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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

Celková kapacita školy a jejich
součástí:
Základní škola
Počet žáků
Počet tříd
Počet přípravných tříd
Počet ž. v přípravné třídě
Školní družina
Počet zapsaných žáků
Počet oddělení
Školní jídelna
Počet zapsaných žáků

270 žáků IZO 102 789 070
247
12
1
17
90 žáků IZO 116 401 303
90
3
350 žáků IZO 116 402 610
201

Telefon:

739 329 110

E-mail:

skola@zs-kaplickeho.cz

www stránky:

www.zs-kaplickeho.cz

Datová schránka

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
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Zaměření školy

Škola je všeobecně zaměřená a má statut fakultní školy TUL. Pedagogická a výchovná
činnost je organizována v souladu s aktuálním rámcovým vzdělávacím programem dle
vlastního ŠVP. Ve školním vzdělávacím programu je výuka zaměřená na rozvoj jazykových a
informačních dovedností - informatika již od 4. třídy, anglický jazyk od 3. třídy a v 8. a 9.
ročníku je navýšena o jednu konverzační hodinu. Výuka druhého jazyka (němčina) probíhá
od 7. třídy. Při výuce se využívá výuka pomocí metody CLIL. Dle vyjádření ČŠI je silnou
stránkou školy důraz na rozvoj funkčních gramotností – zejména v oblasti sociální, finanční a
čtenářské. Škola dlouhodobě a cíleně zjišťuje a porovnává studijní výsledky včetně
naplňování výstupů ŠVP prostřednictvím srovnávacího testování (SCIO, v 6. – 9. ročníku).
Škola má propracovaný systém v rámci primární prevence, který minimalizuje nežádoucí
projevy chování žáků (šikana, agresivita, zneužívání návykových látek apod.). Všichni
pedagogové jsou proškoleni v preventivním programu Minimalizace šikany. Škola má dobré
výsledky i v práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a s integrovanými dětmi.
Dále se zaměřujeme na zdravou výživu (zapojení do projektu Jídelna snů) a na ekologickou
výchovu – v roce 2014 získala škola celosvětově uznávaný certifikát Ekoškola. Pro
zkvalitnění výuky cizích jazyků využíváme spolupráce se zahraničními partnerskými
školami. Nově jsme zařadili do programu výjezdy do anglicky či německy mluvících zemí.

2. Organizace vzdělávání
Vzdělávací program

Školní rok 2014-2015
1.–9. ročník ZŠ
Školní vzdělávací program pro základní

vzdělávání ZŠ Liberec, Kaplického 384
S písničkou a kamarádem, každý úkol hravě
zvládneme
Školní vzdělávací program pro školní
družinu ZŠ Liberec, Kaplického 384

Přípravná třída
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
Škola pro žáky realizuje mnoho volnočasových aktivit (flétny, angličtina, logopedie,
sportovní ..)

3. Provozní podmínky školy
Během letních prázdnin proběhly rozsáhlé stavební práce:
- rekonstrukce učeben
- výstavba nových učeben
- rekonstrukce šaten
- další bezpečnostní opatření spojené s navýšením kapacity školy
Škola disponuje moderním technickým vybavením – každá třída je vybavena dataprojektorem
nebo velkoformátovou TV, dále využívá 5 interaktivních tabulí, notebooky a tablety pro
pedagogy.
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V roce 2013 byla nově vybudovaná učebna ICT. Internetové připojení je ve všech třídách.
Žáci mají přístup k počítačům v učebně ICT, v kmenových učebnách i na chodbě. Připojení
přes WIFI je pro žáky zatím nedostupné.
Škola má vlastní tělocvičnu. K obohacení výuky TV využívá technické zázemí Sport parku
Liberec a Home Credit Arény. Škola se také pustila do rekonstrukce školní zahrady a hřiště
z vlastních zdrojů.
Škola pravidelně vytváří zisk z vedlejší hospodářské činnosti přibližně v rozsahu 250 000 Kč
ročně, který je využíván mj. na pokrytí provozních nákladů školy.
Škola přistupuje šetrně k otázce energií, na nichž každý rok ušetří nemalé finanční
prostředky. Díky lepší organizaci a úsporným opatřením škola uspořila oproti plánu za rok
2014 energie za téměř 200.000,- Kč.
Škola aktivně čerpá dotace z fondů EU:
- E-skoly Libereckého kraje, do kterého je zapojeno celkem 8 škol z kraje. Projekt byl
úspěšně ukončen k 30.1.2015.
-

Vzdělávání dotykem – nakoupeno 12 tabletů a 8 notebooků pro pedagogy. Ukončen
k 30.7.2015.

-

Zdraví životní styl – nakoupeno 6 kvalitních jízdních kol pro žáky. Ukončen
k 30.7.2015.

-

projekt číslo 56 – zaměřen na čtenářské dílny, zahraniční jazykový kurz pro učitele a
zahraniční jazykový pobyt pro žáky.

Škola také čerpá mnoho finančních prostředků z projektů vyhlašovaných městem Liberec a
Krajským úřadem Libereckého kraje.
V tomto školním roce došlo i k modernizaci vybavení nábytku ve školní jídelně.
Kmenové učebny

Ve škole je celkem 14 kmenových učeben a místnost pro školní družinu, kterou využívá
přípravná třída.
Odborné učebny:
Druh odborné učebny

informatika

Maximální
kapacita

30 žáků

Z kapacitních důvodů využívána jako
kmenová učebna (ano/ne)

Poznámka

ne

Nově vybudovaná a
zkolaudovaná v srpnu
2013, je zapotřebí ještě
obnovit některé
nevyhovující počítače

Technické zabezpečení

Škola disponuje vyhovujícím technickým zázemím. V červnu byla nakoupena výpočetní
technika a tím došlo k 100% vybavení učeben dataprojektory nebo velkoformátovými
televizory. 35% učeben je vybaveno interaktivní tabulí. Škola je plně pokryta síťovým
připojením. Nadále by bylo zapotřebí obnovit některé zastaralé počítače v počítačové učebně.
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tříd. 1.
stupeň

počet ž. 1.
stupeň

průměr na
třídu

tříd 2.
stupeň

počet ž. 2.
stupeň

průměr na
třídu

270

počet dětí
v přípr. tř.

kapac
ita

Přípravná
třída

Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k 30. 6.)

1

17

8

181

22,6

4

66

16,5

4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Celková skladba zaměstnanců
(k 30. 6.)
Počet

fyzický
přepočtený

Celkem/ ženy

Pedagogové/ž
eny

32/28
29,1/25,4

23/20
21,1/18,9

Administrativní
pracovníci/ženy

3/1
1,5/1

Provozní
pracovníci/ženy

Z toho vedoucí
pracovníci/ženy

ZPS/ženy

7/6
6,5/5,5

5/3
4,5/2,5

0
0

Věková skladba pedagogických pracovníků (pouze učitelé ZŠ)
(k 30. 6.)
51 let –
důchodový věk

Důchodový
věk

Celkem

7

5

1

18

4,27

6,63

5

1

16,9

ženy - fyzický

4

5

5

1

15

ženy - přepočtený

4

4,63

5

1

14,63

Důchodový
věk

Celkem

celkem - fyzický
celkem - přepočtený

< 30 let

31 - 40 let

5

41 - 50 let

Průměrný věk všech pedagogů (pouze učitelé ZŠ): 39,11
Věková skladba pedagogických pracovníků (pouze vychovatelé ZŠ)
(k 30. 6.)

celkem - fyzický
celkem - přepočtený
ženy - fyzický
ženy - přepočtený

41 - 50 let

51 let –
důchodový věk

< 30 let

31 - 40 let

1

1

1

3

0,9

1

0,67

2,57

1

1

1

3

0,9

1

0,67

2,57

Průměrný věk všech pedagogů (pouze vychovatelé ZŠ): 28,33
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Věková skladba pedagogických pracovníků (pouze asistenti ZŠ)
(k 30. 6.)

celkem - přepočtený

2

1

1

4

0,775

0,375

0,5

1,65

2

1

1

4

0,775

0,375

0,5

1,65

ženy - fyzický
ženy - přepočtený

Důchodový
věk

31 - 40 let

celkem - fyzický

41 - 50 let

51 let –
důchodový věk

< 30 let

Celkem

Průměrný věk všech pedagogů (pouze asistenti ZŠ): 36,25
Průměrný věk všech pedagogů: 38,56
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově
(k 30. 6.)
Počet
(přepočtení na plně zaměstnané)

Z toho bez odborné
kvalifikace

21,12

0,27

Z toho specializované činnosti
výchovný poradce
školní metodik prevence
koordinátor školního vzdělávacího programu
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy
školní psycholog
školní speciální pedagog
logoped
asistent pedagoga

Počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

z toho bez
kvalifikace

1
1
1
1
1
1,65

1
1
-

Přehled pedagogických pracovníků podle aprobací
P. č.

