skolal@zr:kapliqk9bq{z

www strónky: u,tw.zs-kaplickeho.cz

Daloýá schránka 641mrl7k

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

Rada školy: schrizi se minimrilně dvakát do roka
Členové školske rady Mgr. Eva Mizerová - zá§tupce zaměstnanců školy (pŤedseda)

Jolana Janečková - zástupce z řad rodičů
Hana Kaiserová - zristupce ziizoýalele

l
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2. Přehled obotlri vzdělúvání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

školském rejstříku

Školni vzdělávací program_ 
"byl 

aktualžovráo dle plaatého R\rP Zv a kompletně přesunut do

systému INsPIs ía poláu csl.

Dále naše škola nadstandar<lně provozuje hodiny logopedie _ v pŤípadě velkého počtu áhi s_ těmito

notižemi. V těchto hodinách isou pro zatyi prliravovana ťuzná cvičení, která by měla vést

te zmiměni těchio obliži nebo kjejich úplnému odstranění,

Škola pťo žiky realizuje finoho volnoča§oýých aktivit (flétny, angličtina, logopedie, šachy,

sportornú kroužky a další).

Rozmístění tzv. disponibilních hodin
Tabulka - Yiz, Příloha č. ] witola 2.2

zařazení 1. s 2. cizíhoiazyka do výukY

Tahulkl - Vi:- Piíluha a. l kap ola 2-5

;6ilj" ňŇJ-, kteťý je;oveň ázem1l *9 lv"|-."'Ť i :":]""1!1_rylcšřH##^řď;ď;;jd'Ň;' šk,Ň jiáany, tTcnync, 1klartri,,dál9 
tě]ocvična a škohi

' ýchovy, spoltoviště

fi;ř ;#;;;j;;il,,,F;.fuda"tu" na.wg1 rV v širším kontexfu, Tělocvična je

3. Žabezpečení provozu

Píostorové možnosti školy jsou bohužel i nadále Ď€dostatďné, celkem se zóe nachžaí 14

il;"Ň; ;íd. i;dboma ujebna irrfotmatiky a školni družina, v_e Ltere.ptobihá dopoledne výuka
^#n', 

iřp..r." aray. vzhtedem k nárustu počtu ákli, ie potieba dělit hodiny cizích jazykít

" 
i"t"-i"rliY, , a"n t" at roao.j" 

"upoti"Ui 
áabich p,osto,, Řeienim je pak v',uka např, v místítosti

školní knihovny, popřípadě j ídehy.
fiřň;';;;"ffi;y (sbórovná) prošla v minulosti částečnou rekonstrukci, avšak svojí velikostí

není schopna poslq,{nout zázemí všem našim učitelům, Řešením jsou pak dva malé kabinety nebo

ta/ívoření zázemi v kmenové třidé.
šffil'6,.i;}.n]j ;;áá.]".i u i ,a" * p"*ar"" s nedostatkem vhodného prostoru, řešením je pak

;;i;;;n nu p*ni- stupni, na čái 'káe probítr,í výuka a na část pro šO, Htawi aruZina

mk 2016-2017

vzdělávaci Progran pro Zíkladní
vzdělávání ZŠ Liberec, Kaplického 384

isniěkou a kamaradem, každý úkol hravě

vrdělá"a.-í progíam pro školní
družinu ZŠ Li

dostalečně viba\enri a odpovidá pozadavkům pro l"juku TV,
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Technické zázemí školy je pravidelně systematicky modemizoviáno (např. &ikup nového nábytku
do dvou kabinefu pro učitele), s n|Árustem počtu áků. je však sáe co zlepšovat. ve většině aíd se
nactrází buď int9rahivrú tabule, datapTojellor, počítač, televize a;. Škola je pokría síťo\.ým
připojením v dostatečném rozsahu,
Co se týká bezbariérových možností, řmi bohužel škola zatím nedisponuje. v červenci začala
přístavba nových učeben a součiistí slavby jsou i stavební úpra\T plo bezbariérovost školy.
Škola má lyhraněné dva prostory pťo šatni skřiňky a jedná se o zrekonstruované prostory.
Před tělocviěnou se nachází šatny a sprchy pŤo áky. T}to prostory nejsou ,vyhol,ující.

V červenci začala rozsáIrlá rekonstrukce školy rrybudovIíní dvou odbomých učeben se zázemím,
íekonstukce šaten, sprch a sociálních zaŤízení před tělocvičnou, investice do bezbariérovosti školy
a další.

Kmenové učebny (počet); 14

v červenci se zahájila rekonstukce školy lrybudováni dvou odbomých učeben (azyková a
přírodovědná), rekonstrukce chodby a přilehlých místnosť ve spojovacím krčku mezi těIocvičnou a
hlavni budovou bezbariérové opatřeni...

Techni.ké zabezpečení (vybavení školy moderními technolo8iemi, Wifi,.,.)
Škoh disponuje modemím lybavením, ve ťídách jsou dataprojektory, velkoformátové televize
a 4 interaktivní tabule. Škola je kompletně zasiťovaná. O letních Flázdninách na škole probíhaly
opraly. V pěti učebnách bylo \yměněno pět nevyhovujících dveři, r}budován nol^ý vchod do
kabinetu pro učitele a v 6 učebnách byl modemizoviin sociáhi kout.
V červenci byla zahájena velkí TekonstTukce školy, která potrvá do konce října 2017, (viz više)

Technický stav školského obiektu
Kritérium 4iednodušeně zobrazuje technický stav především výuko\"ých Fostor na škále:

dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (c).
"|'ahulku - I;íz. Příloha č. l kapitola 5.2

vnitřní sportoviště
1'abzďka - |'iz. Příloha č- ] kapilola 1.3
v současné době se zpracovává projekt rra rekonstrukci spoltovního biiště.

outdoorová spoňoviště
Tdbulkrt - Liz. l'řiloha č. 1 kapitola 1.4

Bezbariérov!ý přístup
']'abalka - v-iz. Příloha č. l ktlpitola 4_5

V červenci započala rekonstrukce školy, kde součástíje i řešení bezbariérovosti školy.

stravování
Tabulka - l:t. Příloha č. l ktlpitoltt 1.1

Škohí jídelrla 1e nositelem certifilqtu JÍDELNA sNŮ,

odbořné
Druh odborné uébtty z kapa.itních důvodů vy!žívana jako

kménoyá uč€bna (ano/n€)

Učebná výpočetní techniky 26
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4, Rámcouý popis personálního zabezpečení školy/zařízení

Věková struktura a genderové složení peda8ogického sboru

l'abutka - tr'íz. Přílohtt č, í kapitda l .4

změny v pedagogickém sboru
Tabutktt - |'iz- Příloha č. l k4pitola 1.4, ]

Vl 
"e,!i.e 

pfipadů byla uzáviena PS na dobu uřitou, Další změny nastaly z důvodu odchodu

uěitelek na MD a 2 zaměstnantq.ně odešly najiné školy,

skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úydzkY)

Tabu]kl - vi:. Ir'íloha č- ] krrpitola ].4,2

změny na pozicích ostatních zaměstnanců
'l]abultal - Viz- Příloha č. } kapitola 1-4-3

Štáta zisUa aotacl od Úřadu plác€ a dídila nové pTaco,!,ni místo - vnítný,

i;;.t,*;" ;;iril"" jako procentuání škrála míry kvalifikovanosti na.dané základní škole: A = 95

i-ň r;"n : z,i , gi y""c : 82' 88 %, D = ?5 - 8l %,r 1nerý_.1y 75 %, (Kvalifd@ční

p"Záuffi" 
"Ěit"r" "] 

chÁý, ze zaú'cli'a t, 563/2004 Sb,, ve zrění pozdějších pŤedpisů),

Údaie.iopbiýie dle stalístikodděle í škols!í ftlle :ahajovacich,lý,kazů k 30, 9, 2a 16)

l'abulka - Yiz. Přlloha č. 1 kttpitola 1.1

specializované činnosti - kvalifi kovanošt

Tabulkll - |'íz. Příloha č. l kapitola 1-1.1

Školní koordirxítor EVvo i meto<lik IL-i zahájí studium na podzim 2017, Metodik preÝence je sáe

ř"Ž p"ilňrJ Wa-ri*""e (2 učitelky se vzděiánim jsou na MD a nová kolegpě pŤed zahájením

študia odešla také na MD).

