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Základní údaje o škole 

 

 
Název: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 

organizace  

ICO 72743379 

IZO 102789070    

identifikátor právnické osoby: 600 079 929 
  

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

Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2003 
  

Zřizovatel: Statutární mesto Liberec 

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

Liberec 

ICO 262978 
  

Datum zařazení do sítě škol: 1.7.2003 
  

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik 
  

Zástupkyně školy: Mgr.Hana Staňová 
  

Celková kapacita školy a 

jejich soucástí: 

 

    Základní škola 270 žáků    IZO 102 789 070 

        Počet žáků 150 

        Počet tříd 9 

    Školní družina 50 žáků    IZO 116 401 303 

        Počet zapsaných žáků 36 

        Počet oddělení 2 

    Školní jídelna 155 žáků    IZO 116 402 610 

        Počet zapsaných žáků 97 
           

Telefon: 485 134 626 
  

Fax: 485 130 589 
  

E-mail:  

 

skola@zs-kaplickeho.cz 

www.zs-kaplickeho.cz 
  

Bankovní spojení: 19-7964400297/ 0100 KB Liberec 
  

Rada školy: schází se minimálně dvakrát do roka 
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Charakteristika 

Škola se nachází v okrajové části města Liberec. Její kapacita je 270 ţáků s 9 třídami.   

Ve škole probíhala kvalifikovaná výuka, kterou doplňoval velký počet zájmových krouţků. 

Ţáci měli k dispozici dílenskou učebnu, školní zahradu a také učebnu výpočetní techniky, 

kterou mohli navštěvovat i ve svých volných chvílích. 

Velkým úspěchem bylo zahájení spolupráce se zahraničními školami. Ve školním roce 

2010/2011 proběhli celkem 4 výměnné pobyty se dvěmi zahraničními školami z Polska. Této 

akce se zúčastnili ţáci od 5. do 9. třídy. Výměnné pobyty budou pokračovat nadále ve 

školním roce 2011/2012. Partnerství bude rozšířeno o Evangelisches Kreuzgymnasium 

Dresden. 

Škole se podařilo upevnit spolupráci se sousední mateřskou školou a dále se zlepšilo její 

vnímání  širokou veřejností. 

Před Vánocemi proběhlo posezení pro rodiče a širokou veřejnost a na tomto posezení 

vystoupil také 45ti členný dechový orchestr ze ZUŠ Liberec.   

Naši pedagogové se úspěšně zapojili do projektu Minimalizace šikany. Nové poznatky byly 

úspěšně začleněny do školního prostředí.  

Škola nadále vede dialog s Technickou univerzitou Liberec o získání statutu fakultní školy 

Pedagogické fakulty Technické univerzity. 

Pro školní rok 2011/2012 byla snaha otevřít přípravnou třídu. Za tímto účelem celý rok škola  

spolupracovala s PPP v Liberci a všechny předškolní děti, které měly odklad, byly 

informováni o této moţnosti vzdělávání. V srpnu 2011 se konalo jednání se zájemci o 

přípravnou třídu. Vzhledem k malému počtu přihlášených se přípravnou třídu nepodařilo 

otevřít. Budeme se nadále snaţit o otevření přípravné třídy. Jiţ byla zahájena jednání s PPP v 

Liberci.  

Zavedením školního parlamentu se mohou ţáci ovlivňovat a částečně rozhodovat o dění ve 

škole. Do tohoto parlamentu jsou zapojeni zástupci ţáků 4. aţ 9. tříd.  

Dále došlo k vybavení učeben interaktivními tabulemi a projektory. Cílem příštího roku je 

modernizovat školu a vytvořit informační centrum s knihovnou pro ţáky. 

V ekonomicky náročné době se škola snaţí získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů a to 

se jí daří.  

 

Organizace studia 

 
Vzdělávací program Školní rok 2010-2011 
Základní škola 16847/96-2 5. ročník  

ŠVP ZV Základní školy Liberec, Kaplického 

384 

1. – 4. ročník a 6. -  9. ročník 

 
Ve školním vzdělávacím programu je výuka zaměřena k rozvoji jazykových a informačních 

dovedností - informatika jiţ od 4. třídy, anglický jazyk je v 8. a 9. ročníku navýšen o jednu 

konverzační hodinu. Výuka druhého jazyka probíhá od 7. třídy.  
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Údaje o pracovnících školy 

 
ředitel: Mgr. Pavel Zeronik 

zástupce: Mgr. Hana Staňová 

 

třídní učitelé: 

