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1. Základní údaje o škole

Název:

Datum zařazení do sítě škol:

Řertitel školy:

Ztístupkyně školy:

Celkoyá kapacita školy a jejich
§oučá§úí:

zikladní škola
rocel:aku
počet tříd
Počet přípruýných tříd

" Počet ž_ l, přípraýné třídě
Skalní družin.|

Počeí Zapsaných žóků
počeí oddělení

.\ko!n] Júelna
Počel zapsdných ždků

TeleíOn:

E-mail:

||ý)yr' stťánb):

Datová schránka

Bdnkoýní spoiení,

Základni škola, Libeřec, Kaplického 384, příspěvková
organizace
ICo,72,743379
IZo 1,02789010
identifikátor právnické osoby: 600 079 929

Zák]adní škola. Kaplického 384. Liberec 23. ,16li ]2

Pňspěvková organizace od 1, 1, 2003

statutiimí město Libelec
Liberec 1, Nám. Dr, E. tseneše 1, PSC: 460 j9. okes Liberec
ICo 2629,18

I.7.2003

Mgr, Pawl Zeronik

Mgr_ Zdeňka l/ítoýó

270 žaků Zo 102 789 070
2]8
]]

15
74 žáku ]Zo 116 401303
74
3
250 žáku ]ZO 116102 610
]65
,739 

329 110

skolal@Z§:kaplickeho.cz

wl\na.zs-kaplickeho. cz

64imn7k

5470132/0800, Česká spořitelna, a,s,

Adresa:

přávní forma:

Zřizoý^tel|
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zaměření školy

Štola je r,šeobecně zaměřená. Pedagogická a výchovná činnost je organizoviina v souladu s
aktuálním Émcovým vzdělávacím plánem dle vlastního ŠVP Ve- školním vzdělávacím
programu je v;iuka zaměřena na rozvoj jazykových a informačních dovedností - inlbrmatika
již od,l. třídy, anglickýjazyk je v8. a 9. ročníku navýšen o jednu konverzační hodinu,
Výrika druhého jazyka plobíhá.od 7. třídy_ Do vyučovlíní je tiž zaŤazerLa výuka pomocí
metody CLIL, Dle vyjádření ČŠI je siinou stlfukou škoiy důraz na rozvoj funkčnich
gŤamotností Zejména v oblasti sociální, finanční a čtenáiské. Úroveň výsledků vzdělávání je
pnvidelně sledovrlna. Škola, d]ouhodobč a c ene. zjistuje u po.o-á.u studijní rlí,sledk1,
včemě naplňovlilx výstupů ŠVP prosťednictvírn sror,lávaciho testování (Sclo_ v 6, 9.
ročníku)..sko]a má pTopracovaný systém v úmci primámí prevence, který minimalizrrje
nežádoucí p.oje\T chování žáků (šikana, agresivita" ineužívrhi návykoqích látek apoct.), Ňa
zíkladě preventivních opaťení rodiče a žací (z 98%) hodnotí prostierlí jkoly jako bezpečné.
Všichni pedagogové jsou proško]eoi v preventivním prog.u-u Mini-uliru"" Situny.'Štoru
má_doblé výsiedky i v práci s integrovan;i,rni dětmi a dětmi se specifick:ýni vzdělávacími
poťebámi,

2, Organizace vzdělávání

skolní vzděiávací program pro zíkladni
vzdě]ávání ZŠ Libelec. KaDlického 384

ročník

R_ada školy:
Clenoré školské rady

lní vzdělávaci plogram pro
družinu zš Liberec ]ického 384

3. Provozní podmínky škoty

Vzhledem ke stoupajícímu počtu žriků začíná
plostoru.

schází se minimáině dvakát do roka
Mgr. Eva Mizerová _ zástupce zaměstnanců školy (předseda)
Adriara BinJeror á - ,, "clupce ,/ 'ad rodičů
Mgr, věra Rosenbergová - Zástupce Ziizovatele

S písničkou a kamarádem. každý úkol hravě PřipraVná třída
zviádneme

školní

Školní vzdělávací progTam byl kompletně zrevidován a byly proverleny dílčí úpravy:- Slmtegie jednot]iqich piedmětů - sledování stratJgií specifických plo jedDotlivé
piedměty ajejich úprava v ŠVP

- Výstupy žáIů úprava ve všech piedmětech - nabrazení sloves (umí, ví, 7l1á. zýtádá.
osvojí si, snaži se, Iozumí, zatnlsií se, seznámí se, chápe)- Kod<retizace prrriezollich témat u všech předmětů konketizováno Z RVP