Učitelský obor (SŠ, ZŠ),

1 Bartošová Lucie
2 Čábelková Lenka

Poznámky (snížené úvazky, dohody, zástup za
MD nebo nemoc apod.)

Aprobace

Tv - Z
Čj - Ov

Koordinátor ŠVP
Vychovatelka, částečný úvazek a částečný
úvazek asistent pedagoga
Částečný úvazek
Vedoucí vychovatelka a částečný úvazek
asistent pedagoga

3 Drábková Pavlína
4 Jakešová Jitka

Nj - D

5 Jirásková Cinková Marcela
6 Jožáková Ludmila
7 Klúčiková Michaela
8 Krenková Jindřiška
9 Langpaulová Martina

1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

Zástup za MD

10 Librová Marcela
11 Lupoměská Irena

asistentka pedagoga - částečný úvazek

1. stupeň
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12 Machová Jana

asistentka pedagoga - částečný úvazek

13 Mervartová Marie
14 Mizerová Eva
15 Prokophová Petra
16 Rosenberg Jan
17 Svobodová Vanda
18 Šámalová Lenka

1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

Metodik prevence

Hv

Částečný úvazek

1. stupeň
1. stupeň

Učitelka v přípravné třídě

19 Šlehoferová Eva

Vychovatelka částečný úvazek

20 Šolcová Ivana

M-Z

21 Vítová Zdeňka

M - Ch

Zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

22 Zeronik Pavel
23 Zicháček Martin

M-I
Aj - Ov

Ředitel školy

Přehled aprobovanosti výuky
1. stupeň
Ročník

Celkem hodin
44
44
50
25
26
189

Ú
44
44
50
25
23
186

%
100
100
100
100
88
98

P

Vyučované
předměty
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova k
občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
Praktické činnosti
Svět práce

Celkem hodin

Ú

%

P

Celkem 2. stupeň

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1. stupeň

%

O

%

3
3

12
2

O

%

N

%

N

%

2. stupeň

17
14
6
18
4
8
4
7
4
8
7
6
4
8
2

17
14
6
14
3
8
3

100
100
100
78
75
100
75

4

100

7

100

%

4
1

22
25

1

25

5

71

2

29

6

75

2

25

5

83

1
4

17
100

8
2

100
100

3
2

1

34

1
2

33
100

1

33

122

87

71

19

16

16

13

Vysvětlivky:
N – nevyhovující
Ú – úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět)
O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy)
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P – pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na
příslušný předmět)

Změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků)
školní rok 2013/14
Nastoupili
Odešli

školní rok 2014/15

2

5
na jinou školu

mimo školství

na jinou školu
2

mimo školství
3

Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení fakult vzdělávající učitele (FVU)
kdykoli v průběhu školního roku
Počet nových absolventů po ukončení FVU
1

Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe
0

Skladba nepedagogických zaměstnanců
(k 30. 6.)
P.č.
Pracovní zařazení
1
Vedoucí provozní jednotky
2
Kuchařky
3
Pomocná kuchařka
4
Hospodářka školy
5
Školník
6
Uklízečky

Úvazek
0,5
1,5
1
1
1
2,44

Administrátoři projektu

0,5

7

Poznámky

Placeno v rámci projektu EU –
Vzdělávání dotykem do 31.7.2015

Změny na úseku nepedagogických zaměstnanců
(k 30. 6.)
Změna (ukončení PP, vznik PP)

Důvody
(Organizační, PP na dobu určitou,
zdravotní, MD, důchod aj.)

Pracovní zařazení

Ukončení PP

Důchodkyně - na vlastní
žádost

Ukončení PP

Důchodkyně - na vlastní
žádost

Uklízečka plný úvazek
(od 1.8. nástup nové
pracovnice)
Uklízečka částečný
úvazek (od 1.8. nástup
nové pracovnice)

Platové podmínky pracovníků
(k 30. 6.)
Průměr
Nároková složka Plat
Nenároková
Osobní
složka
Odměna
Celkem
Celkem

Pedagogové

Ostatní

Celkem

18.065
956
1.464
2.420
20.485

12.174
653
927
1.580
13.754

30.239
1.609
2.391
4.000
34.239
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Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků (počty účastníků, typ vzdělávání
pořadatel apod.)
Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání)

Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve
vzdělávacím a výchovném procesu
Osvědčení
o
absolvování
programu Vědomý leadership

Pořadatel

Počet
účastníků

VEVA

19

VEVA

1

TUL

6

TUL

5

TUL

7

CVLK

10

CVLK

1

CVLK

4

CVLK

20

CVLK

21

CVLK

1

vzdělávacího

Osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků Přírodověda a
matematika badatelsky
Osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Badatelsky
orientovaná výuka matematiky na 1. stupni
Osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Badatelsky
orientovaný přístup ve výuce finanční
gramotnosti
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Didaktika odborných předmětů s ICT
(vzdělávání dotykem)
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Didaktika anglického jazyka s ICT
(vzdělávání dotykem)
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu ICT v českém školství – využití
tabletů ve vzdělávání dětí a žáků (vzdělávání
dotykem)
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Využití tabletů ve vzdělávání dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(vzdělávání dotykem)
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Počítačová kriminalita a kyberšikana
(vzdělávání dotykem)
Osvědčení
o
absolvování
vzdělávacího
programu Didaktika českého jazyka a literatury
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s ICT (vzdělávání dotykem)
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Geocashing – nástroj pro podporu
přírodopisné gramotnosti (vzdělávání dotykem)
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Ukázková hodina s použitím metody
CLIL ve školní třídě
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Metoda CLIL poprvé v naší škole
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Metodika práce asistenta pedagoga –
ucelený přehled pro školský management
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Přírodověda činnostně ve 4. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Český jazyk činnostně ve 4. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Matematika činnostně v 5. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Prvouka činnostně ve 3. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Prvouka činnostně ve 2. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Tvořivé učení českého jazyka ve 2. a
3. ročníku
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Fundraising ve školství – jak získat
prostředky pro rozvoj školy
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Právo ve škole – dílna
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Změny právních předpisů ve školství
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Netradiční formy výuky v matematice
– využití ICT
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Zdravý životní styl
Osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu Bádání v zeměpise pro ZŠ – B:
Terénní geografická výuka
Osvědčení o absolvování konference Mensa pro
rozvoj nadání
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CVLK

3

NIDV

1

NIDV

1

NIDV

1

Tvořivá škola

1

Tvořivá škola

1

Tvořivá škola

1

Tvořivá škola

1

Tvořivá škola

1

Tvořivá škola

1

NIDV

1

Venkovský prostor

2

SŠMB

1

CVLK

2

Odyssey Network

1

AV Media

1

Mensa

2

5. Údaje o počtu žáků
Třídy a žáci celkem podle oborů
Škola / školní rok
(k 30. 9.)

Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

13/14

14/15

13/14

14/15

13/14

14/15

7
4
11

8
4
12

149
66
215

182
64
246

21,3
16,5
19,5

22,8
16
20,5

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
celkem

Charakteristika žáků – dojíždějící (z jakých obcí)
Obec
Šimonovice
Raspenava
Šimonovice
Jeřmanice
Dlouhý Most

1. stupeň
2. stupeň

Počet dětí
25
1
3
4
2

Speciální třídy a integrovaní žáci k 30. 6. příslušného roku
Celkový počet
tříd

Přípravná třída

Z toho
Celkový
speciálních tříd počet žáků

1

Z celkového počtu ve
speciálních třídách

Z celkového počtu
Individuálně
integrovaných
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Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok
Počet zapsaných
69

Počet rozhodnutí o přijetí
58

Počet rozhodnutí o nepřijetí
1

Počet odkladů
10

Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok
Počet žádostí
19

Skutečný počet přijatých žáků
15

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy
Rozhodnutí

Počet

o přestupu z jiné ZŠ

19

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)

3

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

0

Celkem

22

12

6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů
stanovených vzdělávacími programy
Přehled prospěchu žáků
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.

1. pololetí

2. pololetí

170
61
16
2

151
81
15
2

Údaje o výchovných opatřeních
Pololetí Počet žáků
1.

247

PTU

PŘŠ

NTU

DTU

DŘŠ

2

3

4

-

44

19

11

4

2

22
15
10
4
NTU napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele

2

2.
247
PTU
pochvala třídního učitele
PŘŠ
pochvala ředitele školy DTU
DŘŠ
důtka ředitele školy

Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH)
2014/2015
1. stupeň

1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
2. pololetí

2. stupeň
celkem

Celkem

ZH na jednoho žáka

NH na jednoho žáka

5489
7518
3726
5019
21752

30,33
41,37
56,2
75,61
87,8

0
0,17
0,26
0,44
0,31

Počty přijatých žáků ke studiu ve středních školách
8. leté
gymnázium

6. leté
gymnázium

1

1

4. leté
SOŠ obory SOU obory
gymnázium s maturitou s maturitou

1

5

0

Výuka cizích jazyků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ

NJ
NJ
NJ

13

SOU

OU

Neumístěn

Celkem
vycházející

9

0

0
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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 s Pedagogicko-psychologickou poradnou a
Speciálním pedagogickým centrem v otázkách speciálně vzdělávacích potřeb pro
žáky integrované, nadané a žáky cizince

-

škola navázala spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, pořádá s dětmi
exkurze do laboratoří a nadaní žáci studují na Dětské univerzitě vybrané obory

-

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

-

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

 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

 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

-

rodiče se rádi účastní tradičních akcí školy (Kaplický jarmark, Školní ples,
Kaplický smečoun atd.)

-

rodiče si pochvalují elektronickou žákovskou knížku Gradebook, kterou škola
využívá již třetím rokem

-

při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, schází se pravidelně po třídních
schůzkách
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8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na
veřejnosti
 výsledky soutěží a přehlídek

-

žáci se pravidelně účastní vědomostních a sportovních soutěží s velmi dobrým
umístěním, mezi největší úspěchy patří účast v matematické logické soutěži
Pangea, kde se žákyně 5. a 8. třídy umístily na 2. a 3. místě v Libereckém kraji

-

prestižní ocenění a k tomu 3. místo získali žáci sedmého a osmého ročníku na
umělecké soutěži Oděv a textil pořádané Střední školou textilní v Liberci – žáci si
sami ušili kolekci s názvem Sen

-

škola se zapojila do testování IQ pořádané Mensou ČR, kde se vyprofilovali
nadprůměrní žáci

-

13. místo v celorepublikovém kole logické olympiády

 zavádění nových metod výuky a vzdělávání

-

učitelé kladou důraz na rozšiřující učivo a podporu nadaných žáků, v loňském
školním roce se škola zapojila do testování IQ pořádané Mensou ČR – třetina
žáků, kteří se testování zúčastnili, mělo nadprůměrnou inteligenci

-

na škole působil celý školní rok rodilý mluvčí anglického jazyka

-

hodiny ve vyučování jsou obohacovány projektem CLIL

-

na prvním stupni využíváme velice často metodu činnostního učení

-

všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v nových trendech výuky pomocí
IT techniky a také jim bylo zakoupeno vybavení (tablety a notebooky)

 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

-

škola pravidelně aktualizuje a přispívá články na webové stránky školy

-

prezentace školy probíhá v regionálních časopisech a novinách

-

žáci vydávají vlastní časopis Náš Kapličák, který se opakovaně umisťuje v
soutěžích na předních příčkách

-

škola získala díky své ekologické práci žáků mezinárodní statut EKOŠKOLA

-

pořádáme divadlo s mateřskou školou

-

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
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o Kaplický smečoun (volejbalový turnaj rodičů a učitelů)
o Divadelní vystoupení za účasti MŠ Malínek
o Pasování na školáka

9. Údaje o poradenských službách (školské poradenské zařízení)
 zpráva výchovného poradce školy

-

viz příloha - Zhodnocení práce výchovné poradkyně ve školním roce 2014/2015

 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

-

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

 zajištění speciální péče, asistenti pedagoga a jejich zapojení při integraci žáků se SVP
Školní
psycholog
ne

-

Speciální pedagog
Ano/1

Výchovný poradce

Metodik prevence

Ano/1

Ano/1

Asistent
pedagoga
Ano/4

Logoped
Ano/1

Od října 2014 do prosince 2014 na škole působil speciální pedagog. Z důvodu
neobdržení dotace byla tato pozice zrušena.

 zpráva metodika prevence

-

viz příloha - Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok
2014/2015
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 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

-

pořádáme pro žáky a veřejnost přednášky na aktuální témata – sociální sítě,
kyber/šikana atd. – zájem zjišťujeme prostřednictvím ankety na Gradebooku

Vážnější výchovné problémy, které byly v průběhu roku řešeny
Neomluvená absence za I. a II. pololetí
Zvýšená absence (skryté záškoláctví), velmi slabý prospěch
Ničení školního majetku
Opakované neplnění povinnosti, ignorace výuky
Hrubé porušení řádu učeben výpočetní techniky
Kouření v areálu školy

10.

počet
76
85
8
9
0
3

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.
Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, zvláště podporuje vzdělávání
koordinátorů a vlastní vzdělávání.
Úkolem školního roku bylo vybavení učeben moderní IT technikou, které se podařilo. Město
se finančně podílelo na rozsáhlé rekonstrukci, při které byly vybudovány nové třídy pro
navýšení kapacity školy na 330 žáků.
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 a Amsterdam.
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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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
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
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.

12.