1.A - Mgr. Eva Mizerová 

2.A - Mgr. Vanda Svobodová  

3.A - Mgr. Michaela Klúčiková 

4.A - Martina Svatošová  

5.A - Mgr. Petra Prokophová 

6.A - Mgr. Zdeňka Vítová 

7.A - Mgr. Ivana Šolcová 

8.A - Mgr. Ivana Nekulová 

9.B - Mgr. Lucie Bartošová 

 

učitelé: 

Martin Zicháček 

Jan Rosenberg 

Eva Sýkorová 

 

hospodářka:  

Jitka Štěpánková 

 

Vedoucí vychovatelka: 

Eva Sýkorová 

 

Vychovatelka: 

PaedDr. Dagmar Jonášová 

 

školník:  

Jaroslav Kulich  

 

uklizečky: 

Zdeňka Kamlerová 

Anna Zítková 

 

Jídelna: 

vedoucí:  

Lenka Janusová 

kuchařky: 

Lenka Janusová 

Olga Albertová  
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Personální údaje: 

 
Věková skladba pedagogického 

sboru     

v přepočtených úvazcích     

  

< 30 let 
31 - 40 

let 
41 - 50 let 

51 let - 
důchodový 

věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 6,14  3,00  2,00 1,09  -  12,23  

z toho ženy     5,05     2,00 2,00 1,09          - 10,14 

       

 

Přehled aprobovanosti výuky 

 
Způsobilost pedagogických 
pracovníků    

v přepočtených úvazcích    

odborná i 
pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

pouze 
pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

10,05   - 2,18 12,23 

     

Specializované činnosti:  

výchovný poradce                1 

koordinátor informačních a komunikačních technologií                1 

koordinátor školního vzdělávacího programu                1 

školní metodik prevence                1 

 

Platové podmínky pracovníků 

Celkový počet pracovníků 22 

Počet pedagogických pracovníků 14 

Průměrná výše měsíční mzdy PP (Kč) 19.950 

Průměrná výše měsíční mzdy NP (Kč) 12.618 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy PP (Kč) 4.030 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy NP (Kč) 2.119 
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Výkon státní správy 

 
 

Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. 

  

Rozhodnutí:   

o pokračování ve školní docházce desátým rokem 2 

o přijetí do 1. ročníku 33 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

o odkladu  povinné školní docházky 3 

o přijetí do vyššího ročníku 17 

o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

o nepřijetí do přípravného ročníku 5 

celkem 60 

Údaje o žácích 

Přehled vývoje počtu tříd a žáků 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele 

2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 

9 9 158 150 17,55 17 12,47 12,26 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2010/2011 k 30.6.2011  

1. 17 12 3 2 

2. 13 6 7 0 

3. 16 6 9 1 

4. 16 10 6 0 

5. 17 5 11 1 

6. 14 5 8 1 

7. 19 8 7 4 

8. 17 5 9 3 

9. 21 2 15 4 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2010/ 2011 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 

I. pololetí 6801 45.62 74 0,48 

II. pololetí 10252 68,30 364 2,28 
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Klasifikace chování 2010/ 2011  

Pochvaly Třídní důtky 
Ředitelské 

důtky 
2. stupeň 3. stupeň 

39 24 17 8 5 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

Školní rok 2010/ 2011 

Zapsaní do 

1. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo do 

1. třídy 

21 6 17 

Zápis do 1. třídy 

 
Zápis do 1. třídy proběhl 18. ledna 2011. Letos byl o přijetí do naší školy největší zájem za 

posledních 15 let. K zápisu přišlo celkem 31 dětí. Z toho 3 děti ţádali o odklad. Později nám 

byly doručeny ţádosti o přijetí dalších dvou dětí, které jsme přijali. Do první třídy nakonec 

nastoupilo 29 ţáků. 

Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2010/2011 

Gymnázia 
SOŠ vč 

konzervatoří 
SOU, U 

8 letá 6 letá 4 letá   

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

0 0 0 0 0 0 17 17 6 5 
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 

     

    

 

1. Příjmová část 

  

    
  Název Celkem   z toho ŠJ 

1. Celkové příjmy            10 687 010 Kč                   929 973 Kč  

1.1. Státní dotace              6 962 189 Kč                   509 447 Kč  

1.2. Dotace od obce              2 730 228 Kč    

1.3. Poplatky od zlet. ţáků a rodičů                 359 434 Kč                   345 551 Kč  

1.4. Příjmy z hospodářské činnost                 521 106 Kč    

1.5. Ostatní příjmy                 114 053 Kč                     74 975 Kč  

 

      

 

  

  

    

 

2. Výdajová část 

  