Škola pro žáky realizuje n]noho volnočaso\,:ich akti\-it (ilétny, angličtina, logopedie..,)

škola pociťovat prcblém s nedostatkem

Během posledních 1et byly vybudovány 3 nové učebny ovšem na úkor kabinetů a dalších
potiebných plostol.
Skola^disponuje průměmým technickým vybavením (5 ifferat<ti\,ních tabu]í, 3 projektory. 4
ve]kofolTnálové Tv\

rok 2013-2014

lnídružina
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V roce 2013 byla nově vybudovaná učebna ICT, Intemetové připojení je ve všech ťídách a
kabinetech. žáci mají přístup k počítačům v učebně ICT, v kmenových učebnách a na školní
chodbě. Připojení přes WIFI je pro žlíky nedostupné.
V poslednim roce se škola pustila do rekonstnrkce školní zahrady a hřiště z vlastrich zdrojů.
sko]a má v]astní tělocvičnu, ale k obohacení ťuky TV využívá technické zázemí Spoň
parku Liberec a Tipspoit Arény.
Sko]a pravidelně \,],tváří zisk z vedlejší hospodářské čir]nosti v rozsahrr okolo 320 000 Kč
ročně, kteď je q,.užíván mj, na polí_ytí provozních nákladú škoty.
Skola piistupuje šetmě k otázce energií. Každý rok ušetři nemalé 1inanční prostředky. Díky
lepší organizaci a úspomým opatřením škola uspoii]a oproti plánu za rok 2013 energie za
300,000,- Kč.
Škola akivně čerpá dotace z fondů EU aje nositelem pmjektu E-skoly Libereckého kaje, do
klerého je 7apojeno celkem 8 škol ,, kraje
Slabým místem je stav školní jídelny, Poťebnáje rekonstrukce kuchyně a výměna náb}.tku v
jídelně, Od letošního roku škola přešla na objednávání stravy pomocí elektronických čipů
místo stravenek.

Kmenové uěebny

Ve škole je ce]kem 1l kmeno\^ich učeben a mistnost plo školnl <]rLržinu, kterou využívá
piípravná ťída,

odboíné učebny:

Technické zabezpečení

Škola disponuje technickým záLzem!'n. g}yo učeben je vybaveno interaktivními
počítači (některé jsou propojeny s televizemi). Škola ie p]ně pokry-ta síťovím
Nadáe by bylo zapotřebí obnovit něktelé zastaralé počítače v počítačové učebně.

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

tabulemi a
piipojením.

Druh odbórné učébnv Z kapacitních dúÝo.1ů využívána jako
knenová učebna íanól.éj

iníořmatika 30 žáků Nově vybudovaná a
zkolaudovaná v srpnu
2013, by]o by zapotřebí
ještě obnovit některé
nevlhovující počítače

řa ;F

!9 i: y, E= o3,EÉ Ry,

26 2,7 28 29

270 1 15 7 l54 22 4 64 16 9 1 1



4, Rámcový popis personáIního zabezpečení škoty
Pedagogiětí pracovníci (pouze učitelé zŠ)

Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovateté ŠD)

odborná kvalifrkace pfo přímou pedagogickou činnost - celkově
(k 30.6. 2014)

(přepoŘení na Dlně zaměstnánél

15,63 0,136

P ře h l e d ap ro b ova no sli výu ky
1. stupeň

l
t
l

lnibrmatika

Výchova k

}(valifi11áční do 30-ii let 31až 40 let 41až50 leť 5l až důchodoyý
věk

4/3 615 3/3 2/7. 1lL |611,4
1/0

1/0

kvalifikační do 30li |et 3|až 40 let 4l áž 50 ler 5l nždůcbodoyý
věk

celk./žen
3/3

|/1 1/l
111

z toho spécielizovené činnosti

VÝchovny poradce

školni metodik prevence
koordjnátor školního V2dělávacího progr-amu
koordinátor informačních a komuníka;;ícitechnologií
koordinátor enVironmentálni Výchovy

Ročnik ce]kem hodin ú % P % o % Ni%
44 4J ]00

2 11 44 ]00
3, 28 28 ]00

25 25 l00
5, 2.6 25 96 1

ce]kem i. stuDeň 161 166

2. stupeň



Vysvět]ivky:
N nevyhovu.jící
Ú úplná kvaljfikace (učilel splňuje kvalifikaci pro daný §,p i stupeň školy i pro daný \.yučovací předmět)

o, pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pŤo daný předmět, ale nemá L-vatifikaci plo daný lyp školy)
P pedagogická kvalifikace (učitel sptňuje kva]ifikaci pro daný ryp a stupeň ško]y, aL, nemá aprobaci na

přislušný předmět)