Přehled eprobovanosti výukY - 1. stupeň
vysvětlivky k tabulce:

i] - orijiř"iiii*" 
' "p.obovanost 

(učitel splňuje kvalifůaci pro dÁný t}p i stupeň školy a zároveň má aFobaci pro

daný lyučovací předmět)

i--'o"ág.s;Ú't*r;ráq neapíobovaná rrirrka (učitel splňuje kvalifikaci pŤo daný §? a stup€ň školy, ale nená

aprobaci na príslušný predrnět)

Tabulfu l/iz- Piíloha c l kupilola 1-I-)

N"Órr"".ii"i Jr.i" , důvoďu výuky předmětů učitetů z 2, shrpně (informatika)

Př€hled aprobovanosti výukY , 2. stupeň (vybřané oblasti)

|'obulka - Yiz. Příloha ě. 1 kapitola 1,1,3

NelYholujici stav je z důvodu výuky piedmětů učitelů z 1 , shrpně,

Proíesní rozvo! učite|ů
1'hbulka - 

''iz. 
Přibha č. 1 kapitola 1,2
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Údaie o dalším vzdělávání pedagogických pracovniků

Název vzdělávacího programu (typ wdělávánfl pořadátel Počet
účastniků

I hodina českého iazvka můžr být ÁbavrÁ cvLK 2
Rozvoj keativity ve l".hrce přírodovědných
předmětů

centTum kolegiání
podpory l

Jak vést obtížnÝ rozhovoT I. společně k bezpečí l
I<oirzultace Dro školv ke soolečnému vzdělávání NíDv 2
Z,rákon o pedagogických pracovrrících v praxi škol a
školských zařízení RESK education 2

konfeŤence Drimiimí Dlevence praktickv a srrolu Maiák o,p,s. l
umění komunikace cVLK l
Rešení \^ichovných pToblemů ve třidě soolečně k bezoeči 1

Bezpečnost a ochrana zdmví děti, áků a studentů
ve školách a na školních akcích

CVl.K 1

Jak lskaL finance pro EV na škole? Divizna Liberec 1

Setkání klubor"ých škol Rozumíme penězům 2016 AIsIs 1

Semináie dobre praxe - Ekoškola VC Tereza l
Cinnostni učení ve \.ýuce matematiky v 1 . a 2.
ročníku Tvořivá škola 1

Upra\T SvP v systému Inspls svP po měně RvP
7y NTDv l
Studium Dro kooldiftítorv SVP 250 eleam;rrq Infra l
Od předškoláka ke školákovi

pomáháme školám k
úspěchu

i

Ceslcý iazyk činnostně v 1. ročníku Tvořivá ško|a
Rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických
pracovníků

Služby a školení Mladá
Boleslav

l

Informačni semirr,a o způsobu lrykazování údajů o
oodpůmÝcb opaaeních

NIDv

ško|ství 20l7 l Inie 7aměstnavatelskÝch
svazů CR

Změny práwích předpisů ve školství služby a školení Mladá
Boleslav

Roáodování ředitele školy ve spní,tŤúm řízení a
mimo spnild řízení

služby a školení Mladá
Boleslav

Roadshow pro školy - konference o nov,ých
technolosiích ve vzdělávání

Roval Emma

5. Údaie o počtu žáků
Kapacita školy a ieií naplněnost
Tabulka - Viz. Příloha č. } kapítola 5.1
Součtistí školy je také připravná říd4 kterou navštěvovalo ve školní íoce 2016120l'l 16 děti.
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charakteristika žákú dle trvalého bydliště
Teúulka - l/iz. Přílohd č. l kr:lpitola 5.]- ]

Školní družina a ieií kapacita, školní klub
Tabulka - |'iz. Příloha č. 1 kapitola 4.2

zápis žáků k přiietí do pruního ročníku základní školy pro budoucí školní rok
Tabulhl - Yiz. Příloha č_ 1 kapilola 7.5
Je to včetně žálai v odloučeném pracovišti zřízeílého od l .9 .2017 .

Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na zŠ
Tabulklr - viz. P"iloha č. 1 kapitola 7.6
5 žkti z pátých ťíd a 2 áci ze sedmé řídy odešli na víceleá gymnráaia. Během roku dochrází
k migraci áku z důvodu stěhovaní a dalšich skutečností.

Zápi§ žákůk do přípravné třídy pro budoucí školní rok
počet žádostí skutečnÝ počet přiiatých žáků

2a 77

Údaie o dalších řozhodnutích Wdaných ředitelem školy

Rozhodnutí Počet
o přestupu z jiné ZŠ 13

o opakováníročníku 0
o přeřazenížáka do vyššího ročníku podle § 17 odst.3 Šz 0

o povolení vzdělávání podle individuálního Vzdělávacího plánu (§ 18 Šz) 18
o zrušení povole ní Vzdělává n í podle individuálního vzděláVacího plánu 0
celkem 16

6. Údaje o uýsledcích výchovy a vzděIávání podle cíIů stanovených
vzděIávacími programy

Přehled próspěchu žáků
'l'ttbulka - Víz_ Příloha č. ] kapilola 7_1

Údaie o výchovný.h opatřeních
'}'abullu - Viz_ Příloha č. ] kapit()la 7_2

Př€hled počtu zameškaných (zH} a neomluvených hodin (NH}
1'abulka - Viz. Příloha č. I kapitola 7.3
velkí neomluvená absence v l. pololetí na l. stupni byla zapŤičiněna 3 áky a na 2. stupni 1 žákyní_
Ve druhém pololetí na l. sfupni došlo k úbytku NH, ale na 2. sfupni byla neomluveír,í absence
zapŤičtněna2 žlkyněmí.I<ažÁý žák ktery měl počet NH 25 a \.ýše byl Ťešen s oddělením OSPOD.

Podpora a rozvo! iazykového ýzdělávání
'|'abulktl, Viz_ Přílohel č. !. kapitola 2.6
Skola se zapojila do projellu Edison - stáže zahraničních studentu ve třídrich.

Pestrost způsobů výuky
Tabulkd - I/iz_ Přiloha č, ]. kapitola 2.7



Základní ško|a, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
Kaplického 384, 463 12 Libeíec 25

Tel.: 739 329 1lO, Mr\ť.zs-kaDlickeho.cz skolal@zs-kaplickeho.cz

využívání alternativních metod a nových trendů ve Ýýu.e, zapojenído školy ÝldělávacíGh a

rozvojových pro|ektů, které podporují zd.av,ý řozvoi dítěte
Tabulka - lk, Pííloha č. 1. kapitola 2.8
Projekty Ekoškota a Žákovský parlament hodnotíme jako velice pňnosné, zejména pro podporu

vlastní iniciativy áki podílet se na chodu školy.

Exteřní hodnocení uýuky, srovnávací testy - sledování pokroku iednotlh,ých žáků

Tabulka - Wz. Příloha č. ]- kapitolc] 2.9
Zavedení vlastních srorinávacích testu ním přináší rychlou a pravidelnou 4řtrrou vazbu, tím

eliminujeme rozdíly v tempu a obsahu rl'uky v paralelních řídách a ároveň i zlepšujeme

přehlednost pro qTrčující ve lYšších Ťočnících.

7. Údaje o spolupráci se sociálnímí partnery

spoluDráce se §tředními školami. Wsokými školami. DodnikÝ. úřadv práce. PPP, sPc, neziskové

orqanizacé, odborv a dalšími subiektv

škola spolupracuje se školskýni poradenskYmi lŇizenjíni - Pedagogicko-psychologickou

poradnou, Speciálním ped€ogickým centrem a Sťediskem výchovné péče v otizkách

speciálních vzdělávacích potřeb pro děti s podpůmými opatřeními, včetně žáků nadáných a

žáků cizinců,
péče o álor mimořá<lně nadarré - škola kooperuje s Technickou univeřitou v Liberci a

Mensou ČR, pořádá s dětmi exkrťze do laboratoří, íadaní žáci pťacují podle individu,ilniho

vzdělávacího plánu a navště,vrrjí lrybrané předměty ve rryšších ročnících, v neposlední řadě

studují na Dětské univeTzitě,
v oiázkách primrirní prevence spolupracujeme s Policií ČR, neziskovou organizací Maják a

Sťediskem výchorrné péče Čáp,
škola klade duraz rra volbu povollíní a budoucí uplatnění žáků, zapojila se do pilotního 

_

projeltu Kariérové poradensM, v r,ámci něhož áci i jejich Todiče absolvovali exl-urze do

firem a ávodů technického zaměření,

vytlžíváme zkušeností poradenského sťediska pii Úiadu práce, kde žáci provádějí

profilové, osobnostní a prof€§ní testy,

škola také spolupracuje s absolventy ZŠ, nynějšími studenty středních škol, a společně

poŤádají besedy o zajímavých oborech, dny oteťených dveří, účast na soutěžích např, oděv

a textil, kterou pořádá Střední pťumyslová škola textilní

praxe studentů

jsme fakultní školou Technické univerzity v Liberci spolupáce je z obou stran dlouhodobě

dobře hodnocena, vlučující vedou sfuderrty na souvislých i průběžných praxích

dále nabízíme ziaemí studentům Centra praktické přípralry ve vedení volrročasových altivit,
zájmowých koužků a také možnost uplatněni jako asistentu pedagoga

poskl.tujeme také násl€chové praxe pro sfud€nty FP
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sDoluDrá€e se školskou radou

členové jsou v pruběhu školrího rokrr sezrrarrrovIíni se stavem rozpočq počtem žiáků na
škole, prognózou do dalších let, plánovanými projekty, aktivitami školy, ale také
aktualizacemi ŠVP_ ňidů atd_

- drilejsou členové seznámeni s plánovanými projelty a projednávají aktivity školy

. spo|upráce s rodiči

- kooperace s rodiči je na velmi dobré úrowi - rodiče pomráhají s úpravou terenu školní
zabrady, hřiště, pňspívají forrrou finančních darů rra vybavení školy (interaktimí tabule,
dataprojelíor, átup pracovních sešitů atd.)