    
  Název Celkem   z toho ŠJ 

2.1. Investiční výdaje   

                             - 

Kč  

2.2. Neinvestiční výdaje            10 612 417 Kč                   986 221 Kč  

2.2.1. Náklady na mzdy pracovníků              5 068 159 Kč                   370 507 Kč  

2.2.2. Odvody sociál. zdrav.pojištění              2 677 809 Kč                   138 940 Kč  

2.2.3. Výdaje na učebnice,  učební pomůcky a učební texty                   86 255 Kč    

2.2.4. Výdaje na další vzdělávání pracovníků                   13 400 Kč    

2.2.5. Stipendia     

2.2.6. Ostatní provozní náklady              2 766 794 Kč                   476 774 Kč  

2.2.7. Ostatní jmenovité akce     

 

      

Zpracovala: Lucie Jirásková 

  
V Liberci dne  18.4.2011 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2010/2011 

Celý tým pedagogických pracovníků absolvoval druhý seminář „Finanční gramotnost“ od 

AISIS o.s.. Nadále se  dvě učitelky celý rok vzdělávaly ve třech třídenních seminářích o 

Finanční gramotnosti. 

 

Deset pedagogických pracovníků včetně vedení školy dokončilo vzdělávání v oblasti 

„Minimalizace šikany“ od AISIS o.s. (absolvování vzdělávacích kurzů a průběţné konzultace 

s psychologem). 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v první pomoci s praktickým nácvikem . 

 

Pedagogové také prošli jednodenním školením na Průřezová témata 

 

V rámci dotace EU – peníze školám byly pedagogové proškoleni ve dvou vzdělávacích 

oblastech: Výuka na interaktivní tabuli a v MS PowerPointu 

 

Mgr. Zdeňka Vítová absolvovala vzdělávací akce:  

– Zdravotník školy,  

– Mimořádné události a ochrana obyvatelstva,  

– Školení k metodické pomůcce Ekopolis. 

Dále zahájila dvouleté studium pro Výchovné poradce. 

 

Mgr. Lucie Bartošová absolvovala vzdělávací akce: 

– Prevence konfliktů mezi ţáky a dodrţování pravidel  

– Inovativní metody v práci učitele ZŠ  

– Vzdělávací program – Google – nejen vyhledávání pojmů – 11.3.2011 – (4 h) 

 

Mgr. Hana Staňová absolvovala vzdělávací akce: 

– Profesní průprava zástupců ředitele  

 

Mgr. Nekulová Ivana zahájila studium pro koordinátory ŠVP, v září ho úspěšně ukončila. 

 

Martina Svatošová absolvovala vzdělávací akce: 

– Studuje magisterské studium učitelství na 1.stupňi ZŠ   

– Zdravotník školy  

 

Mgr. Petra Prokophová od září 2011 zahájí dvouleté studium pro Metodiky prevence. 

 

Jan Rosenberg 

Studuje magisterské studium učitelství na 2.stupeň ZŠ  obor HV-ČJ 

 

 

Mgr. Martin Zicháček absolvovala vzdělávací akce: 

– Člověk v tísni – Být a nebýt bit ... aneb lidská práva  

– Lidská práva – Brno  

V červnu úspěšně zakončil magisterské studoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ obor AJ-OV.  
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 Mgr. Zeronik Pavel absolvovala vzdělávací akce: 

– Vzdělávání pedagogů ZŠ A SŠ v problematice udrţitelného rozvoje 

– Kolokvium ředitelů – Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků základních škol 

– Kvalifikační studium pro ředitel škol a školských zařízení 

 

Pedagogická praxe studentů 

 

Souvislá pedagogická praxe  

1) školní druţina – souvislá pedag. praxe studentky Martiny Hybnerové 

 

V průběhu roku nastoupilo na školu celkem 9 studentů z TU Liberec k absolvování průběţné 

pedagogické praxe. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Prezentace školy na veřejnosti: 

     

- webové stránky školy www.zs-kaplického.cz 

- publikace školy v místních periodikách (Liberecký deník, Sedmička, Zpravodaj 

Liberecké radnice, Kalendář Liberecka, Metropol, MF Dnes) 

- Učitelské noviny 

- Rodina a škola 

- plakáty a letáky 

- MHD Liberec 

- dny otevřených dveří (leden 2011) 

- vývěska školy 

- společné divadelní vystoupení s MŠ Malínek pro širokou veřejnost 

- vánoční koncert pro rodiče a širokou veřejnost 

 

Zájmová činnost 

 
     Ve školním roce 2010/2011 probíhala celá řada zájmových krouţků pro naše děti  

 