Údaje o zapojení do projektů

Škola je nositelem projektu OP VK „Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky
základních škol“. Do tohoto projektu je zapojeno dalších 7 základních škol z Libereckého
kraje: ZŠ Liberec, Ještědská; ZŠ Liberec, U Školy; ZŠ Liberec, Doctrina; ZŠ Jeníšovice; ZŠ
Tatobity; Katolická ZŠ Jablonec nad Nisou a ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily.
Projekt byl zahájen 1.10.2012 a ukončen 30.1.2015. Celkové náklady 3 474 392,55 Kč.
Spoluúčast příspěvkové organizace: 0,- Kč.
Škola se zapojila do projektu Vzdělávání dotykem hrazený z OP VK jako partner. Díky
tomuto mohla nakoupit 12 tabletů a 8 notebooků pro pedagogy a ti byli proškoleni ve
využívání této techniky. Celkové náklady byly 610.769,09 Kč. Spoluúčast příspěvkové
organizace: 0,- Kč.
Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji byl další projekt hrazený z OP VK
jako partner. Škola nakoupila pro žáky 6 jízdních kol a na základě této skutečnosti byly žáci i
učitelé proškoleni o bezpečnosti a užívání. Celkové náklady 84.000 Kč. Spoluúčast
příspěvkové organizace: 0,- Kč.
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V rámci spolupráce s NIDV působil na škole po celý školní rok rodilý mluvčí na výuku
anglického jazyka.
Škola i v tomto školním roce usilovala o získání dalších finančních zdrojů z různých institucí,
tyto jsou pak sepsány v kapitole 14.
Název projektu

Dotační titul

Příjemce /
Partner

Získané
prostředky

E-skoly Libereckého kraje
Vzdělávání dotykem
Zdravý životní styl a dopravní
výchova v Libereckém kraji
Čteme česky a mluvíme anglicky

EU
EU

příjemce
partner

3.474.392,55 Kč
610.769,09 Kč

EU

partner

84.000 Kč

EU

příjemce

258.705 Kč

13.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a
výsledcích dalších kontrol (zřizovatel, KÚ LK, OHES, Hasiči,
Inspekce práce aj.)

Kontrolní orgán

účel kontroly

výsledek
1 – bez nedostatků
2 – drobné nedostatky odstraněny na
místě,
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu,
ke kterým bylo nutné přijmout opatření

Oblastní inspektorát
pro Ústecký kraj

práce dodržování povinnosti při 1
zaměstnávání
osob
se
zdravotním postižením
- inspekční zprávy, protokoly o kontrolách a zápisy správních orgánů jsou zařazeny do příloh.

14.

Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj

Částka
8.000 Kč
12.274 Kč
10.000 Kč
12.000 Kč
17.907 Kč
3.700 Kč
30.780 Kč
11.312 Kč
12.000 Kč
251351 Kč

Účel
Kaplický Jarmark
Náš Kapličák – školní časopis
Vánoční dílničky
Ekofond – výsadba květin
Kompenzační pomůcky
Další cizí jazyk
Podpora školních psychologů
Výuka pro cizince
Objevuji svět
Asistent pedagoga pro žáky se soc.
znevýhodněním
30.930 Kč Šance na rovný přístup

*) jiné zdroje, které se nedaly zařadit do projektů v bodě 11)
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace
10 347 215 Kč

Dotace obce
2 110 131 Kč

Poplatky žáků
806 211 Kč
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Hosp. činnost
685 726 Kč

Ostatní
Celkem
2 307 355 Kč 16 256 638 Kč

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
Investiční
výdaje

Mzdy

Odvody

Učebnice

DVPP

7 431 671 Kč

2 614 568 Kč

161 831 Kč

24 783 Kč

Stipen
dia
- Kč

Provozní
náklady
5 778 488 Kč

Celkem
16 011 342Kč

15. Ostatní přílohy
Protokol o kontrolním zjištění Oblastního inspektorátu práce
Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015
Zhodnocení práce výchovné poradkyně ve školním roce 2014/2015
Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2014/2015
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Schválený hosp.
výsledek
245 296 Kč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
KAPLICKÉHO 384, p. o.
463 12 Liberec 23
Tel.: 602 470 953, 739 329 110

o

skola@zs-kaplickeho.cz

Hodnocení Minimálního
preventivního programu
školní rok 2014/2015

Ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik
Metodik prevence: Mgr. Petra Prokophová
Zpracovala: Mgr. Petra Prokophová
o

1. Úvod
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www.zs-kaplickeho.cz

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.

Za priority pro školní rok 2014/2015 bylo považováno:


udržet příznivé klima školy,



využívat v hodinách méně tradiční formy výuky a nenásilnou formou více uplatňovat témata
protidrogové prevence,



pravidelně zvyšovat a proškolovat další pedagogické i nepedagogické pracovníky v oblasti
šikany,



zapojit do života školy co nejvíce rodičů,



poskytovat poradenské služby a spolupracovat se specializovanými poradenskými zařízeními.

Ve školním roce jsme se zaměřili především na aktivity v oblastech prevence:
a) agrese, šikana, kyberšikana, extremismus, rasismus, xenofobie, homofobie
b) závislostní chování, užívání všech návykových látek, naše tělo
c) rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
d) sexuální rizikové chování.
Na základě těchto oblastí byly vybrány specifické programy pro jednotlivé třídy.
Do preventivního programu byli zapojeni žáci ze všech ročníků (1. až 9. Ročník), včetně
přípravného ročníku. 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).
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V průběhu roku bylo řešeno několik patologických jevů jako např. šikana, agrese vůči
spolužákům i pedagogickým pracovníkům, záškoláctví a užívání měkkých drog – cigarety,
marihuana. 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 265 žáků na škole. Do preventivního
programu byli zapojeni žáci všech tříd, včetně přípravného ročníku.
3. Seznámení s MPP 2014/2015

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
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.
Pedagogický sbor absolvoval přednášku Mgr. Michaely Veselé na téma „školní nekázeň
a řešení výchovných problémů“.
7. Finanční prostředky

Víkendové pobyty, kterých se žáci účastní, jsou hrazeny z jejich vlastních finančních
prostředků.
Besedy a přednášky od externích dodavatelů si žáci částečně hradili z vlastních finančních
prostředků. Zbylé finanční prostředky uhradila škola z vlastních zdrojů.
Ve školním roce 2014/2015 škola získala finanční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci podprogramu specifické primární prevence rizikového chování na program „Společně
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k bezpečí“ ve výši 13.000,-Kč. Program proběhne v 1. pololetí školního roku 2015/2016
a bude zaměřen na žáky 4. – 7. ročníku a pedagogické pracovníky.
8. Projekt „Patroni“

Již čtvrtým 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 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.
Dotazníkové šetření zaměřené přímo na šikanu bylo realizováno v 7. ročníku, a to
z důvodu zjištění šikany. V 6. ročníku pak byly řešeny vzájemné vztahy ve třídě a klima třídy.
O veškerých zjištěních byl sepsán protokol a uložen v kartotéce výchovné poradkyně. Do 7. a
6. třídy byl poté přizván etoped a terapeut Mgr. Petr Šolc, aby provedl diagnostiku obou tříd a
doporučil další postup. Mgr. Petr Šolc bude se školou spolupracovat i v následujícím roce.
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 následující jednorázové a pobytové akce, které
pro žáky připravili buď vyučující, nebo odborníci, kteří se zabývají problematikou sociálně
patologických jevů.


Ročník
1. A, 1.
o
B
1.
o
stupeň
1. A, 1.
o
B, 6.,
8., 9.
2. A.
2. B.,
3. A.
2. – 5.
4.
6. – 9.
8. – 9.
o 9.
o

Pobytové akce

Akce
Víkendovka Mála Skála

Organizátor, lektor
o Mgr. Sodomková, Mgr. Prokophová

Škola v přírodě Poslův Mlýn

o Mgr. Prokophová

Víkendovka Kořenov

o Mgr. Sodomková, Mgr. Prokophová,
Mgr. Zicháček, Mgr. Bartošová, Mgr.
J. Svobodová
Mgr. Krenková, Mgr. Vítová
Mgr. Klúčiková, Mgr. Langpaulová,
Librová
Mgr. Mervartová
Mgr. Mervartová
Mgr. Jakešová
Mgr. Zicháček, Mgr. Bartošová
o Mgr. Bartošová

Noc s Andersenem
Víkendový pobyt – Jitrava
Tatobity – vlastivědná soutěž Vlastík
Spaní ve škole
Poznávací zájezd - Vídeň
Poznávací zájezd – Amsterdam
Lyžařský kurz- Kořenov
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o 8., 9. o Školní výlet – Sobotka