- rodiče se rádi úča§trlí tradičních akcí školy (Kaplický jarmaxk, Škohí ples, spoŤtovni den
pro děti a rodiče, Vánoění dílny atd.) a hodnotí je jako velice zdařilé

- rodiče si oblibili elektronickou žákovskou knížku Gradebook, kterou škola q,užívá pát:ím
íokem

- pŤi škole působí sdružení rodičů
schůzkami

se pravidelně pŤed třídními

Přo§tupnost a spolupráce základních škol s MŠ a sŠ
fabulka - yiz- Příloha č. ]. kapihla 2,l l
Komunikace se zákonnými zástupci
Tttbulka - Yiz, Příloha č_ 1. kapi{ola 3.4

Aktivní spoluprác€ s€ zřizovatelem
Tabulka - Yi:_ l'řik,ha ('_ j_ ktpitola 5_5
Během celého školního rol:u probíM alíivní spolupníce na růzrrých akcích qpsaných zřimvatelem.

a, Údhie o daších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti

v,ú§ledkv soutěží a přehlídek

Naše škola se pyšní velmi šikovnými a aktivními žáky, Favidelná účast na vědomostních,
spoltovních a umělechích soutěžch, se stala samozřejmou součástí školního roku. Prestižni
umistěni Gší tak nejen áky ajejich rodiče, ale i nás pedagogy.

Mezi naše největší úspěchy paaí bezesporu následující výkony:

Matematický Klokan 1. místo v kajském kole (5. ťída)
Paírgea - matematická soutěž 1. mí§to v kajskem kole 15. řída), 9. místo v ČR
vlastivědiá soutěž vlastík 2. mi§to (žci 2.-5. třídy)
Soutěž Oděv a textil ,,Lá§ka prochází žaludkem" ve spolupráci se Střední pťumyslovou
školou textilní, 3. mi§to (žá,Lfně 3.-5.řídy)
Šachowý turnaj - 2. místo v krijškém kole, 18 místo v ČR (celkem 32 fýmů)
škohí časopis

a p'řátel školy, schiází
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- ol},mpiáda v matematice - okresní kolo pro 6. řídy účastnil se žák ze 5. třidy - 1. mí§to
- Přehlídka dětských reciťátoíu v Liberci - okesní kolo - čestné uzrrání uděleno polotou za

sl:vělý výkon
- Poděkování pořoty za kvalitní přispěvek 1ýtvanr.i sou€ž Srdce s láskou darované (6. třída)
- Účast v okesním kole P},thagoriády velmi dobré umístění
- ZOO riskuj 1. misto

I zavádění nouich metod výukv a v7dělávání

- Metoda CLIL rozšířena do datších ,lTučovacích předmětů, \TtvoŤení centTa plo podporu
jazykových dovedností pedagogů, s důrazem na metodu CLIL.

- Výuka cilchjazyků pomoci Blended leaming celý škohí rok, anglický a německý jazyk.
- Duraz kladen pedagogy na rozšiřující učivo pro nadané žáky, žrici jsou podporováni i ve

volném čase, např. kroužky zaměřené na nadstandardní témata.
- Pedagogiětí pracouíci systernaticky proškolováĎi v no\aých trendech modemí v_ffiy.
- V]fi]ka matematiky je obohacována o moduly matematiky plof. Hejného a prvky čirrnostího

ucenl_

- Přiběhy našich sou§edů - chart 77 - zmapováni přiběhů liberechých chartistů

. doplňková činnost

- škola pravidelně vytváří zisk z vedlejší hospodáňské činnosti a to zejména prorriijmem
b)4ového a nebytového prostoru a také hostinskou činností

. vlastní prežentace a akce školv

- jsme školou oterřenou- Llademe důraz na komunikaci srodiči - ktomu využiváme
především elektronickou žiikovskou knížL-u, konzultační hodiny jednotlivých pedagogů
i společenské akce. Nezapbmínáme ani na dalši komunikační kaná - webové stnínky školy,
zde došlo k aktualizaci a modernizaci vzhledu a funkčnosti. Pravidelně zde umisttjeme
články a fotogafie z iednotlivých akcí našich žáků

- naši školu prezentujeme také v regionálních novinách a tematicky zarněřených časopisech
- školní ěasopis našich áku ,,l,{tiš Kapličák" je dalším důkazem angažovanosti a kíeativity

žtáku, časopis se pravidelrrě umiďuje na předních příčlúch v soutěžích školnich časopisů,
Kladem časopisu je i jeho elektronická podoba a snadná do§tupnost

- škola je Fakultní školou TUL, vedení praxí studentu TUL je již tradiční a velmi dobŤe

hodnocená
- obMjení titulu EKoŠKoLA škola se aktivrrě věnuje ekologii a envilonmentiilní tematice
- z kultumí oblasti je potřeba zínínit tradiúť Divadlo prmích říd s mateřskou školkou

Malínek, žci každoročně nacvičí noť divadelní kus, spolupnice mezi dětmi z mateřské
školky a prvňáčky, pomáhá snadnějšímu pŤechodu do školy, budoucím prvňráčkům a rozví|í
jazykové dovednosti žátů

- na škole funguje vlastní samospráva ve formě žrákovského parlamenfu žáci se pavidelně
účastní sbromrááění školních parlamentu, v tomto školním roce proběhlo na M€istrátě
města Liberce
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Výběr hlavních akcí pořádaných pro veřejnost:
o vánoční dílny
o vánoční besldka
o školní ples
o KaplickýjarmarL
o sportovní den (badmintonov,ý tumaj rodičů, žáků a učitelů)
o Divadelní \ystoupení 1, třid za účasti MŠ Matnek
o Pasováni prvňáčků

'
Předmětové olympiády a soutěže - zapoiení, úspěGhy
Tabulka - Wz, Příloha č. l. hlpitola 2.10

pestrost mimoškolních aktivit
T.lbulka - l/íz, Přílohač. ]. kapitola 3.2

komuÍtitní činnost
Tabulka - 

''iz_ 
Příloha č. ]. kapitola 3.3

9. Údaje o poradenských službách (školské poradenské zařízení)

zoráva \rúchovného Doradce školv

Výchovrrá poradkyně pomálrala žáůnim s řešením výcho!1rých, k{izeňských a vzléIávacích
problémů. Úzce spolupracovala s ťídními učiteli, ředitelem školy a metodikem pr€ven§e, a
spolďně hledali řešení v případech, že se lyskltly problémy ovlivňujíci spokojenost dětí
s dosaženými výsledky ve škole i v ávotě-
Výcholrtí poradkyně díle vedla agendu žíků s podpůmými opaťeními. Poskytovala
metodické vedení učitelům při .lTpracovávlání individuálních vzdělávacích plránů a plrlnů
pedagogické podpory. Uzce spolupracovala především s Pedagogicko-p§ychologickou
pora&rou a Speciálně-pedagogickými centry v oL{zkách inkluzivniho ýzděláyáúi,
Také zprosaedkovávala informace o možnosti dalšího vzdělávání či profesního uplatrrění
žíků. Předávala žíkům inforrnační letáky s nabidkou ťuzítých zaíněřeni saedních škol a
učilišt', a zajistila Katalog sťedních škol, Přehled učebních a studijních oboru a další
materiály související s profesní volbou. Škola byla pilotně zapojerra do projektu Kariérové
poradensM, liteqý pomrihal dětem s r"ýběrem vhodného povolrání, potažmo střední školy, už
od čtvrté ťídy a přine§l ucelený systém poladenských služeb, jejichž cílem bylo pomoci
žákům, popřípadě rodičům, pfi rozhodoviiní v otázkích vzdělávání, profesní přípralT a volby
zaměstnání. V úrnci projektu byly realizovriny exkurze a ukázkové hodiny, v nímci nichž si
žáci formou ztťitkové pedagogiky rryrobili kupříkladu erb nebo prohloubili znalosti v oblasti
finalrční gúmotnosti.
Výcho!Ť.í poradkyně zorganizovala exkwzi na největší veletrh ýzdéláýáni a pracovnich
příležitostí v sevemich Čechách EDUCU (MYJOB Liberec,;, Úcastnila se s žiilq/ besedy na
IPS Úřadu práce, Žáci zde byli podrobeni profilo\.ým testům, které byly zaměŤený na profesní
dove&tosti a zájmy. Dále navštívili řadu středních škol v Émci dnů otevřených dveří.
V neposlední řadě výchovní poradkyně koordinovala testování žáků - jednalo se o
diagnostiku a kvalitu r,}učovapího procesu, testování dovedností a schopností álai,
sTolŤrávací testy žáků zikladních škol či vyuzíÝiní informačních technologií ve vzdělávrání.
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oráce s žákv se sDeciáIními vzdělávacími ootřebami

áhim se specirálaími vzdělávacími poťebarrrije věnována individrr.ílní péče během výuky
i ítad rámec vyučoýíní, žitci vluživají podpůrrr,i opaaení, která jim pornáhají překonat
nedo§tatky ve vyučovacim plocesu
žáci vedeni jako integrovaní se vzdělávají podle individuilního vzdělávacího plánu,
který specifikuje zvláštnosti vzdělávacích polřeb žáků a oblasti \.ýuky, ve kterýchjsoulejich
obťže nejvíce patmé žci mohou při r,lrrčování používat kompenzační pomůcky a pracují
s pomocí asistenta ped€oga
integrovarú áci absohr_rji pod vedením zkušeného pedagoga, příp. speciálniho pedagoga
navýšené hodiny ve formě pedagogické intervence či speciálně pedagogické péóe
nadaným žrákunr je také věnována individrr.íhi péče rl,rrčující s těmito žáky pracuji dle
ťuzných metod (skupinové r,,},učovriní, projektové qučování, vyučování dislr-usí aj.) a dle
situace volí formu úkolů (samostatné studium, prezentace zrralosti a dovedností nadaného
áka pi€d třídou, doučováni slabších spolužáků atd.)
mimořrádně nadaní áci se také mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího ptánu,
Llelý je vypracován podle platných osnov a obohacen o rozšiŤující a prohlubujicí ternata
ve výjimečných případech je žrikovi rlmožněno po vykofiání komisionálních zkoušek
přestoupit do }Tššího ročníku nebo se účastnit výuky určiteho předmětu ve Vyšším ročníku,
ovšem většina nadpTůměmě nadaných žáků odchiiá studovat na vícel etá gyínnážia