- vaření 

- florbal 

- pohybové hry 

- výtvarný krouţek 

- zeměpisný krouţek 

- anglický jazyk pro 1. stupeň 

- konverzace v německém jazyce 

- konverzace v anglickém jazyce 2.stupeň 

- školní časopis 

- keramika 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-kaplického.cz/
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Akce školy 

 

- Děti čtou rodičům - ţáci předčítali rodičům ukázku ze své oblíbené knihy 

- Divadelní představení s MŠ Malínek – Sněhurka a sedm trpaslíků 

- Vymalování chodeb obrázky 

- Čertí škola – masky, soutěţe, spolupráce s MŠ Malínek 

- Škola v přírodě 2.-5. Třída 

- Vánoční besídka – vystoupení dechového orchestru ZUŠ 

- Poznávací zájezd Praha – 4. a 5. třída 

- Sběr papíru  

- Spaní ve škole + vzdělávací programy  

- Recyklohraní 

- Galerie Liberec  

- Divizna  

- Lesní království 1.třída 

- EDUCA  

- Vesecká knihovna  

- Návštěva městské knihovny  

- Mikulášský den  

- Školní karneval  

- Bobování za školou  

- Stavění sněhuláků  

- IQ park  

- Den Země  

- Pálení čarodějnic, opékání buřtů 

- Prezentace hasičské techniky na školní zahradě 

- Exkurze do Prahy  

- Čmelák  

- Syner hry  

- Den dětí  

- Spaní v druţině, opékání buřtů, soutěţe 

- Rozumíme penězům (Finanční gramotnost) 

- Pasování na čtenáře – 1.třída 

- Přednáškový cyklus s Policií ČR, téma šikana a dopravní výchova 

- English time – rodilý mluvčí ve výuce 

- Sportovní den  

- Halloween výstava dýní  

- Tvorba ročenky 

- Návštěvy divadelních představení  

- Besedy o zdravém ţivotním stylu, ekologii, recyklaci 

- Přednášky organizace Maják - protidrogová prevence, sexualita, antikoncepce, 

extremismus 

- Účast na mezinárodní soutěţi Schülerwettbewerb – Begegnung mit Osteuropa 2011 ( 

9. třída – 3. místo ) 

- Měsíc bezpečnosti - dopravní výchova, první pomoc, návštěva libereckého podzemí a 

krytu civilní ochrany 

- Veletrh dětské knihy 

- Celostátního setkání učňovské mládeţe Machři roku 2010 

- Oblastní liberecké galerie 

- Úřadu práce 

- Ochrana za mimořádných událostí  

- Den Země 
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- Postav si své město přírodovědný projekt  

- Základy společenského chování  

- Projektové dny - Rozumíme penězům  

- Projektový den - Formování třídního kolektivu (6.třída) 

- Máj s Máchou  

- Graffitti 

- Projektový den – Dcery politických vězňů (50.léta)  beseda s účastnicí pracovního 

tábora Terezín  

 

Ţáci 5. třídy se zúčastnili projektu ESF určeného pro základní školy s názvem „Diagnostika 

stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj". Vyhodnocení testování 

dopadlo pro naši školu velmi úspěšně. 

 

Soutěže 

 

- Stonoţka 2010 srovnávací testování 6. třída - M. Jeřábková 3. místo v testu ČJ 

v Libereckém kraji 

 

- Přírodovědný klokan 6. - 9. třída - D. Binder ( 9. tř. ) – 3. místo v Libereckém kraji 

 

- Kuchařská soutěţ O nejlepší cukroví - 1. místo v nejmladší kategorii ţáci 3.třídy, 

Lib.kraj 

 

- Okresní kolo Pythagoriáda 5. Třída - Lukáš Binder ( 7. místo ) 

 

- Celostátní literární soutěţ Kniha je můj kamarád - A. Straková (7.třída) – 3.místo 

 

- Mezinárodní soutěţ  Schülerwettbewerb Begegnung mit Osteuropa 2011 - 3. místo 

v rámci ČR 

 

- celostátní výtvarná soutěţ Přemyslovna Sv. Aneţka Česká 

- celostátní výtvarná soutěţ Jak si hraju 

- mezinárodní výtvarná soutěţ Tady bydlím, to jsem já 

- výtvarná soutěţ Stráţník očima dětí - postup do nejuţšího kola 

- výtvarná soutěţ Svět zvířat 

- mezinárodní výtvarná soutěţ Lidice 

- recitační soutěţ – okresní kolo 

 
Ţáci se nadále zúčastnili těchto vědomostních soutěţí 

 

- Matematická olympiáda 

- Matematický Klokan 

- Olympiáda v AJ – okresní kolo 

- Olympiáda v NJ – okresní kolo 

- Olympiáda v ČJ – okresní kolo 

- Olympiáda v Z – okresní kolo 

- Olympiáda v dějepisu 

- Pythagoriáda – okresní kolo 

- Soutěţ Physicus Logicus  

- Mezinárodní soutěţ 1.-9. třída Genius Logicus 

- Taktik – mezinárodní matematický seminář pro srovnání znalostí ţáků mezi školami 
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Naše škola také vyhlásila krajskou soutěţ Kaplického kraslice. Nakonec bylo oceněno 5 škol. 