Údaje o datším vzdělávání pedagogických pracovníků

l
l
-

Název vzdělávacího programu (§p vzdělávání) pořadatel
Počét

osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Finanční řizeni v
prari ředitele školv

NIDV 1

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Ko]okvirrm
ředitelů

NIDv 1

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Nová ško]ská legislativa
Služba

1

osvědčení o abso]vováni vzdě]ávací akce systém iádů a směmic
ško]v a ško]ského zařízení

Služba
škole

1

os\,ědčení o absolvování vzdělávacího programu Další rozvoj
profesních kompetencí zástupců ieditelů

NIDv 1

semjnář proiektu Matematika plo všecbny JCMF 1

Osvědčení o absolvování studia prohiubování odbomé kvalifikace
Pl1,oul(a činnostně ! 1. ročníku

Tvořivá
1

Osvědčeni o abso]vování studia prohlubování odborné kva]ifr]<ace

Matematika činnostně \,e 2. ročníku
Tvořivá

škola
l

osvědčení o absolvování studia prohlubování odbomé kvalifikace
Činnostní učení ve \^iuce prvouky v l. - 3. Iočniku

Tvořivá
škola

1

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Podpora
logopedické prevence a náDrav ve v.iToii ieči

NTDV 1

vzdělávacího programu Podpora
e v předškolním vzdělávání

osvědčení o absolvování
lopoDedické Drevenc

NlDv 1

osvědčení o absolvování Setkání klubových ško] Rozumíme AIsTs

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Ocbrana člověka
za hěžnÝch rizlk a ch událostí - ve školách

NlDV 1

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Komunikace v
krizo\,"ích situacích

NIDV

Osvědčení o absolvování studia prohlubování odbomé kvaliťrkace
InteŤakii\,Ťí tabule a Pc nťo učitele

Tvořivá
škola

O§vědření n Ahšó]vóvÁíí šhr.]iA ňíóhlrrhówání odhnmé kl.aljfikace Tvořivá



Matematjka činnostně ve 3. ročníku škola

Studium pro koordinátory ŠvP Ceská
ško]a

Ukončení vysokoškolského vzdělání studiem v bakalářském
studijním programu Specializace v pedagogice ve studijním
oboru Hudební qíchova

UJEP

osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Studium pro
asistenty pedag9ga NIDV 1

Osvědčení o abso]vování vzdělávacího programu Studium
pedagogiky B - vychovate]

Služba
ško]e

1

osvědčení o absolvování vzdělávacího plogramu KáZeňské
problémy ve školní třídě NIDV ]

osvědčení o absoivování vzdělávacího programu Jak pečovat o
klima třídv N]DV 1

5, Udaje o počtu žáků

pmcovišlě

říd
Z íoha
pňpraných

Celkový
počet žáků

Z toho v připravné
řídě

lndi!iduálně
inregrovaných

ZS Kapli!lťho )2 2,],] 15 1)

zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí škotní rok

počet rozhodnuii o Dřiieri poč€t rozhodnuti o neĎřiielí počet odk]adů
16 58 ] ]l

zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok

I
I

l
t
l
l
t
t
l

skutečný Dočer Dřjjarých žíků
23 I,7

6. Úaaie o výstedcích výchovy a vzdětávání podle cítů
stanovenýc h vzdělávac i m i prog ra my

Přehled prospěchu žáků

1. Dololetí 2. Dololetí
plospěí s vymameňánim i40 l30

óIJ 77
pě] 9 ]0

l
Z toho počet žáků, u kteďch bylo použito slovní hodnoceni
dle § 15 odst. 2 \.},hl, č, 48/2005 Sb.

0 0

udaje o výchovných opatřenich

Pololetí počet žákú PTU PRs NTU DTU DRs 2 3
]. 45 ]9 l] ,/

2. 92 ]6 18 23 12 6 1



PTU pochvala třídního učitele
PŘŠ pochvala ředitele školy
DŘš důtka ředitele školy

NTU napomenutí třídního učitele
DTU důtka třídnihó Učit_"le

Počty zameškaných hodin (v součtu za t. a tl. potolďí)

omluv€né hodiny Neom]uvené hodinv
22054 1458

Paéty přijatých žákú po ukoněeni základní školy

výuka cizíchjazyků

I
t
řI
l
!