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ročník
1. A.,
o
1. B.
1. A., o
1. B.
1. st. o
1. A., o
1. B.
1. st. o
1. A., o
1. B.
1. A., o
1. B.,
2. A.
1. st. o
1. A., o
1. B.
1. A., o
1. B.
1. st. o
2. A. o
2. A o
2. A o
2. A o
1. -2. o
st.
3.A
3.A, 3.
B.
1.st.

o 1. B.
o 1. B.,
o
1. A.
o 1. B. o
3.B
o 3. B. o
o 4. - 9. o
5.
6. – 9.
o
o
o
o
o

6. – 9.
5.
Pt
o
Pt
o
Pt
o

o Mgr. Bartošová, Mgr. Zicháček

Projekty, projektové dny a tematická vyučování

Akce
Projekt z pohádky do pohádky

Organizátor, lektor
Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
třídní učitelé
Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
třídní učitelé
Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
třídní učitelé

Projektový den (Hledání podzimu)

o

Projektový den (Halloween)
Projektový den (Svatý Martin)

o
o

Projektový den (Svatý Mikuláš)
Projektový den (Svatý Valentýn)

o
o

Projektový den (Masopust)

o

Projektový den (Škola naruby)
Projektový den (Velikonoce)

o třídní učitelé
o Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
o Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
o třídní učitelé 1. st.
o Mgr. Krenková
o Mgr. Krenková
o Mgr. Krenková
o Mgr. Krenková
o Mgr. Zicháček

Projektový den (Účesový den)
Projektový den (Čarodějnice)
Ovoce z našich zahrad všemi smysly
Zelenina z našich zahrad všemi smysly
Vítání jara – pobyt v přírodě
Pozorování zatmění slunce – pobyt v přírodě
Eko den
Celoroční hra Per aspera ad astra
Příroda na dotek (celoroční projekt)

Mgr.L.Jožáková
Mgr.L.Jožáková

EKOprojekt

Mgr.L.Jož,
Langp.+EKOtým
Mgr. Prokophová
Mgr. Prokophová, Mgr.
Sodomková
Mgr. Prokophová
Mgr.M. Langpaulová
Mgr. Langpaulová
Mgr. Zicháček
Odyssea - Prokešová
Mgr. Bartošová, Mgr.
Šolcová
Učitelé 2. stupeň
Mgr. Mizerová
Mgr. Šámalová
Mgr. Šámalová
Mgr. Šámalová

Projekt „hvězda třídy“
Projekt „Vendulka a Oskar“

o

Projekt „povolání“
Celoroční soutěž: Za pokladem Stříbrného jezera
Podzimníček
Eko – výsadba záhonů
Zdravý životní styl (2x)
Finanční gramotnost – Rozumíme penězům

o

Ročníkové práce
Ročníkové práce
Ovoce a zelenina
Vánoční tradice
Velikonoce

o
o

o
o
o
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Jednorázové akce zaměřené na prevenci

Ročník
o 1. – 2.
o
st.
o 1. A, 1.
o
B
o 1. A, 1.
o
B
o 1. – 2.o
st.
o 2. A. o
o 2. A. o

Akce
Tvorba třídních pravidel

o 2. B. o
o 1. – 2.
o
st.
o 3. A.,
o
3. B.
3.A, 3.
B.
o 4. roč.o

Zdravý život
Třídnické hodiny (min. 1x měsíčně)

Pasování prvňáčků
Patronské sáňkování
Klima třídy

Pravidelné ranní komunitní kruhy
"Co může trápit druháky?"- beseda
psychologem
o 2. A.,
o MAJÁK-prevence patologických jevů
2. B.
o 1. st. o Zjišťování klimatu třídy

Beseda s Policií ČR

o Policie ČR

Agrese (práce s kolektivem)-Maják
Preventivní program

o 1. – 2.
o Den Země
st.
o 4.
o Tv vycházka do přírody
o 5.
o Zdravý životní styl, dopravní výchova
o 5.
o Kyberšikana (3hodiny)
o 5.

o
o
o
o
o
o
o
o

o

6.
6.
6.
6.
6.- 9.
6.
6.
7.
o
7.
o
8.
o
8.
o
8.
o
8.
o
8. – 9.o
Pt
o

s

Organizátor, lektor
o Mgr.
Prokophová,
Mgr. Sodomková
o Mgr. Prokophová,
Mgr. Sodomková
o Mgr. Prokophová,
Mgr. Sodomková
o Středisko výchovné
péče Čáp
o Mgr. J.Krenková
klinickým
o Mgr. J.Krenková
o Mgr. M.Zajíc
o Pracovník
organizace MAJÁK
o Mgr. J.Krenková
o Mgr. P.Prokophová
o Čmelák
o Třídní učitelé

Maják
o Středisko výchovné
péče Čáp
o Mgr. Zicháček

o Mgr. Mervartová
o OPVK
o Maják, lektor
Kalášek
Linka bezpečí – seznámení s touto organizací a její
o Linka bezpečí,
činností
Liberec
Tvorba třídních pravidel
Mgr. Svobodová
Maják
Odborný lektor
Čáp
Odborný lektor
Formování klima třídy
Mgr. Šolc
Testování Klima třídy
Mgr. Svobodová
Člověk v tísni
Odborný lektor
Linka bezpečí
Odborný lektor
Prevence patologických jevů
o SVP Čáp
Sexualita
o Maják
Odpolední návštěva plaveckého bazénu
o Mgr. Zicháček
Spaní ve škole 1
o Mgr. Zicháček
Spaní ve škole 2 – malování třídy
o Mgr. Zicháček
Spaní ve škole 3 – rozloučení se školním rokem
o Mgr. Zicháček
Extremismus – přednáška
o Maják
Seznámení se se spolužáky
o Mgr. Šámalová
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o Ročník o
1. A, 1. B o
o 1. B.
o
o 2. A., 2. B.o
o 2. A.
o
o
o
o
o
o

1. – 2. st.
5.
1. – 9.
Pt
Pt
Pt

o Pravidelné saunování, pobyt v páře a výřivce
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

Ročník
o
1. A, 1. B o
1. A, 1. B, Pto
1. A, 1. B o
1. st., PT
o
1. A, 1. B, Pto
1. A, 1. B, Pto
1. A, 1. B o
2. A, 2. B.
2. A, 2. B. o
2. A
o
2. A, 5., Pt o
2. A
o

Organizátor, lektor
FC Slovan Liberec
Mgr. Prokophová
Trenérky
Ještědské
sportovní
o Mgr. J.Krenková
o
o Mgr. Bartošová
o Mgr. Mizerová
o Mgr. Bartošová
o Mgr. Šámalová
o Mgr. Šámalová
o Mgr. Šámalová
o
o
o
o

Akce
Liberecký Slovánek
Sportovní den – trampolíny
Plavecký výcvik

Sportovní a vzdělávací soutěž
Sport. vycházka – plnění sport. disciplín
Sportovní den
Vycházky do přírody
Dětské hřiště
Hry na školní zahradě