 

Sportovní soutěže škol.rok 2009/2010 

 
- Vycool se 

- SynerHry 

- Atletický čtyřboj 

- Pohár rozhlasu 

- Olympiáda mládeţe 

- Let´s dance – Battle  

- Chytře zábavný den  

- Hej ty víš kdo  

 

Granty a projekty 

 

Škola realizuje projekt EU peníze školám – s názvem Moderními prostředky ke zkvalitnění 

výuky 

 

V únoru 2011 škola získala 2 projekty z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberce. 

Školní časopis Náš Kapličák -  ve výši 8.000,- Kč 

Hrajeme si nejen spolu – ve výši 10.000,- Kč 

 

Škola podávala další projekty, které bohuţel nebyly schváleny. 

 

V červnu škola podala celkem 9 projektů. 4 projekty na Fond pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberce, jeden na Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy LK a 

4 na Program G-99 LK.  

 

Mezinárodní projekty 

 

1) Zahájení partnerských výměnných pobytů se zahraničními partnerskými školami:  

Polsko: 

Zespól Szkól Sportowych w Lubinie (www.zsslubin.pl) spolupráce 7. aţ 9. tříd 

 

Skola Podstawowa nr. 1 w Zlotoryja (www.sp1zlotoryja.pl) spolupráce 4. aţ 6. 

tříd 

 

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

Porýní a Vestfálska „Schülerwettbewerb Nordrhein-Westfalen“– nazvaného „Ţákovská 

soutěţ – setkávání se s východní Evropou“ a následné získání certifikátů - 3. místo 

v rámci ČR 
 

3) Dojednání termínu výměny ţáků s německou partnerskou školou – Evangelisches 

Kreuzgymnasium Dresden (www.kreuzschule.de). Výměnný pobyt ţáků proběhne 

v listopadu 2011 a v únoru 2012. Společně s partnerskou školou připravujeme projekty na 

financování těchto akcí. 

 

http://www.zsslubin.pl/
http://www.sp1zlotoryja.pl/
http://www.kreuzschule.de/
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Poradenské služby 

 
Zpráva o výchovném poradenství za rok 2010/2011 

 

Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Vítová pracovala podle výchovného plánu, který byl 

zhotoven pro tento školní rok. Podílela se na jednání s rodiči ţáků 1. i 2. stupně, zasedala ve 

výchovných komisích, prošetřovala šikanu mezi ţáky, spolupracovala s třídními učiteli na 

formování třídního kolektivu, provedla několik dotazníkových šetření ohledně šikany a 

v kaţdé třídě minimálně jednou za pololetí rozbor klimatu třídy. 

Vedla několik projektových dnů zaměřených na formování třídy a zlepšení vztahů ve třídě. 

Ve spolupráci s vedením školy zrealizovala projekt měsíc bezpečnosti. Proběhl rozsáhlý 

projekt týkající se první pomoci, ochrany za mimořádných událostí, exkurze do krytu civilní 

ochrany 

Velmi úzce spolupracovala s metodikem prevence sociálně–patologických jevů a společně 

vypracovali Specifický program proti šikanování. V rámci uţšího realizačního týmu se 

účastnila pravidelných porad s vedením i s lektorem projektu Minimalizace šikany, společně 

s paní zástupkyní vytvořila Krizový scénář při vypuknutí skupinového násilí.  

Dlouhodobý úkol výchovné poradkyně bylo zprostředkování informací o moţnosti dalšího 

vzdělávání či profesního uplatnění ţáků a jejich zákonným zástupcům, a pomoc ţákům při 

výběru vhodného středoškolského oboru (maturitního či učňovského). Průběţně s ţáky 

debatovala, a v případě nerozhodnosti ţáka vhodně doporučila obor podle schopností, zájmů 

a budoucího uplatnění ţáka. Předávala ţákům nejen informační letáky s nabídkou různých 

zaměření středních škol a učilišť, které si věsili na nástěnku „Volby povolání“, ale také 

ţákům 9. třídy zajistila Katalog středních škol, Přehled učebních a studijních oborů. Dále 

zprostředkovala exkurzi na Úřad práce v Liberci, zorganizovala besedu se zástupci škol, 

zajistila exkurzi do vybraných středních škol a uspořádala vycházku na Educu 2010. Také se 

účastnila se ţáky celostátního setkání učňovské mládeţe Machři roku 2010 a festivalu 

„Perličky českého řemesla“. 