Whodnocení olánu preVence

cíle metodického FogIamu ve škoiním loce 2016/2017 x podaiilo úspěšně Ťealizovat. Našim
cílem bylo a je v},trvale ukazovat žákům sprá\,,rrou cesfuj dosahováni co nejkvalitnějších
výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáki, vzdélávér;rí pedagogických
pracovniků, spokojenost žrákri ve škole, aktir,ní spolupráce s rodiči a spokojenost rodičů se
školou.

zpráva metodika prevence

Metodička prevence zajisťla realizaci Minimálního preventivrriho programu (ve formě
přednášek, preventivních programů a seminářů pro žáry), sledovala rizika a vzrrik sociálně
patologických jevů a jejich řešeni. Koordinovala aktivity zaměřené na plev€nci záškoláctví,
závislostí, €íesivity atd, Dále spolupracovala s rodinami v pŤípadě hizoqých intervencí, ale
také Policii ČR, kíizo\"ými centry, kurátory, odborem sociálně-pámi péče; ditě aj.
Také pomáhala začínajícím učite|ům s nastavením řidnich pravidel. Zajistila metodiku
řídnických hodiq tvorby třídních pravidel a celkového ležimu třídy. Hospitovala u
vyučujícich v krizeňsky bezlproblémových řídách a úča§tnila se řídnických hodin, Pomobla
také s organizací harmonizačních a adaptačních po$tů pro žáky.
Ve spolupráci s výchornou poradkytí provedla dotazniková šeťeni a rozbory zarněřené na
klima školy a jednotli\.ých říd, s cílem zlepšit pozitivrrí vazby v třídnich kolektivech,
eliminovat ubližovriní mezi žáky a potírat rizikové chování. Byla provedena sociometrická
šetřní Klima ťídy ve 3. 9. ťídě (istopad 2016), Moje řída pro PT, l. 2. ťídy (únor
2017}. Dlile byta zadárra dotazníková šetŤení Klima ťidy v l. až 9. řídě (květen 2017) a
Sikana x ubližováni ve 3., 4. a 5. ť,idách (březen 2017). Dlouhodobě je zjišťováno klima,
vztahy, užívání nálykových látek aj,
Metodička prevence koordinovala řídní schůz§l ve formě tzv. tripartity konzultace učiúgle,
rodiče a áka_
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Ve spolupráci s r"ýchowou poradkyní zasedala na výchovných komisích, kde se prošeťovaly
niznaky šikany a ubliž oýfu)i mez| žÁky -
v neposledíi řadě se metodička stará o scbránku důvěry umístěnou na dívčích a clrlapeckých
toaletách. Dále žáci, rodiče a pátelé školy mohli využívat elektronicLou scbránku důvěry
sqb@úed.u.ysrl_@zs:!cp!d§is{a,

. údaie o Drevenci sociá|ně-patologických ievů (aqrese. šikana, kvberšikana, násilí. gamblinq. poruchv
příimu potraw. nepatjvní působení sekt. sexuální rizikové chování, droeová prob|ematika. záškoláctví
apod.)

- škola úzce spolupracuje v oblasti prinímí prevence a sociálně-patologických jevů s Policií
ČR, neziskovou organizaciMaják alylživáslužeb Sťediska výchovné péče Čáp

- rozšíření sociáIně-patologických jevů jsou sledoviáIa mezi žáky Fostřednictyím
dotazníkoťch šeťení, řídnických hodin a v debatě realizovaných přednášek a seminriřů

- škola uspořádala pro žíky př€dnášku na téma Plobační a mediační služba

Předpokládaný vývoi, materiálně t€chni.ké a vý.hovně vzdělávací tr€ndy

- zajistit prostorové podmínky pro zvyšující se nirust žáků
- podporoval další vzdělávátú pedagogů
- zlŤšovat prezentaci školy
, zajistitjiné zdroje financování za účelem posílení rozpočfu (granty, dotac€, sponzofi atd.)
- v}tvořit multimediálni a přírodovědnou učebnu
- zařadit do výuky všech předměfu pláci s informačními technologiemi s využitím q.ukových

progmmů
- prcsazovat funkční gramotnost žáků (čtenářskou, přírodovědnou, finarrční a matelrratickou)
- podporovat rozvoj ekologické výcholT a osvěty žáL.ti, zařazovat programy

environmenániho vzdělávriní i do Dvpp
- zajistit dostatek finančních prostředl.ti pro rekonstrukci školního pozemku
- pťohloubit a zkvalitnit pťáci personálního Ťizeni otganizace
- prohloubitzahraniční spolupráci
- obohatit mezipředmětovou !"_hrku prvky Hejného metody
- realizovat tandemové \,Tučování napříč předměty
- posh/tnout rozvíjejici prostředí ákům nadaným a mimořádně nadaným

krátké zhodnoc€ní

Uplynulý ško|ní rok hodnotime jako zdařilý. Škola na sobě neustiile pracuje a rozvíjí se, Což je
ukazatelem i toho, že naši áci byli úspěšně přijať na víceletá gymnázia a rrspěli při přijímacích
pohovorech, ŽáHm se dařilo i v soutěžích a olprpiádách.
Nadstandardní je zapojení školy do projektů, které tvoří nezanedbatelný přínos pTo školu a to nejen
po stránce finanční.
Věříme, že se nám cile a priority podaří plnit i nadáe, když na sobě budeme pracovat.

. odborná pomocv oblastipráce 5 dětmia mládeží
- spolupracujeme s Orglínem sociáně_púvní ochrany dětí

14
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Angažmá odbomých proíesí
Tabulka - |/iz. Přiloha č- 1- kapiíola 3.5
Na škole byly tŤi asistentky pro žáky se zdravotním znevýhodněrúm a dvě asistentka pro žáky se

sociáním zrev,ýhodněním,

Počty vážněiších i/ýchovnÝch problémů, které byly v průběhu roku řešenyformou vtý,hovný,h

komisí popř. v součinnosti s osPoD
Tabulka - ťiz. Příloha č. l. kapitola 7.1

Realizace individuální.h vzdělávacích a v!ýchovných plánů
'rabulka - Viz. PŤiloha č. l. kapitolu 3.ó

70. Údaje o řízení školy

- Ze strany vedení školy je kva]ita výuky posuzov|Ána pTuběžným sledovráním práce učitelů

vlednotíivlcn tridach-a tate tospitacemi. Pro zkvatitnění výuky_byly zavedeny vzájemné

hóspitace pedagogů. Jde o kritické posouzení hodiny t,_fonem učitelů,

- Dalším k;ke;k;ledování vzdělávacího procesu byly zavedeny srovnávací testy v pololetí

a na konci školnfiro roku (3. 9. řídy) prJpředměty český a anglický jazyk, Tlratematika,

- v€dení školy podporuje další ;dělávání pedagogů, zvláště podporuje vzděláváni

koordinátorů a vlasmi vzdě|áváni.
- V rámci prohlubování vztahů s rcdiči jsme poádali řadu akcí, na kterých se podilelijak žáci

a učitelé, tak i saínotní rodiče.
- Nadrá,le pokačuje spolupráce se zahÉničními školami, Uspořádali jsme zabraniční pobyty

pro žáky 7. až 9. říd s partnerskou školou v Polsku.

- i"d"niikoly p.u,rideúě provádí šetŤení školního klimatu, kde jsou sledovány váahy mezi

Za*y, Zátero-,reitete- a ;elková atmosféra ve řidě a škole (dotazníková šetření jsou žáloim

pi"álaaa,irru u pupirové i elektíonické podobě, v rámci řídnických hodin i v podobě anket),

- i.tajaie protctri sociání audit , monitoring vztahů na pracovišti a dalši"

strategi€ rozvole školy a vzdělávání
Tabulka - y'iz. Příloha č. 1. kllpitola 2.1

Testování klimatu školní sborovny
Tabulk!1 - Iriz. Přilohl č. l. kljpitola 1.3

Stlr"; j*u proběhl na škoie sociání audit, kteťý poukrázal na silrré a slabé stnáoky školy,

S výsledi<y byiy zaměstnanci sezrámeni a s \.ýsledky se bude pracovat v dalších letech,

Participace žáků na chodu školy
7'abulka - Viz. Příloha č. ]. kapitolu 2.3

Testování klimatu školy a třídy
Tabull<tl - |'iz. Přiloh<l č- 1. kupirola 3.1

Ňa jaie probetrto testováni klimatu školy pomocí Sociániho audifu, Z \,ýsledky je nadále

pracováno.
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Základni škola, Liberec, Kaplického 384, pří§pěvková orginizace
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77, Údaje o dalších záměrech školy/zařízení, zhodnocení, závěr