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sportovní akce

Kulturní akce

Organizátor, lektor
Lidové sady
Naivní divadlo
Knihovna Vesec
třídní učitelé
Naivní divadlo
Mgr. Sodomková
Mgr. Sodomková
Lidové sady
Naivní divadlo
OG Liberec
Cine Star OC Nisa
Mgr. Krenková,
V. Plechatý
3.A, 3. B.
Hudební divadlo (3 pohádky O pejskovi a kočičce)
Babylon
3.A, 3. B.
Naivní divadlo-Kouzelný dům
Naivní divadlo
3. B.
o Autorské čtení
o Holán
3. B.
Autorské vyprávění
o Vágnerová
4., 5.
o Král a šašek
o Experimentální studio
3.A, 3. B., 4. Drum - in
Experimentální studio
5.
4.
Ronja, dcera loupežníka
Divadlo v KVKL
5.
o SPŠ – módní přehlídka vlastních oděvů
o Ing. Jirásková
5.
o Účast na programu časopisu“Kapličák“ v Hrádku
o Mgr. J. Svobodová
n/Nisou-Capusten, Kobera
5.
“Třetí gong“-divadelní představení
Mizerová,Naivní
divadlo
6.
Krajská knihovna Liberec - exkurze
Mgr. Svobodová
6.
Dobrá čajovna Liberec
Mgr. Svobodová
Pt
o Včelí medvídci
o Lidové sady
Akce
Jednou v roce na Vánoce
Vánoce s Kulišákem
Návštěva knihovny Vesec
Objev svůj rytmus
Proletět duhou
Čtyři roční období
Školní kolo recitační soutěže
Pantomima Bob a Bobek
Alibaba a 40 loupežníků
Dílo Josefa Lady + vv dílna
Film : Ovečka Shaun ve filmu
Setkávání s patronem - výtvarníkem V.Plechatým



o Ročník
1. – 9.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vzdělávací akce

o Organizátor, lektor
o Mensa

o Akce
o Testování IQ
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o Mgr. Prokophová
o Mgr. J.Krenková
o Ekologické
centrum
Střevlík
Zážitkový program: Po stopách pastýřů
o Mgr. J.Krenková
o Ekologické
centrum
Střevlík
Kurz poskytování 1. pomoci
o Pracovnice ČČK
v praxi
o Mgr. J.Krenková
Poznej svůj rytmus
o Agentura . . .
Celoroční čtenářská soutěž "Knihomol"
o Mgr. J.Krenková
Festival dnů dětské knihy - slavnostní zahájení
o KVK Lbc
festivalu, vernisáž výstavy ilustrátorů, výtvarná dílnao
Beseda, autogramiáda a autorské čtení s Jiřím
o KVK
Žáčkem
o Ing. Jiří Žáček
o V. Helšus
Matematická soutěž Klokan
o Mgr. I. Šolcová
o učitelé M 2. – 9. roč.
Exkurze Praha – letiště, čokoládovna, minifarma
o Mgr. Klúčiková, Mgr.
Langpaulová
Exkurze ZOO
o Mgr. Klúčiková
Exkurze svíčkárna
o Mgr. Klúčiková
Autorské čtení – M.Wágnerová „Abeceda“
o KVK Vesec
Autorské čtení – P. Holán „Čubička Kvída“
o Mgr. Klúčiková
Beseda s myslivcem
pan J.Kučera
Český jazyk testování-průzkum
Mgr. Vítová
Přednáška o Velikonocích
s.Bernadeta
IQ Landia – Hravá voda
o Mgr. Mervartová
Pangea – Matematická soutěž
o Mgr. Mervartová
Testování čtenářské gramotnosti
o Mgr. Mervartová
Košík plný rozumu
o Mgr. Mizerová
IQ Landia – Věda nás baví – voda
o Mgr. Mizerová
Matematická olympiáda
o Mgr. Šolcová
Exkurze – Spalovna Liberec TERMIZO
Mgr. Svobodová, Ing.
Jadrný
Olympiáda v ČJ – školní kolo
Mgr. Svobodová
Recitační soutěž – školní kolo
Mgr. Svobodová
IQ Landia – planetárium
o Mgr. Šolcová
Přírodovědný klokan
o Mgr. Šolcová
Olympiáda v NJ
o Mgr. Jakešová
Olympiáda v AJ
o DDM
Výstava – včela
o OC Nisa
Exkurze letiště Praha
o Mgr. Bartošová

o 1. B.
o 2. A.

o DinoPark Liberec
o Zážitkový program: Člověk a kůň

o 2. A.

o

o 2. A.
o 1. St.
o 2. A.
o 2. A.

o
o
o
o
o

o 2. A.

o

o 2. – 9.

o

o 2. B, 3. B.

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

2.B
2.B
2.B
2.B
3.A, 3. B.
3.A, 3. B.
3.A
4.
4.
4.
5.
5
5.
6.
8.-9.
1.-9.
7.
7.
7.
8
Pt
9.

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o



Ročník
1. st.
1. st.
1. st.. 2. st.
1. st., 6.
1. st.

o
o
o
o
o

Jiné výchovně – vzdělávací aktivity

Akce
Kaplický bazárek
Vánoční dílničky a rozsvícení stromečku
Vánoční akademie
Ukázka vojenské techniky
Mikulášská nadílka
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o
o
o
o
o

Organizátor, lektor
Mgr. Prokophová, Mgr. Sodomková
Mgr. Prokophová, Mgr. Sodomková
Mgr. Prokophová, Mgr. Sodomková
MASH
žáci 2. stupně, učitelé 1. a 2. stupně

1. st., 2. st.o
1. A
o
1. A, 1. B o
o 2. A.
o
o 2. A.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

1.st., 2. st.o
1.st., 2. st.o
2. A.
o
1. – 2. st. o
1. – 2. st. o
3. A.
o
4.
o
4., 5.
o
4., 5.
o
5.
o
6.-9.
6.-9.
6.-9.
6.
4. – 9.
o
4. – 9.
o
9.
o
9.
o
9.
o

Vánoční besídka
Den dětí - trampolíny
Školní výlet - Mirakulum
Korespondence žáků s Jiřím Žáčkem

o
o
o
o
o
Sobotní výlet dětí s rodiči a TU do Kryštofova
o
Údolí,
o
Valentýnský pošťák
o
Eko – soutěž
o
VV soutěž: Jičín – město pohádky
o
Školní výlet
o
Kaplický jarmark
o
IQ Landia – Planetarium
o
Svíčkárna Rhodas
o
Exkurze Praha
o
Exkurze SPŠ textilní Liberec
o
Doprovod polských dětí ze Zlotoryje
o
Soutěž s Českou poštou
Soutěž Máj
Košík plný rozumu
Stonožka
MS v hokeji – Praha
o
Ekoškola – výlet Šťastná země
o
Malování třídy
o
Spaní ve škole
o
Bowling
o


Mgr. Sodomková, Mgr. Prokophová
Mgr. Sodomková
Mgr. Sodomková, Mgr. Prokophová
Mgr. J.Krenková
Ing. Jiří Žáček
Mgr. J.Krenková
Pedagogové 1. a 2. st.
Mgr. Zicháček
Mgr. Krenková
Třídní učitelé
Všichni pedag. pracovníci
Mgr. Jožáková
Mgr. Mervartová
Mgr. Mervartová, Mgr. Mizerová
Mgr. Mervartová, Mgr. Mizerová
Mgr. Zicháček
Mgr. Jitka Svobodová
Mgr. Jitka Svobodová
Mgr. Svobodová. Mgr. Mizerová
Mgr. Šolcová
Mgr. Bartošová
Mgr. Zicháček
Mgr. Bartošová
Mgr. Bartošová
Mgr. Bartošová

Nabídka volnočasových aktivit ve školním roce 2014/2015

Angličtina pro 1. stupeň
Sportovní hry
Šikovné ruce (1. pololetí)
Školní časopis „Náš Kapličák“
Věda nás baví
Volnočasové aktivity
Logopedie

Malíři
Čtenářská posilovna
Atletika
Keramická dílna
Flétny
Taneční kurzy Takt
Čtenářský klub