Dále se výchovná poradkyně účastnila kaţdý měsíc školení výchovných poradců a zasedání 

pracovní skupiny expertů řešící především otázky záškoláctví a skrytého záškoláctví, 

trojstranné dohody o spolupráci … 

Výchovná poradkyně letos zahájila dvouleté studium pro Výchovné poradce. 

 

1. Spolupráce s třídními učiteli, učiteli a preventistou pat. jevů  

 

Výchovná poradkyně byla během roku  informována o výchovných a vzdělávacích 

problémech, které se vyskytovaly v jednotlivých třídách a podílela se na jejich řízení. 

S pedagogama se podílela na tvorbě a realizaci IVP. 

  

2. Schránka důvěry 

 

Ţákům byla nabídnuta tato anonymní forma podání jakéhokoliv problému nebo stíţnosti. 

Byla zřízena i elektronická schránka důvěry.  

 

3. Monitoringy vztahů a klimatu ve škole 

 

Na začátku školního roku 2010/2011 byla provedena autoevaluace školy dotazníkovou 

metodou, hodnocení školy se zúčastnil i vzorek z řady rodičů. 

 

Výchovná poradkyně dále spolupracovala s třídními učiteli na formování třídního kolektivu a 

zlepšení vztahů ve třídě. Sama také zrealizovala projektový den Formování třídy a s ţáky se 

zúčastnila workshopu k třídnímu klimatu. 
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Dotazníkové šetření ohledně šikany, kyberšikany, násilí a návykových látek proběhlo 

v kaţdém pololetí. Detailněji se výchovná poradkyně věnovala šikaně mezi ţáky. V rámci 

zlepšení klimatu školy byl říjen stanoven jako Měsíc bezpečnosti a proběhl rozsáhlý projekt, 

který se týkal první pomoci mezi ţáky, ochrany za mimořádných okolností … 

 

Také velmi úzce spolupracovala s metodikem prevence sociálně – patologických jevů a 

společně vypracovali Specifický program proti šikanování. Společně s paní zástupkyní byl 

vypracován Krizový scénář při vypuknutí skupinového násilí. V rámci uţšího realizačního 

týmu se účastnila pravidelných porad s lektorem projektu Minimalizace šikany. Absolvovala 

několikaměsíční kurz Minimalizace šikany. 

 

Pravidelně se účastnila školení výchovných poradců a zasedání pracovní skupiny expertů 

řešící především otázky záškoláctví a skrytého záškoláctví, trojstranné dohody o spolupráci. 

 

Výchovná poradkyně se během školního roku setkávala s rodiči ţáků. Spolupracovala s 

pedagogickou poradnou, vedla dokumentaci výchovného poradce. 

 

Spolupráce školy s rodiči 

 

Rada školy 

 

Složení: 

Předseda:             Mgr. Eva M i z e r o v á (zástupce za školu) 

Členové:                    Mgr. Věra R o s e n b e r g o v á (zástupce  za zřizovatele) 

             Ing.   Edita Zr a d i č k o v á  (zástupce rodičů) 

 

Rada školy se sešla dvakrát. Na svých jednáních řešila informace ze školní inspekce, krajské 

inspekce, zápis ţáků do 1. ročníku, změnu klasifikačního řádu, projednání výroční zprávy a 

činnost školy za rok 2009/2010, úpravu učebního plánu, Školního vzdělávacího programu, 

schválila důleţité dokumenty školy  (změnu školního řádu, pravidla hodnocení a klasifikace a 

další). 

V dubnu proběhla nová volba člena rady školy jako zástupce rodičů. Volba probíhala 

z důvodu odchodu paní Zradičkové. 

 

Sdružení rodičů a přátel školy: 

 

Při škole pracuje dlouhodobě a aktivně Sdruţení rodičů a přátel školy. Výbor SRPŠ se schází 

3x do roka, projednává poţadavky a návrhy rodičů, hospodaří s příspěvky rodičů a poskytuje 

finanční podporu na mimoškolní činnost s dětmi.  
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Primární preventivní program 

 

Metodik Mgr. Petra Prokophová 

Aktivity Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) byly v letošním školním roce 

cíleně směřovány k efektivní primární prevenci uskutečňované na naší škole. 

Ţáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok 

se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, 

nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších neţádoucích jevech. Cílem bylo 

poskytnout jim s ohledem na jejich věkové zvláštnosti a sociální vyspělost trvale dostatek 

informací týkajících se drogové problematiky, kouření, sexuální výchovy a rizikového 

chování. 

Úkolem pedagogů bylo především budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých 

vztahů mezi ţáky, spolupráce s rodinou a prevence neţádoucích aspektů, které s sebou 

přináší dnešní doba. Neméně důleţitým úkolem bylo i pomáhat ţákům řešit obtíţné ţivotní 

situace.  

Ve vztahu s rodinou jsme se snaţili o vybudování vzájemné důvěry a spolupráce. Důraz byl 

kladen i na poskytnutí poradenského servisu pro rodiče. 

Úkolem pedagogů bylo také zajistit vzájemnou informovanost mezi sebou o vznikajících 

problémech a aktivně, efektivně a včas nacházet řešení. Součástí bylo i vzájemné informování 

pedagogů ze získaných poznatků ve všech oblastech týkající se výchovy a vzdělání, které 

získali na odborných seminářích nebo samostudiem 

Ve škole nově funguje „Uţší realizační tým“ (dále jen URT), který je sloţený z výchovné 

poradkyně, školní metodičky prevence, zástupkyně ředitele a ředitele školy. Členové URT se 

setkávají na pravidelných schůzkách, jejichţ náplní je mapování aktuální situace ve škole, 

spolupráce s třídními učiteli a prosazování jednotného postoje v problematice šikany i dalších 

sociálně – patologických jevů. Věříme, ţe nejen díky tomuto týmu se nám podaří zlepšit 

klima ve škole, důvěru a pocit bezpečí, neboť to jsou základní kameny naší prevence, které se 

snaţíme realizovat prostřednictvím ředitele školy a celého pedagogického sboru.  

Cíle vytyčené MPP se během školního roku 20010/2011 podařilo ve většině bodů splnit. Ţáci 

získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně patologických jevů a také zdravého 

ţivotního stylu. Věřím, ţe naší prací jsme přispěli k minimalizaci šikany a pomohli vytvořit 

kamarádské vztahy mezi ţáky. Ve všech těchto oblastech hodláme pokračovat i v příštím 

školním roce.       

 
Akce na podporu prevence rizikového chování : 

 

Říjen -  Měsíc bezpečnosti 2. Stupeň 

  Proč je lepší nekouřit 6. 

 

Prosinec -  Víkendovka Horní Polubný 5. Třída 

  Spaní ve škole 2. Stupeň 

 

leden -  Drogová závislost (Maják) 9. 

 

Duben - Partnerské vztahy, sexuální výchova  5. ročník 

 

Květen -  Spaní v druţině  1. Stupeň 

  Víkendovka, Jizerka 5. Třída 

 

Červen -  Formování třídního kolektivu       
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Výsledky inspekcí  

 

 

Ve školním roce 2010/2011 proběhla jedna kontrola z Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje, která byla zaměřena na prostory a provoz zařízení pro výchovu a 

vzdělávání dětí. Drobné nedostatky byly ihned odstraněny (více v příloze) 

 

Dále také proběhla kontrola z ČŠI zaměřená na: 

- Veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu 

- Státní kontrola dodrţování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a 

prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování - drobné nedostatky byly 

ihned odstraněny, více v příloze 

- Kontrola zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při vzdělávání - nebyly 

zjištěny nedostatky, více v příloze 

- Státní kontrola dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a kontrola ŠVP – nebyly zjištěny nedostatky, více v příloze  

 

Ke konci roku Krajského úřadu Libereckého kraje prošetřil čerpání finančních prostředků 

poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. Kontrola shledala pochybení v čerpání prostředků 

z FKSP. K tomuto přestupku došlo za bývalého vedení. Další drobné nedostatky byly ihned 

odstraněny. 
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Školní  družina 

 

Vedoucí vychovatelka :  Eva Sýkorová 

 

Na naší škole pracují dvě oddělení školní druţiny.  

Organizaci činností v průběhu dne pruţně přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuální situaci, 

vţdy reagujeme i na neplánované situace ve školní druţině. 

Zájmovým vzděláváním ve školní druţině pomáháme dětem utvářet a postupně rozvíjet 

klíčové kompetence v souladu se školním vzdělávacím programem školy a školní druţiny a 

tím dětem poskytujeme základy všeobecného vzdělání zaměřeného především na situace 

blízké ţivotu a na praktické jednání a dovednosti. 