Předpokládaný vývoi, materiálně technické a výchovně vzdělávací t]endy
- ,/ajistir pro§loro\é podmínky pro zv)šujici se nrirust žáků
- podporovat další vzdělávání pedagogů
- zlepšovat Fezentaci školy
- zajistitjiné zdroje financování za účelem posílení Iozpočfu (gTanty, dotace, sponzoři atd.)
- vytvořit multimediání a přírodovědnou učebnu
- zaŤadit do výuky všech předmětů prá,ci s info.mačnimi technologiemi s využitím výukových

programů
- prosazovat flrnkčni gramotnost žáků (čtenráiskou, přímdovědnou, finanční a matematickou)
- podporovat rozvoj ekologické výcholry a osvěty áků zŇaznyú píogíaííly

envřonmentálního vzděláv,íní i do Dvpp
- r,lržíváni a pnice s cloudolryrni službami
- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku
- prohloubit a zkvalitnit pn4ci peNonániho říZení olgarrizace
- prohloubitzatřaničníspolupráci
- obohatit mezipředmětovou výuku plvky Hejného mďody
- realizovat tandemové lyuěování napříč předměty
- posk},lítout rozvijejici prosťedí žákům nadanj,m a mimořádně nadaným

krátké žhodnocení

Uplynulý ško|ní rok hodnotíme jako zdařilý. Škola na sobě neusáe pracuje a rozvíjí se, Což je
ukazatelem i toho, že naši žáci byli lrspěšně přijati na víceletá gymn izia (7) a uspěli při přijimacich
pohovorech. Žákum se dařilo i v soutěžích a olympiádách.
Nadstandaldní je zapojení školy do projeltů, ktelé tvoří nezanedbatelný přínos pro školu a to nejen -

po stránce frnanční.
věřime, že se nám cíle a priority podaří plnit i nadále, když na sobě budeme pracovat.

72. Mimorozpočtové zdroie a úspěšnost v grantech a dotacích

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o tranty a dotace (v daném školním roce}
TabulL,a - Yiz_ l'ř'bhú č. ]. kapitolu 5,3.1
Dále škola podivala žádosti do rozvojo\,"ých programů na MŠMT.

získané íinanční prostředky v rámci podaný.h žádostí o granty a dota.e (v daném školním řoce}
Tubulka - yír. Přiíoha č. 1. kaphol,, 5,3.2
Proj ekt brazený z EU započal 23 .8.20|'1 a nýá do 22.8 .2019

spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity}
Pro řadu Iodičů předstrvuje ško]ní docházka velkou finančni zátěž i v oblasti tzv, lrrazených aktivit, jako j§ou ško]ní
dťužina (ŠD), ško]ní klub (ŠK), zájmové koužb, (ZK), pob},ty ve škole v přirodě (ŠP),'harmonjzť;í pobyty (HP),
lyářské kurzy (LvK), jazykové áiezdy do zanJaniči (Ja apod. Kritériun ukazuje orientační spolutča§t rodičů dítěte
v 1, řídě, ve 2. 5, řídě a v 6. 9, řídě vždy v dané Zíkladni škole,

T.tt,ltlJu - l/iz_ Prílohu č l. k)ril,,lo ) .r

,l6
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73. Údaie o výsledúch inspekční činnosti provedené ČŠI a v,ýsledcích
dalších kontrol

lnspékčnízlráW' Drotokolv o kontrolách a záoi§v sorávních orqánú zařaďte do příloh,

V období od 10.10.2016 do 12.10.2016 byla provedena kontrola statutárního města Liberec -
odbor kontroly a intemiho auditu zamďe í na nakládání § neinvestičním příspěvkem
zřizovatele. Nebyly zjištěny nedo§tatky.

Proběltla kontrola okrcsní spniva sociálniho zabezpečení LibeTec. Nebyly zjiš€ny nedostatky,

Dne 9.2.2017 proběhla konhola ze strany Krajské hygienické stanice Libereckého kaje, která
byla zaměřena na plnění povirrností stanovených v zákoně č. 258/2000 sb. Při kontrole byly
zjištěny nedostatky: zašlá malba v tělocvičně, chybějicí kryté koše v kabinrich WC, koberec ve
ťídě měl potťhalré ok&je. Nedostatky byly odstraněny. Další nedostatky jako společi.i sprcha
pro dívky a cblapce, úklidová komom není odvětrávaní, budou odstraněny rr,íslednou
rekonstrukcí, ktelá započala v červenci 2017.

74, Zálďadní údaje o hospodaření školy/zařízení

Příloha č. 2, f!nančnívypořádání za rok 2016

75. PříIohy:
- Příloha č. 7 - vyqenerovoné tobulky
- Přílohd č.2 - tobulko íinončního vypořódóni za rok2076

1,1



WEB KOMPAMŤOR ZŠ

ZS Kaplického 384 ?ř,'(.lr*
1. Pedagogický sbor

1.1 Kval ifikovanost sboru

K'knum F Uóopeno ja9 ploce'tuálni škála miry kvn|ifikovanoďi na dané áldadní škole| A = 95 - 1oo %, B = 89 - 94 | c = a2 aa r/o|
D = /5 - al %l E = néné neŽ 75 %, (Kvalifikačni požadavky na Učitéle vyóázejí ze zákona 563/2004 sb., ;e zněni po,a;;sLr, plapi"i|, 

''

zp6covíno dl€ 5t t stickýlh výkárů (údaje dle zahajovacíá výkazů k 30, 9.)

?,č.

9 zs Káplického 38a 95 _ 100% )5 _ 100%

1.1.1 specializované dnno§ti - kvalifi kovanost

P.č
'áklár,:šnola

d.t dak IcŤ

poét
kvalifikací

počet poč€t
kvalifikaď

počet počď
kvalifika€í

9 Zš Kaplického 384 1 1 0 1 1, 1 0 0

1,1,2 Přehled aprobovanosti výuky - 1. §tupeň

N nevyhovu]ící
u - úplná kvalí]kace i aprcbovanost (ucitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i *upeň školy a zároveň má aprcbaci p.o daný vyučovací

p_- pedagogická kvalfikac€, nedprcbovaná výuka (učIt€l §plňuje kvalifikacj pro daný typ a sfupeň &oly, ale nemá aprobaci na přklušný
předmět)

1ákláa.rirólá Róčnia{ celkem \.ýúčóv.§i.a iodi. , §

9 É xaplictétro :se

44 100 0 0 0 0
2 44 100 0 0 0 0
3 53 53 l0n 0 0 0 0
4 55 54 9a.2 1 1.8 0 0
s 52 51 sa.1 1 L,9 0 0

ýB 246 99.2 2 o.a o 0

1.1.3 Př€hled aprobovanoďi výuky - 2. stupeň

li - nevyhovuiíci
u,-úp|niá kvalifika€€ i aprobovanost (učitel 9lňuje kvalifikaci pro daný typ i stup€ň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyuóvacípředmět)
P_- pedagogiďii kvaliÍikace, neaprobovaná výUka (Učitel splňUj€ kvaliíkaci pro daný'§,p a stupeň škov, ale nemá aprobaci na přírlušnýpředmét)

p.a. zákl.rríškólá Vy,a§anó ,l.,lmě., r.}o vu děaáýd.í
o51rra'

calae,n vy§čoý§§ých
h.n:. U a N

9 zŠ Kaplkkého 384

fuský jazyk a litelatuía 77 17 100 0 0 0 0
14atematika 1a 18 100 0 0 0 0
cizí ja4w 23 18 5 zL7 0
IcŤ 3 50 3 50 0
oověk a přiroda F, ch, Pi Bi, Z 26 11 42.3 15 5,],7 0 0
Čbvék a společnost D, ov, 12 10 83.3 2 16.7 0 0

102 77 75.s 25 24,5 0 o

111o
hltp://komparatozs,liberec.e/indď,php
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1.2 P]ofesní ]ozvoj učitelů

1,3 Testování klimatu školní sbo]ovny

sb.rcvry p@Edené v pGledních fut leteó

1.4.1změny v pedágogickém sboru

1.4.2 sHadba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)

2. Vzdělávací proces

2,1 strategie rozvoje školy a vzdělávání

2.2 Rozmísění rv. disponibilních hodin
http/komparatožs,libeÉc,crindex.php z1o

záli}dníškolá
!l.:r'riduálři paány

jéa§otlivý.n !č!tel§ §či..!§ký §b§. učitel'

8 xaplcrem :s+ éstečně čá+€óě

individUální škol€ní,

individuální pohovory
s !čiteli - } do roka

záklár.iško'. Al|o/§l Rok kdy bylo prover€.o
po.].ani té§lová.í

D.!h nguiitélú ...t va€ího nást]oje neb. .ijná í3Ř.
?ráce § alimat€m školni §brroYnY,

9 Zs Kžplického 3a4 ANo 2o17 so€iální audit
.) volbá Á1,1o je uváděna po@ v

1.4 věková struktura a gende]ové složení p€dagogického sboru

láiaadní šk !á c€lie.n Peiagogi z toh. m!ži přůňá.ý Yč*
<30 31_ 40 4a-so 5: - §:l 65+

9 zŠ raptténo :se 33 38.0 10 15 2 6 0

zánhdníškolá ňáďolla|a do ž t§':i:, áBolvent' fdl(ult
vzděláYnji.i Jčit€ae j;,., školu

odeš|i

šk l§tví

z a3|. učiteaé

zŠ rapticrcno :s+ to 6 9 3 0

zá'dadnišk.a.
ňuži

,.€lkJ adma.asr§aavnj

9 z5 Káplického 384 9 l 1 7 2

1.4.3 změny na pozi.ích o§tatních zaměstnanců

záa(ladríškólá nastoupili do zŠod§r:r.;š
9 Z5 Kaplického 384 0

?áklždníškolá §.riegický
'o 

žrracoriní §róleg ie 
'rl

,ré matenáa
kážd.§č.Ě

, přiPad*ě r'.
::, dokun ent vďťrrě Přistl.!.ý

p.o r6{'iče?