11. Závěr
Cíle metodického programu ve školním roce 2014/2015 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.

23. července 2015
Mgr. Petra Prokophová
metodik prevence
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ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
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.
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 Projekt Volím správnou kariéru
Výchovná poradkyně participovala na projektu „Volím správnou kariéru“, který byl
určený pro žáky 7. a 8. ročníků. 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 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 vedla předmět svět práce, který se vyučuje v týdenní dotaci jedné
vyučovací hodiny. Žáci se zabývali psaním životopisů, motivačních dopisů, inzerátů,
žádostí o práci aj.
Poradkyně předkládala žákům dotazníky profesní orientace a dotazníky zaměřené
na dovednosti a schopnosti žáků.
 Pokusné ověřování IVýP
Výchovná poradkyně zapojila školu do pokusného ověřování – nové formy
spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování.
Ověřování na pilotní škole probíhalo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a kladlo si za cíl vyzkoušet zařazení individuálních výchovných plánů
(IVýP) jako nástroje prevence nežádoucího chování žáků.
Systém individuálních výchovných plánů pracoval se žáky v oblasti výchovy ve škole
a zejména se zaměřením na prevenci a řešení poruch chování. Mezi další cíle
pokusného ověřování patřily nové možnosti spolupráce školy se zainteresovanými
organizacemi a součinnost žáka a jeho rodiny.
 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.
 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 kupř. tato sociometrická šetření:
- dotazníkové šetření Klima třídy 4. – 9. třída (listopad 2014)
- dotazníkové šetření Klima třídy 6. – 9. třída květen 2015)
- zjišťování klimatu a vztahů mezi žáky 1. – 9. třída (v průběhu celého roku)
- užívání návykových látek 4. – 9. třída (v průběhu celého roku)
- dotazníkové šetření Moje třída 1. – 3. třída (březen 2015)
- dotazníkové šetření Šikana x ubližování 4. třída (duben 2015)
Dále také hospitovala u vyučujících v kázeňsky bez/problémových třídách a účastnila
se třídnických hodin, příp. vypomáhala s organizací harmonizačních pobytů pro žáky.
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 Školní parlament
Poradkyně také 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.
 Exkurze
Výchovná poradkyně zorganizovala exkurzi na největší veletrh vzdělávání a
pracovních příležitostí v severních Čechách – EDUCU (MYJOB Liberec).
Dále se žáci účastnili exkurze na Úřad práce, kde prováděli testy profesních
dovedností a zájmů.
 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.
Poradkyně zorganizovala v červnu na škole testování IQ zaštítěné Mensou ČR. O
testování byl velký zájem a byli přizváni i zástupci z řad rodičů a přátel školy.
 DVPP
Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila metodického setkání výchovných
poradců, která se konala v Liberci.
V březnu absolvovala konferenci konanou v Praze na téma Nadané dítě, v červnu
seminář Podpůrná opatření ve vzdělávání.
Nechyběly také dílčí školení a semináře zaměřené na kyberšikanu, asertivní
komunikaci mezi žákem-rodiči-učitelem, kariérní systém, zdravý životní styl atd.

V Liberci dne 29. 6. 2015
_________________________
Mgr. Zdeňka Vítová
výchovná poradkyně

35

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p.o.
463 12 Liberec 23

ROČNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní rok 2014/2015
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Roční hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2014/2015
Školní družina je součástí základní školy. Do konce roku 2014 byla její kapacita 74 žáků,
od 1.1.2015 se její kapacita navýšila o 16 míst na současných 90 míst. Bylo tak umožněno
vytvořit tři věkově smíšená oddělení po 30-ti žácích. Kapacitně byla školní družina po celý
školní rok zcela využita žáky 1.stupně.
Jednotlivá oddělení školní družiny byla pro lepší orientaci – hlavně dětí – pojmenována
jako:
„Červeňásci“ – I. oddělení, vychovatelka Eva Sopková, umístěni v hlavní družině, od
5.1.2015 Eva Šlehoferová, umístěni v 1.A, následně na žádost vychovatelky E. Šlehoferové
přesunuti do 1.B
„Modrásci“- II. oddělení, vychovatelka Bc. Pavlína Drábková, umístěni v 3.B
„Žluťásci“ – III. oddělení, vychovatelka Ing. Marcela Jirásková Cinková, umístěni v 1.A,
od ledna 2015 v hlavní družině.
Ke dni 31.12. 2014 ukončila svou činnost vedoucí vychovatelka Eva Sopková, od 1.1.2015
vedoucí vychovatelkou Ing. Marcela Jirásková Cinková. 5.1.2015 nastoupila nová
vychovatelka Eva Šlehoferová, která převzala oddělení E.Sopkové, zároveň též Eva
Šlehoferová k 3.7.2015 ukončila svou činnost vychovatelky.
Činnost školní družiny byla zajišťována v pracovních dnech od 6.30h do 7.40h (při dělené
výuce 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, rekreační, tak i zájmové činnosti. Poměr spontánních a řízených
činností byl vyvážen. Vždy jsme se snažili reagovat na současné potřeby a nároky dětí.
V jednotlivých třídách (družinách) byly děti po dobu odpolední činnosti a to zpravidla od
13.00 – 15.00h (15.30h). V ostatní dobu byly spojeny v hlavní družině.
V odpoledních hodinách (po 15.15h), měli žáci 2. a vyšších ročníků možnost vypracovávat
domácí úkoly v rámci školní družiny. Toto bylo umožněno pouze s písemným souhlasem
rodičů v oddělené učebně pod dozorem vždy jedné z vychovatelek. Vychovatelka dětem
s vypracováním úkolů nepomáhala, pouze prováděla dozor a případně kontrolu úkolů, kdy
upozornila na případnou chybu a vyzvala k nápravě. 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. Na žádost
rodičů i dětí tak došlo v průběhu roku k přesunu několika žáků mezi jednotlivými odděleními.
V druhé polovině školního roku byl zaveden projekt „Divadlo děti dětem“. Jednou za měsíc
se uskutečnilo divadelní představení dětí jednoho z oddělení pro ostatní účastníky ŠD.
Představení vycházelo z možností ŠD, kolektivu dětí a bylo vedeno vychovatelkou daného
oddělení. Cílem těchto představení bylo nejen harmonizovat vztahy uvnitř oddělení, ale také
podpořit rozvoj osobností dětí ve vztahu k divadlu, dramatizaci, nácviku projevu a přednesu
na veřejnosti a též stmelit kolektiv, neboť na tomto představení měly podíl všechny děti
z oddělení.
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Pro děti pravidelně navštěvující ŠD byl připraven program na dny ředitelského volna i na
prázdniny (podzimní, jarní, velikonoční…) Z důvodu malého zájmu (pod 10 přihlášených
dětí) byl provoz školní družiny uskutečněn pouze v den ředitelského volna 7.5.2015 a
v prvním červencovém týdnu od 1.7.2015 do 3.7.2015.
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.
Zájmové, nepravidelné činnosti školní družiny během školního roku 2014/2015:
 Září 2014:

Seznámení se se spolužáky, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení, sebeobslužné činnosti,
orientace v budově školy – všechna oddělení
25.9.2015 – „Drakiáda“ – soutěž v pouštění draků – všechna oddělení
 Říjen 2014:

1.-17.10.2014 – výroba „Podzimníčka“ z přírodnin, instalace výstavky ve vstupní hale školy
(Červeňásci, Žluťásci)
21.10.2014 - vyhodnocení nejlepšího „Podzimníčka“ (Čeveňásci, Žluťásci)
Práce s přírodninami (Modrásci)
Halloween – poslední týden v říjnu – vyřezávání dýní, význam svátku – všechna oddělení
Podzimní prázdniny a ředitelské volno – 24.10. – 31.10.2014 – provoz školní družiny byl pro
malý zájem zrušen.
 Listopad 2014:

3.11.2014 - Halloween – pokračování ve vyřezávání dýní, návaznost na dopolední vyučování
Výroba knihy strašidel (Žluťásci)
„Dušičky“ – význam a tradice svátku, rozdílnost oproti Halloweenu (Červeňásci, Žluťásci)
Svatý Martin – zvyky a tradice – všechna oddělení, výroba koníka – závody v běhu s koňmi
(Modrásci)
 Prosinec 2014:

Svatá Barbora, Mikuláš – význam a tradice svátků, nácvik básniček a koled, ukázky
vánočních zvyků, čtení vánočních příběhů – všechna oddělení
Vánoční besídka ve školní družině – během listopadu a prosince 2014 bylo zakoupeno nové
vybavení do ŠD – úložné boxy na stavebnice a též nové hry a hračky – nová kuchyňka,
dřevěná stavebnice (vláčkodráha), magnetické stavebnice, deskové, karetní a logické hry pro
různé věkové kategorie dětí. Dále byly pořízeny nové výtvarné potřeby, jako jsou raznice,
textilní barvy, tiskátka, odlévací formy a další. Toto vše bylo předáno dětem formou dárků od
Ježíška.
Účast na vánočních dílničkách:
Keramická dílna – Eva Sopková
Výroba „Polazu“ – Pavlína Drábková
Drátkované ozdoby – Marcela Jirásková Cinková
 Leden 2015:

Výroba kalendáře na rok 2015 – Žluťásci a Modrásci
Sněhuláci pro Afriku – zapojení do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku, kde bylo
cílem nejen vybrat finanční částku pro děti z Gambie a umožnit jim tak převoz kol z ČR, ale
také přiblížit našim dětem život dětí z jiného kontinentu. Při této akci se nám podařilo vybrat
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finanční částku 2562Kč, celá tato částka byla zaslána na konto pořádající organizace. Škola
odměnou získala diplom s poděkováním za účast v akci. A protože nám v den
celorepublikového sněhulákování sněhové podmínky na stavbu sněhuláků nepřály, rozhodli
jsme se pro jinou variantu a to výrobu sněhuláků ze samotvrdnoucí hmoty. Děti si tyto
sněhuláčky ponechaly jako připomínku této charitativní akce.
13.1.2015 – Den otevřených dveří – příprava soutěží pro děti - Žluťásci
22.1.2015 – Zápis do prvních tříd – příprava koutku pro děti (omalovánky, pohádky) Žluťásci
29.1.2015 – Maškarní karneval – karneval za vysvědčení – soutěže a hry, vyhlášení nejhezčí
karnevalové masky – všechna oddělení
Život ledních medvědů – výroba medvěda – Modrásci
 Únor 2015:

Masopust – význam a tradice svátku, výroba masek – všechna oddělení
13.2.2015 – Valentýnská pošta – výroba valentýnek, návaznost na školní vyučování
Pololetní a jarní prázdniny ve školní družině – provoz školní družiny byl z důvodu malého
zájmu zrušen
 Březen 2015:

Stěhovaví pěvci – nejznámější druhy v ČR – Modrásci
Jarní příroda – změny v jarním období – Červeňásci, Žluťásci
Vysvědčení pro rodiče – hodnocení maminek a tatínků z pohledu dětí, výtvarné zpracování –
všechna oddělení
Velikonoce – význam a tradice svátku, výroba dekoračních předmětů s velikonoční
tématikou – všechna oddělení
26.3.2015 – Jiná legenda o stvoření – divadelní představení oddělení „Modrásků“
27.3.2015 – „Škola naruby“ – návaznost na školní vyučování (Den učitelů), předání
vysvědčení rodičům – všechna oddělení
 Duben 2015:

Eko-výchova – šetrný přístup k přírodě, recyklace odpadů – všechna oddělení
Druhy recyklovaného materiálu – hry s Tondou obalem – Modrásci
Velikonoční tradice – hledání ukrytých čokolád, porcování beránka, ochutnávka
velikonočních dobrot – Žluťásci
Čarodějnice – význam a tradice svátku – všechna oddělení
Výroba společné čarodějnice z přírodních materiálů, psaní přání všeho zlého pryč – příprava
na pálení – Žluťásci, z důvodu špatného počasí byla akce pálení čarodějnice přesunuta na
červen a spojena s přespáním v ŠD
Svatý Jiří – zvyky a tradice – všechna oddělení
Malování na kameny – téma přírodní živly - Modrásci
16.4.2015 - „Den Země“ – úklid školní zahrady a prostor pro ukládání sportovních potřeb a
hraček určených pro venkovní použití – všechna oddělení
28.4.2015 – divadelní představení Červeňásků – pohádka O Budce
Ilustrace k pohádkám – soutěž s KVK Liberec, pobočka Vesec, výtvarná soutěž pro žáky
ZŠ, vyhodnocení soutěže v září 2015
 Květen 2015:

Svatojakubská noc – význam a tradice svátku, tvorba čarodějnice – Modrásci
Soutěž v řešení Sudoku a skládání papírových skládanek – Žluťásci
Svátek matek – výroba drobných dárků pro maminky – všechna oddělení
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7.5.2015 – ředitelské volno – provoz ŠD pro přihlášené dětí od 7.00h do 16.00h, program
v ŠD „Hrátky s textilem“ za finanční spoluúčasti rodičů, návštěva výstavy „S hlavou
v oblacích“ v OC Nisa
13.5.2015 – návštěva OGL – program „Tý jo“ – část oddělení Modrásků
Příprava výrobků na školní jarmark:
Červeňásci – korálkové náramky
Modrásci – náušnice, hračky z ruliček, kelímky na bezovou limonádu
Žluťásci – prstýnky, drátované zápichy do květináče, vonné sáčky
 Červen

4.6.2015 – Kouzelnická show – představení III. oddělení „Žluťásků“
5.6./6.6.2015 – Den dětí spojený s přespáním v ŠD a s pálením čarodějnice – Žluťásci a
Červeňásci
9.6.2015 – Školní jarmark – prodejní stánek, prezentace výrobků ŠD
19.6./20.6.2015 – Den dětí – Spaní s hvězdami – Modrásci
Tábornické dovednosti – soutěž ve stavění stanu na čas – Žluťásci
Rozloučení se školním rokem – hodnocení celoroční práce oddělení i jednotlivců,
sebereflexe dětí a jejich odměnění za práci a snahu – všechna oddělení
Uzavření celoročního projektu Duhové děti - Modrásci
 Prázdninový provoz školní družiny ve dnech 1.7 – 3.7.2015

V tyto dny byl dětem pravidelně navštěvujícím školní dužinu nabídnut pobyt ve školní
družině. Celkem se přihlásilo 18 dětí, provoz byl tedy uskutečněn a to denně od 7.00h do
16.00h za finanční spoluúčasti rodičů.
Program prázdninové školní družiny:
1.7.2015 – celodenní výlet na Českou chalupu a Libereckou výšinu
2.7.2015 – návštěva ZOO Liberec, hry ve školní družině
3.7.2015 – výtvarné a jiné hrátky ve školní družině
Od ledna 2015 byly zavedeny interní porady školní družiny, které se konají minimálně
jednou za měsíc a to zpravidla v týdnu po pravidelných měsíčních poradách školy. Těchto
porad se účastní všechny vychovatelky ŠD a slouží k předávání informací ze zmiňovaných
měsíčních porad školy tak i k řešení problémů a organizačních záležitostí ŠD. Byly též
zavedeny ke zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení a k provázání jednotlivých činností
ŠD.
Pravidelně též informujeme rodiče o dění ve školní družině a připravovaných akcích a to
prostřednictvím zpráv přes Gradebook, webové stránky nebo i osobně.
Nadále se snažíme modernizovat prostředí a vybavení školní družiny a školní zahrady
novými hračkami, hrami, ale též venkovními herními prvky. Některé stávající již zcela
nevyhovují.
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 sponzorům z řad rodičů, ale i
patronům, za celoroční výpomoc a sponzorské dárky v jakékoliv podobě.

V Liberci dne 4.7.2015
Zpracovala: Ing. Marcela Jirásková Cinková
vedoucí vychovatelka
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