Po celý školní rok dodrţujeme věkovou přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s 

individuálními moţnostmi ţáků, respektujeme potřeby jedince i jeho osobní problémy. 

Snaţíme se chránit děti před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy a to hlavně 

prevencí a upozorňováním na nebezpečné chování a jednání jednotlivců. 

Celoroční výchovně vzdělávací plán byl zpracován jako nabídka činností, ze kterých jsme 

vybírali podněty pro vlastní práci tak, aby byl dostatek prostoru k tvořivé práci. 

 

Naše školní družina nabízí : 

 

1. Pobyt ţáků ve školní druţině provází řada reţimových  momentů -  stravování, 

převlékání, sebeobsluţné činnosti. Cílem je, aby  tyto činnosti probíhaly s minimálním 

úsilím, bez stresů a ţáci je vykonávali automaticky. 

2. Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 

odpočinku a relaxací, výchovu hrou, individuální prací a motivačním projektem. 

3. Chceme, aby prostor školní druţiny byl příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. 

Osvojujeme si s dětmi komunikaci s dospělým a kamarádem, vedeme ţáky 

k tvořivosti a napomáháme rozvíjet jejich estetické cítění. 

4. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti ţáků, rovněţ tak jejich speciální 

vzdělávací a výchovné potřeby. Vychovatelka spolupracuje s třídní učitelkou – 

seznamuje se závěry PPP a jinými problémy, které mohou mít vliv na práci ţáka ve 

školení druţině. 

5. Úkolem naší práce je naučit ţáky základům klíčových kompetencí nebo-li 

schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, 

sociálním, občanským a pracovním. 

6. Od nejmenších dětí – tj. od první třídy rozvíjíme u ţáků jejich schopnosti 

rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

7. U ţáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme je váţit si svého zdraví i 

zdraví ostatních spoluţáků. Povídáme si povinnostech a základních právech dítěte. 

8. Dodrţováním reţimu dne a pravidelného střídání činností vytváříme návyky, které 

vnáší řád do vyuţívání volného času. 

9. Zařazujeme do aktivit školní druţiny relaxační chvilky, tělovýchovné chvilky, 

pohybové hry a tím napomáháme zvyšování tělesné zdatnosti dětí. 

10. Dětem je umoţněno, aby se samy podílely svými nápady, přáními a náměty na 

činnostech ve školní druţině. 
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Významné činnosti ve školní družině : 

• kaţdým rokem se ţáci podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky 

• zapojujeme se do řady výtvarných soutěţí 

• pravidelně vyrábíme drobné dárky a dekorativní předměty k Vánocům, Velikonocům, 

svátku  matek apod. 
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Školní jídelna 

 
Školní jídelna 

   při ZŠ Kaplického 384 

   Liberec 23 

 

 

školní rok 2010 – 2011 

 

zpracovala : Janusová Lenka 

 

zřizovatel  : Magistrát města Liberec  

                    Nám. Dr. E. Beneše 1 

                    Liberec 

 

Druh  :   kuchyň s výdejnou 

  

Vedoucí jídelny : Janusová  Lenka 

 

Celková kapacita : 155 

 

Zaměření zařízení : Školní jídelna přísluší k objektu  školy. Je zařízena  jako  

standardní kuchyň s výdejnou pro ţáky, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelna není zařazena 

do ţádného speciálního stravovacího programu. Snahou stravovacího provozu je zaměření na 

českou kuchyni s minimálním mnoţství polotovarů se zaměřením na zdravou  výţivu. 

 

Údaje o pracovnících: 

Jméno                            Zařazení                            úvazek 

Janusová  Lenka           Vedoucí školní jídelny         0,5 

Janusová Lenka            Kuchařka                             0,5 

Albertová Olga              Kuchařka                            1,0 

Velková Jiřina               Pomocná síla v kuchyni     0.38 

 

Poplatky za stravné: 

1. – 4. třída    20,- Kč stravovací den 

5. – 8. třída    22,-Kč  stravovací den 

       9.třída     25,-Kč  stravovací den 

 

Průměrný počet stravovaných :   140 strávníků 
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Přílohy 

 

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2010 

 

Rozvaha  příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2010 

 

Příloha organizačních sloţek státu sestavená k 31.12.2010 

 

Finanční vypořádání hospodaření za rok 2010 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

 

Protokol Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

Protokol ČŠI - Veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu a 

Státní kontrola dodrţování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování  

 

Protokol ČŠI - Kontrola zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při vzdělávání  

 

Protokol ČŠI - Státní kontrola dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a kontrola ŠVP  

 

Inspekční zpráva ČŠI 

 

Diplomy  