9 zŠ raplc*étro ral 2076 - 2o1,, 1- ředIt€l (nejuří vedeno
NE NE
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Tzv. disponibilni hodinY jsou dnes prdKiďy to j€diné, ó'in 5e školy ínohou me2i sebo0 lišit nad námec povinného ákladu, daného v RvP. Na
pNním sfupni má fuiH k di9ozici 14 Wuóvacíó hodin k podkní vybrdný€h pňedmě{o, na druhém pak 24 hodin. z toho jde al€ 6 povinně
na podporu daš}o (druhého) .irho jazyta. Pňesné rczděhní dlŤonibilní.n hodin uvádí každá šlola ve veřeiné výílchí aná.Yě,,p.o p9tňebu

tohoto přehledu je, diíerenoJem€ do otlaší. kieřé óná škola po*rývá v€Eiinlyě: qul JAZY'<Y, cÉsKY IAZ'íK 
^ 

HUMANITNr PRmMETY,
IIATEMATIKA A PRIRoDoVEDNE PREDiIIETY, ESTETIC(E vYcHovY. IcT a cLovEK A svET PRÁCE.

1, cizí jazyk
2. Ó 

' 
humanitní předměty (r. *upeň zŠ předíĚty z obla§i Óo"ét a jet o_ s"et, z. stupen zŠ předíŤĚÝ l, oblas! Óověk a spol.eóost)

3. l{atematika a pňrcdovědné předměty (1.stup€ň Zs předměty z oHa*ioověk a jeho svŘ, 2. s$peň zs pfuměty l obla$ oověk d
pňroda)
l. e"t"ii"re ,ýaory, d*er a zdrdvi (Na obou stupních zŠ předměty z oblasti umění a kultum a Óověk a zd€v'
5. IcT
6, čbvěk a s.,/é píice
7. Volitelné předměv v námci celého speku-a ýrdělávacích oblastí

Typ tříd
]:" šarrěa ?Š 2. stuP€č ZŠ

1. z. 3, 5, §. x" 2. 3, 3, 6- 1.

9 z§ KaDlického 384 běžné třídy 0 9 0 1 2 3 8 0 0

!áEcqÝ]adčlé!4i_!r!9!q!!gqzáB.fui]u &]é!i!í

2.3 Participace áků na chodu školy

2,4 Nasazení 1. Gizího iazylc
VýUka cirím jaryk0m je dnes jednou z důležitý€h oblastl KeÉ rcdře pň výběru ákladní škoty mohou sl€dovat. Piestože větŠina libereckkh
ZŠ nasazuje 1, cizí jazyk již v pruní třídě. Mo infomacé řodiče částo nemají, nebo nevnímaji Krlteřium tedy Wádi, v laké tňdě zs se zaČÍná

vyučovat c'zímU jazyku a kterému.

2,5 Nasazení 2. cizího iazyka
V nasa2ení druhého cizího jaryka je Už mezi ákladními školami více rozdilů. Př€ďo se nedá ňci, že by děti z něKerý€h zŠ byv o výuku
němóně ó francourštlně oóuzený, Kliteium tedy uvádí, v jaké Ědě dané zŠ se začíná vyučovat dluhému cřímu jazyku a KeémU.

2.6 Podpora a íozvoj jazykového vzdělávání

;án].a.r;r.la
š.ot"i

Á§ol§E

zá§tupciv.
ša.|r'.n

kteřé ťí.jr)
j.a,]ar'
A§o/ťř

|níorftr.'. alrn.§a'

9 zš Kadického 38a ANo něšiólě ANo

Tiídnické hodiny,

školní časopis,

venčení p5ó z útulku
sběr híaček prc

škohí arc€ - jarmalk,
mik!láški, vínoční

dí|ničky

skolnipl€s

?ikirariko|a
od kt€ré třrdy j€

1..iZí iazrk

Jaké cazi 

'áž}{-y 

škol.

1, .izi j.zy'(

§d kteíó 
''rY 

je

2. ózí j.ak
]§kó cižii.lrši,i.

2..i.zí 3.zyk
9 zŠ Kaplického 384 3 7 N]

?ák'rd.i škol. řodilý.h
mluvčích

cLL
(zkrdtky př.rňě§:, 'l§lší 

cizíjazyk

.é!oviíný př€dnět

Jiné (náx 3

aktivř}

9 zŠ xapticréno ss4 Nepnvidelně 14, Vl, Př, ch NE NE ANo

PaÉnelské školy
Lubin
zahlaničníexkurze
ProjeK Edison -

siže zahraničních
studentů

http://komparalož s,liberec,czlindex,php 3/10
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2.7 Peďrost způsobů výuky

;jj:řl1#lx1,:i'iůi"§:::iiillflftr"Ji"Ť"ír,j, íronÉlnj,působvýuky (D, al€najdet€vnich takéčinnostníucení(č),
n€bo oFdinélý .) - (e 

'pÚsoby 
výUky daná /ákladni škold prakukuje a jak j" t"nto ,porou ,yuiy'óan9

Á - b;he polrivd"y /oóÝD L ÝériFy Jíí Pló v. v;*n p:edméf,(1
b - blto /posob výUl,y W_žiýd iJe, nécd,ire|é v néherý.h pieométe.h
L - hto loosob r/ 

'y Jří e é ý.t§,1ou nďd zJl l použli Ť.@'dY je 
"!r,n"fu 

ér

2,8 využívání alternativních mďod a
rrzdělávacích a ]ozvojových projeKů,

nových trendů ve výuce, zapojení do školy
kteÉ podporují zdravý rozvoj dítěte

ó Kaplického 384
podpora výUky IcT te€hnikotl podpoía Výuky IcT technikou

Kreativnj psani žáků - !rydáni vlastni knihy

,.č, :ikladniakolá ar€jného
§.rira

v3i a' zdBvÝ ž'yllni TN.le udržltelny rož. j

9 zŠ &p[ckého 38a ěstečně NE
Džitel certiíikáhl
Jídelna snů

Ekoškola
spolupóce s Dětskou
univerritou a spš textilní

Žkovský paílament

Finanóía
čtenářská

KIub

aKivit

Ťr9 l:rterfiiro ie§toválí ...|i:ov"iý v a.nélrškolnnn rc.€

zŠ raptlétro ss,r
v|astní srovnávací testy
3,4,5,6,7, a,9,ii,
M. cJ, N

2.9 Extemí hodnocení výuky, srovnávací testy - sledování pok.oku jednotlivých áků

2,10 Předírětové olympiády a soutěže - zapojení, úspěchy
Toto kitéíum Facujé s lozdělením soutěží dlé lG<if|kace mjnistéBtva školstvi d je ien přehled€m a nikoli střukturovaným výpisém,KonlÉni inlolmdce pai lze nalél ve vei€jné výroťni4řrvé každé školy, ' '
soutěŽe typu A|
předmeLové routěže: lyatematiclá olympiádd, fuzkálni olympiáda, chemkká olympiáda, bioloEcká olympiada, soutěže v cizió jazycifh,olymp'da v,eském jazyce, déJepisná olymoiáda, leměpisná ormpiáda, matemaúcb/ kroun,i*ronámicra orympiada, B/thaqo ádau+s!iej9.!Fl9 l vropa ve škole (výtval a liteárnisoltca. ci ri"ú"i pĚiirilĚiidá ,iájiiiii'- oet r" .**o§4uElulěŽq ce§kj liqa robotlky - l ll. Dániél /lil€rálni.t i.io.i*; u roto9,un.uso"iai 

"" 
ie.i.niř*""" 

" 
L"t o lenexe, Esovép.oblémy v sou.asné čR a problém soužiť lo/nú.h.tnik v čR), Finanční9ní;i;;;šii;ini::,ái,iiii:l, p*těž v teolďickkh apEKickych ,nalostech v oblasti /dravého žNoEiho stylu), so,it., n p,oqňrouni'-'' -

soutěžG vPU B:

ffi*ťiF.*ll "ědy 
2016 - olympiáda fy2ika a dalších Věd, Přírodovědný ťokin, Bobřft info.matiky, chemQuest, Náboj lunior,

Umělecké sou(éŽe: i4e7inárodní deBká vÝtval $Íď Lidrce, celosliátní přehlidka détského divadld - DěBká s.ena. celostátni přeh|ídkd
í:fJY,*i"ffiŤ'SflE,"nce Kuhá i]ora, celostrihip-Ňm" si;r"řriláĚtii'ř*i""rřii"d,t,1l.*..l,"., t."l"stiální'teláné

#ffi:#rÍi:lT], VybÚená, Íolni tenE, Pohár rozhla§u v aťetíce, floĎal, přespolní běh _ běháme § BK Tour, atletický §řboj,
ostatni soutéže: cEívAcH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Lo'icki olympiáda, oopravnÍsoutěž mládých cyk'.lů,
zapojení do souléá a olympiád ie dobrovolné, Drcro n_ěktere šro! n€musí vést píesnou evideno lapojenýó ži kĎ ve Ýlech gouLěži(h a
:l'fiiiŤ"flťiH:áltrJ:T:iJ:Xrů§#uG4 'isla 

mohou M z tohoto pohleou z.resrená s ohiejlm na .elkový počď úspeíný(h a
ndpl. Bob lníomatiky. lp olre§, kla], republika, néktelé nestdnovulipoiadižáků, dle jen úpěanosl íeš;ní

hltpl/kompaEtožs,libeEc,crjndex.php
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2.11 P.o§tupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ

Klitéium ukazuje existenci a konkéllí příklady áKivit na daných základní.n školá€h (ANo/NE/přík]ady).

*) pouhé vyuŽiÝání p6tór zŠ pó aktjMv MŠ není pováž@áno a spoluprác . spolupráce 2nám4á apoj€ni dětí nebo zamě*En.n i4Š l z5 do nékterý.h lpokčnych

**) neuvádět Ekrrhy vzděláváni a náĚěvy dno otd/ienkh dv€ří na §, kteé by měly d^ smozřejmGti

3. šrolní klima

3.1 Testování klimatu škoty a řídy
Kriiénum exist€nce testovíní Ve frckvenci alespoň 1x školní rok.

*) Volba ÁNo j€ lváděna pouze v 9ňípadeh. kdy b},io t6tování p@óděno v danán školním rcce

3.2 Pestrost mimoškolních aktivit

Křitérium Ukazuj€ počet aKivit, uspořádaných ,a uzavř€ný školní lok. počď tzv. unikáníó dětí, které se jich účaďnily, a také míiu ,apojeni
v % ve vztáhu k počtu žáků dané ákladní školy.

základni čk l. xloužky Šr,*]: , Při.§dě

,rč.t úástniků počet poč€t účastníkr.
9 Á KaplIckého 3&1 16 190 62 22 283 92 5 134

ldPE navštěun. víó km']ik,l n.hn 6É

3.3 Komunitní činnost

Klitáium ukazuje počď komunitních akjvit za školní rok.

3.4 Komunikace s€ zákonnými zástupci

htipr/kompaEtoEgliberec,crindex.php

(1, až 3, ní*r} Počét ž3poie.ý€at žáiú P3i€t u§i§tě.i
(1, až 3. .nísto}

ara].ar';'{ola
spol,p.á.€ zš a 

'.rš 
,)

aŤáx3k §kiďní §!rir'a,
reajizovaré Ye šk§'§'.i ..:..}

PťostúpíGt a $oar?.á.e
m€z' 1,. á 2. šl§p.ěm

{lŤtax3 ronkrétíí aktiv3
real žÉv.né ve ši(.'n;ť, ra.e)

sPól.práce zš a sš,i)
(5.x 3 k€nkřétni akť'yity

rerlirovaňé ve šk6lnitr .€e)

9 ZŠ Kapliďého 384

společné ókce prvňáků a
pňedško|áků
Kápllcký jarmark
lÝikulášké skotáání

Edison
Děti Uá děri

spotupřáce sPŠ textilní Uber€c
PrcjeK volba povolání - ab§ofuenti
seaamují žáky s chodem slředniilh š(ol
Ex}Užé

Zákla.'ní:&.',

{lněd.lrok)

*ďníky, kt€řé §e
t!§továli zúčastn]lY

Dr!a Jan ,i§§l.l ťsledk, *ále vy.jžirá.y ?ro
,.*.i §e školnj& adimateln ne!§

.\,€de§: JůžnÝcL §k iYat zámř€.ý.n

'§ 
x'épš5Yán: ško'.il, i'i§.a!,

9 zŠ xap créno rs4 NE Květen/2o17 l,,2.,3.,4.,5.,6.,7.,a.,9.,

soRAD
BlaUn

Vý§edky lozebňíny , védením, TU,

Péce v tř[dnlckých hodinách
V pňpadě poŘby pňzvániodbomíci na

p.€, ?rklrrniškola

9 zŠ xapuétro :ar Školní ple§, Vánoční dílnióry, Knplický jarmar, sportovní odpoledne s rodiči, Envi.onmenlilní
plojekty
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4. Zázemí školy

viaděškols€iižuddlilaprdxenejdmqšíchdobznlko,rodičovskéhotetováníklimatu,pravidelnýchveřeinÝób€sedasetkáni(n€pďíÉme
i;ái'itr,Ěr" á-"il,-iJ,;í.irc_,jit"*l. x,ite,i"_ "ňj"iž,ňěiĚ.it"lřr"it 

. *"Á,"i ;r"tniiok a Fjió typ, popi. binální škála

ANo/NE.

3,5 Angažmá odborných profesí

Kitérium ukazule miru úvazku konkrétního 5peci6listy na dané žHadní škd€ s případnýTn vysvěťením k danému úva,Iu,

3.6 Realizace individuátních vzdělávacích a výchovných plánů

Krlteňum Ukazuie ločty reaIlzovanýď rvP a tvýP na dané Škole za uzavřený školní rok

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub

Bu gužeb školní družiny si rDdiče žáků prvního stupně zš neuměji školni dochá^U ani př€dstavit, s pňbývajkim pďtem školák6 s€ však 
,

ffi"ž;"ó:"ril,lilil;ili#;;;;il;;". i;lů,i"ř,,ňijiJiáiiá"s."t"iá.li"i oanéškolYa jejíprocenfuálníVyužiti, NěKeléškoly

pak druŽiny doplňUjil školníml kluby,

]ri§é l§ax 3 ařikl.aY
JeálizoYané ! dané§

zapoie.i .odičs 
'o,.ácť .! rozvoiovýcn

a/N

a.žitel

Roaičé vibi.iizát]adní;nób

§ rodlči a shvnostní

školního rcku
Přednášt" pro rcdiče -

zš Kaplického 384

*) httoy/M.ó!l@irdni.e/dotazn]í

s!€.lá:i§ta j, .a|a§a

pďižeĎi.h?áklaari šlol.

'ákládníškol3
1rýP

5i§pi..

(rpe!,il.í
tňdr)

AKivitY určené 9rc
mitn.iád.ě nada.é žáky

reallžoYrné ! dan;,|. šlr'.arn

(§ax § přildrdů)

isi.gřov..i žá.i §e

klasíikale žá€ir.2.
3i 5. §t§p.: poóprřY)

p.apůaý.h opa§ení
ldiě ĎoÝa !égi*.rivy

§aup* ,.dp§ry)

9 zš Kaptidého 38a 16 (4) 0 (23) 0 0

ýýuka Vybíaných předmětó ve
w§im ločnku
z;koup€ni sp€ciálníď pomócek k

;á* v olympládách a soutéžkh
vyších ročnků
EĚtská Univerzita
rcčni}ové práce na rcářují,i

4.1 vlastní kuchyně/externí dodavatÉl (výdejna)

K.cnYň § j'aéln§ v. šk le €xterni

šioani kl:lb
AN§/alĚlvíč

aoněr k 9§atlr žá&§

htlprkomparaloz§,libeíec..z/iňdex.php
6/10
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Dle ýétistr.*vó výlu ú Ň školĎí rok 2015/16 k ]1, 10. 201s
vHť - ikólni klub l. D,N7ďan v ,amc Ýed|e]ii hoso@iské órn6b.

4,3 Vnitřní sportoviště

ttinimálně jednu tělocvičnu má každá libere€ká ákladní škoh. byť s€ můžeme přft o její palametry i teóni€lý stav. Řada škola ale nabí2i
vnitřních sportovišť vílce, včďně bazénu, posilovny, relaračního ázemí Je už na rodlčích, aby zYážili. jak j€ pro ně toto áremí daEŽiÉ.
K te Um Ukazuie wbavenost škol vnitřnimi sportovišti a iejich počtem: tělocvična, baén, přílovna, relaxačni zázemí, jiný,

Těl(3ičn.
,oiet

Relaxáční,ázem'
(9opis))

9 ZŠ Kaplkkého 384 1 NE NE

4,4 outdoorová sportoviště

venkovní školní hřiště a další sportovní ázemí Už není automatickou věcí Každá škola sice disponuje malým pláck€m pro venkovni vyžití, jen

něKeré ate zaťm maií skut€óá kvalitní spoltovGtě (běžecke dÉiry, multifunkční hňš€, s€Kor prc skok dahký, sektory pro vlhy aj.).
Kitéřium ,ohledňUje exi*enci kvalitniho sportovišÉ U dané ,ákladní školy na binámí šéle (ANo/NE),

4.5 Bezbariérov,ý přístup

Nemůže být sporu o tom, že b€zba.iérový přírtup do škoty prc žáky či rodiče imobiIní či pohybově omezené, nebo i prc rodiče s koěrky se
stává záležitosti, nad nř bychon vobec neměl' přemýšét Pře§to takový pňstup mají jen něKeÉ ,ákladní školy. Kitenum ukazuje
ĎcJbariérovos dané školy (alespoň pří§tup do hlavní budovy) na binární škile (ANo/NE) a typ zaříz€ní.

?,.. ;:a'rad§i škola ANo/NE PoPiš (yi!§|, §.h§r.'..,,'.i'..,j,}
9 zŠ xaptictého :s4 NE

s, Škola, její zřizovatel, financování

5.1 Kapacita školy a její naplněno§t

V posledních l někollka dalších letech budou kapacity liber€€kýó základnich škol velmi sledovaným palametrem. DÍky spádový.n obvodŮm,
které vymezujeme povinně že ákona, §ce dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hledtska lokality, řada Školje př6to
schopna zapsat i tsv, n€spádové děť, kteÉ nemají předno§tní privo pňj€tí Hlawím údajem j€ celková kapacita škol, od niŽ s€ pak odvÚejí i

počty otevílraný€h pNní,ch ťa. kíténum ukazuje celkovou kapacitu dané &ov a j€jí prccentuální naplněnost.

základríškó'.
9 zŠ Kaplického 384 NE

5.t,t chafaktefi§tika žáků dle trvalého bydlišĚ

zra|adn' ar.',
'r§'ia&

aydliště Mo

9 ZŠ KaDlického 384 La7 1 51 54 3 72

5.2 Technický stav školského objektu

statulirní město Liberec má Velmi dobře zpncovaný stav jednoťivýó školskýó budor ákladní lnfomaci pňtom již posMujeme v
materiálu 2 loku 2015 s názvem olaft dalšího rozvoje předškolního a zákl.dního vzděláváníVe městě Ub€rec do roku 2020
íhttD://WWw.liberc..(7/fil€s/dokumentv/odborv/odborskolstviiult! /dBft-dábino-rcuoie-D.edskolniho-zaklndnihó-wdelavanive-meste-
l!bercd!:!9:k!:2020.plD, Kiterium zjednodušeně zobrnzuje te€hnický stav pňedeGím Výukovýď prcstor na škále: dobrý (A), Uspokojivý
(B) špatíý (c).

základni šiolá p§žráftl§
,kl§ia.a r.a§i §r. Přřri,ova.ó §§§l(.y

;!k;rríi škola Naplněnost
9r&:něrný pačet děť ye 

'rdi.h 
1.

§tJ?ně
pr*lě..ý ?Oi.t děti ré ť'dr.n ?.

sa!pně

§ěžné a''dy běž.iť'dy
9 zŠ Kaplického 384 330 93,03 23,60 l7,75
ole statsbc|"ith Výkžzů prc Íroh, @k 2015116l ]0, 9. 2015

htlp /[(omparatoŘs.libeíéce,4ndex.Php 7110
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5,3 Mimorozpoěové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích

Dobď ř€ditelškoly a jeho tým dnes nespoléhajíjen na *andardní íinancování - stiit (Platy Učitel0 i nepedagogického peÉonálu), město
(energie, top€nÍ, investi€e), rcdiče (mimoškolní aKivity, příspěVek na pobaviny u školníó obědn), ale shání aktivně i další zdroje předeGím
prcstiednictvim dotačnílch a gmntovýEh projeKů, mž dobře zaznamenávají předeGím výrcční ,pnivy škol či jejich webové *nánky. Kritérium
ukazuje úspášnost V ,ískávání takovkh íinancí za Uzavř€ný školní rok jako či§elný pomá podaných ádo*í a podpořených projektů.

5.3,1 Počty podaný.h a z toho podpořený.h žádoďí o granty a dotace (v daném školním roce)

WEB KOMPARATOR ZŠ

?.l&dt]' škol.
sM! (rai

9 zs Kaplického 384 10 8 7 3 1 1 0 1 0

5.3.2 získané finanční prostředky v řámci podaných ádostí o granty a dotace (v daném školním
roce)

Fbznámka: v případě víceletých prujektů uvádět alikvótní ěst flnancj Dro d školnírok
sML Kř.j §r ard;a.'

zŠ Kaplického 384 7l73o,- 247 524,- 2 4oo,- 0,- 0,_

s.4 spoluúčast ]odičů (tsv. hrazené aktivity)

Pro řadu rcdičo předst vuje školní dochárka v€lkou finanční2átěž iv oblasu Ev, hrazených aktivit, jako jsou školnídružina (ŠD), školní klub
(sK), zájmové krouŽlq (Z§. pobyty ve škole v přírodě (ŠP), halmonizaoli pobyty (HP), lyžakke kurry (LVK), ]azykov é ziieždy do zahíaniží
(Jz) apod, Klitérium ukzuje odentační spoluúóst rodičů dítět€ v 1. tňdě, ve 2. - 5, třdě a v 6. - 9, ťídě vždy v dané ákladní škol€

:ál&dníškol, šD Kč],1:;. :r' Kč/rok
5P, xP, 

'-r'i 
.

jilé kr."r aa
xajrrr:

sPole& r.aičů
Kal..k a j'Ďé a|.1'ýit/

(6 Kč/rok]

9 zŠ xaptictétro ;s+

1, tříida 2oo,- 500.- 2 000,- 300,- 100,_

2,-5. ťída 200,_ 500,- 2 000,- 300,- 500,,

6,-9. ťída 0,- 40g,- 2 500,- 300,_ 4o0,_

5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem

Aktivní spolupláce §€ zřzovatelem, tedy statuDárním městem Liberec, patří k doležitým vnějším projevům školy, Zřizovatel má zájem školy
propagovat př n€jrůznější]ch veiejných Vystoupeních. nabízím jim pravidelně prcstor v uštěném radničním periodiku, zapojuje je do
společných proj€Ků v oblasti lzdělávání, doporučUje školám pozttiwí pří§tup k transparentnoďi i v oblaíi zdEvého školniho stEvování
apod. Kritérium Ukazuje €xistenci aktivní spolupÉce se zňrovatel€n na binární škále (lýN) a typy zapojení ve školním rcc€.

záJdádníškola
2\.\6l11

9 zŠ Kaplického 384 ANo
3. Wolk§hop stÉvovánl IvP - rodié ra inkluzi, přilŤěvky do ěsopis!
Devade§átka, úó5t na setkání školníich parlamentó, úást na soutěžl
DoBICUP 2017,

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti prcvedené ČŠr a výsleacích datších
kontrol provedených v daném školním roce

cs] Xu!t( ollE§ tlr§'ai liné

9 z5 Kaplického 384 ] 4 7

2 - dobné nedóstatky odstÉněnY na místě
3 - nedostatky zaznámenáné do p@tokolu, ke ld€rým bý|o nubré pijmout opátř€ní

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
htlp://komparatožs,liberec,e/index,php 8/10
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7,1 Přehled prospěchu žáků

WEB KoI\,!PARAToR zŠ

7,2 Údaje o výchovných opatřeních

Pru - pochvala třídního Učitele
lfru , naňúenuť tňidnin. Učit.le
D'íJ - dút*a tňdniho účitele
PRs - pochvalá i.ditele Školy

7.4 PoŘy vážnějších výchovných problémů, kte]é byly v průběhu roku řešeny formou
výchovných komisí popř. v souěinnosti s osPoD

7.5 ápis žáků k přljetí do prvního íočníku základní školy přo budoucí školní rok

7,6 Počty áků, kteří ukoněili rrzdělávání na ZŠ

'i}lrdní 
škoaa

z §r9 na § a: 
'.a* 

na 6
|.'. l leré |€té

s§š a soš 2
aočet iáka,

tte;

p.ospěl ' 
t .§ 

'.čet 
žá'rn, u kt€qi.li bya.r

prriat §lov.í !!{tno.€ní d le § 15
.!ast. 2 ÝYa', a. {al2005 §!.

t.st l.§1 ?,§a

9 zŠ xapttrum :ar
2no 16 36 45 0 9 2 2 0 0

2, 185 1a 50 46 3 5 0 0 0 0

láklad.i šk lá
Poč€t ii&* t|Tl.' §x] DRs Fočáa žák* §rtJ DT, PR§ DRs ; 3

9 ZŠ xaplického 384 311 16 0 8 7 30a 0 25 0 tz z 6

7.3 Přehled poŘu zameškanýGh (zH) a neomluvených hodin (NH)

zildadni škota

1. p§l.'.1i

§H
zll na §' ..

i€dnohó .::::;_

'áa.§
9 zŠ rapícrcho rsa

1. 101a5 32l 4L,3 1,3 10299 43 37,6 o,2
7. 5922 193 79,6 z,7 7136 301 99,1

?ák].d.íčkol.
aelk \*
,}rš§t

2ýÝš..á

(velmi
slabý

skryté
,áčkalát!v:)

N'č§.i
šk§l.ino

inet]živáni

i',ri..

š&oly

9 zŠ Kapliďého 384 35 8 1s 1 3 1 3

Hruř €hoviní

zamě*nancům
školy,

Dodatečný

záklaí'ní šk 
',

l€lkový 9oč€t žárr,
nt€ří p§ádali o §iiilti

d§ .. rď.'kl . aii :a' . ,§pňjétí

Poč€t o{kladi
p'něníškoln'

Počět žáků, kaťří nasi§uPili
do 

', 
ťia Y brdou.im

jkolním rofé
9 8 rapn<em rel 75 62 1 12 5a

Ži.i, kteři .}a.a'' 

'a 
ukončen;,?t

pov'rró irir'.i dóchá2}.? Žá.i! tt€ři ,a..aai p.",.i.. ši<olni a.raara,

htlpr/kompáralous,liberec,.rindex.php
_: l. l rnázium
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