7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery
Spolupráce se SŠ, VŠ, podniky, ÚP, PPP, sPc atd,

- škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálnim
pedagogickým cenhem nejen v otáZ]<ách integrovaných žíků- ško]a z,ealizovala přednáškir ve spoiupráci s PPP na téma Specifické poruchy učení a
chování

- škola naviizala spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a uspořádala pro žáky 2.
stupně interaktivní projektový den Den s vědou

- škola participuje se stiedními školami a pořádá exkuTze pro žáky 9. tříd, účastní se
interaktivních seminiiřů např, lnteŤaktilŤí háky s textiiem, ale také se účastni soutěží
pořádaíých středními školami např, oděv a textil

- dále škola figuruje v otáZkách kariérového poradenství s Úiarly práce, kam za tímto
účelem pořádá exkurze

spolupráce se školskou radou

- členové jsou v pnrběhu školního loku seznamor ani se sta\,em lozpočfu, počtem žlků
na škole a proPnóZou do dal(ich lel. a],Iualizacemi s\ P, řádu ald,- dále j sou členové sezrr.ímeni s plánovanlimi p.ojekt} a projednávají aktivity školy

8. ieté gym. 6,lete gym, 4, leté SoS obory sou obory SotJ oIi N€umísiěn

0 0 0 9 0 0 t3

2-A
3,A

AJ
AJ

NJ
8.A NJ

AJ Ni
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spolupláce s rodiči

- na základě SRPŠ jsou rodiče Ýtaženi do dění školy
- rodiče pomáhají s úpravou terénu školní Zahrády, hiiště
- rodiče jsou přizváni na různé akce školy (kaplický jarmark, školní ples, kaplický

smečoun,.,)

8. Udaje o dalších aktiviách a prezentaci školy/zařízení na
veřejnosti

výsledky soutěží

- škola se pravidelně účastní celé řady soutěží v oblasti humanitní. přírodovědné či
umělecké - např. Matematicka o]\mpiáda. PiLrodovédnj kLokan. tyzikální soutčž
Merkur, Pythagoliáda, Matematický klokan, čtenářská soutěž Mái" soutěže školním
časopisů, korespondenční soutéZ Taktik. soutez r logických ulohách Logická
ol}mpiMa. \ šeobec la Koši\ pln1 rozumu

- Záci školy získali první místo v mezinlírodní soutěži Schůlerrvettbeweřb Nordrhein-
westfalen

zaváděni nových metod výuky a vzdělávání

- spolupncujeme s Centrem plaktické příplavy Technické rrniverzity v Liberci a
umožňujeme studentům souvislé a pruběžné pedagogické praxe

- § TUL starlujeme projekt video trénin]< interakcí (ukr2kové hodinv našich pedagogů)
- nábízíme možnosi studentunr učite]st\í \,ést na naši škole záimové útvary či stát se

asistenty pedagoga při výuce

vlastní prezentace školy

škola získala díky své ekologické práci žáků mezinárodní statut EKOŠKoLA
za podpory SRPŠ škoia vydala knihu po\,ídek KAPLICKi POVÍDKY, k.erou napsali
žáci

- škola pořádá iadu akcí pro lodiče a přátele škoiy - mezi největší
dilny, akademie a kaplický jarrnark, školní ples
pořádrime divadlo s rrrateřskou ško]ou
propagace školy probíhá na zrik]adě letlíků a pravidelné spolupráci s regionáními
médii
ško]a se na základě své kladné činrrosti objevila v médiích (TV Nova. TV Prima)

9. Úaa,le o poradenských službách

zpráva výchovného poradce škoty

- viz příloha - Zbodnocení práce výchovné poradkyně \,e školním roce 2013/2014

akce paří viinoční
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Práce se žáky se speciálními vzdětávacími potřebami/nadanými žáky a zajištění
spéciální péče

- žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.je r,ěnor.ána individrrálni péče během
výuk5, i mimo lámec povinného vyučor,ání, žáci qrržír,ají podpůmá opatření, která
jim.pomáhají piekona1 jisté nedostatky ve vyučovacím proóesu'- žáci vedení.iako integrovaní se vzdě]ávají podle individuálního vzdělávacího plánu,
ktc|í přesně specillkuje Zvlášlnosti vzdčláracích potieb žíků a ty oblasti 1irrky. ve
kteďch jsoujqiich obtíže nejvíce paoíre takor r záci mohou pti vl ucovlíní používat
kompenzační pomůcky a žáci pracují pomocí asistenta pedagoga- žáci také vlužívají speciílní pedagogickou péči v rámci 1 navý;šené hodin1, týdně- nadaným žálnim je také věnována individuální péče - vyučujicí s těmřo žáky pracuji
dle ruzlých metod (skupinové \,yučování, projekto\é r,yutóvání. vyučování diskrrsí
aj.) a dle situace vo]í folmu úkolů (samostatné stuáium, prezentace znalostí a
dovedností nadaného žáka př9d ťídou, doučovliní slabších sp;lu;áků atd.- mimořádně \adaní žácí se také mohou vzdělávat podle ;ndiviauániho vzdělávaciho
eia.n], k]:^ď je vypracován podie platných osnov a obohacen o rozšiiujlci a
prohlLrbující témata

- ve qijimečných piípadech je žikol-i umožnéno po vykonání komisionáních zkoušek
přestoupit do vyššího ročníku nebo se účastnit aiuky určitého piedmětu ve Wšším
ročníku, ovšem většiía nadprůměmě nadaných žáků však odchlízi studorat na l iceleLagyllllízia

vyhodnocení plánu prevence, zpráva metodika prevence a datší údaje

- viz příloha - Hodnocení Minimáního preventivního programu za školní rok
2013/2o14

10. Udaje o řízeni školy

Realizace hlavnich úkolů stanovených školou

- rekonstrukce dlažb], škotního hřiště
- modemizace sborovny a \ybudoviiní nové třídy_ rekonstrukce počítačové učebny_ pořízení ICT v5,bavení plo školu (interalfiivní tabule, tablety, PC)

Autoevaluace

- komplexní hodnocení školy v dubnu 2013, bylo provedeno ibrmou rlotazníku pro
zaměstnance. rodiče a žáky škola byia ohodnocena kladně- ve školním roce 20l3/20l4 byla Zavedela elektronická žákovská knížka a díkv ní
zaznamenáviime lepší komunikaci mezi Rodič-Škola a Žák-Rodič.

olni specjaln l peda qog Logoped

Ano/3
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11. Údaje o dalších záměrech škoty/zařízení, zhodnoceni,
závěr

Předpokládaný v]ývoj, matefiálné technické a výchovné vzdělávaci tréndy
- zajistit podmínky pro zlyšující se nállst počtu žriků r,ybudování nových tříd + úavýšit
počet pedagogů
- podpolovat další vzdělávání pedagogů a Zlepšovat prezentaci školy
- r,l,bavit pedagogy tablety za účelem modernizace rýrky
- zajistit jiné zdroje íinancování Za účeiem posilení rozpočtu školy (granty, dotace,

sponzoii atd.)
- vytvoňt multimediální a přírodovědnou učebnu
- zařadit do výuky všech předmětu práci s informačními techlologiemi jako běžné

metody práce žíků s infomacemi s q7užitím výukoqich programů
- prosazovat flrnkční gramoblost žáků (čtenářskou, piírodovědnou, íinanční a

matematickou)
- podpolovat lozvoj ekologické výchovy a os\,ět], žáků, Zďazovat programy

environmentálniho vzdělávání i do Dvpp

12. Údaie o zapojeni do projektů

Škola je nositelem projektu oP VK ,,Nriroriní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky
zakladnich škol", Do tohoto plojektu je zapojeno dalších 7 Zlíkladních škol Z Libeřeckého
kraje| Zš Liherec, Ještedska; ZŠ Liberec, U Školy; ZŠ Liberec, Doctrina; ZŠ Jeníšovice; ZŠ
Tatobity; Katolická ZŠ Jablonec nad Nisou a ZŠ DL Františka Ladis]ava Riegla Semily.
Proick byl Zahájen 1.10,20l2 a bude ukončen 30.1,2015. Celkové íkladyj§ou 3 521 580.7l
Kč. Spoluúčast příspěvkové organizace: 0,- Kč

Škola i v tomto školním loce usilovala o Získání finančních Zdlojů z různých iísťlucí.

Název proj€ktu Dotační titU1 Příjence/ Získané

E-skolv Libereckého kra El] pn]emce 3.521.580,71 Kč
Kompcnzační pomůcky RP - Kompenzační

pomůckY pr|emce ] 8.000 Kč

V]fuka ČJ - cizinci RP Bezplatná ť,u](a
žáků - cizinců pr!emce 38,394 Kč

Pokačujeme v rozvoji řeči u
dětí v piípravné řídě

RP podpora logopedické
plevence v příplavné třídě

prUemce 70.000 Kč

Asistence
RP asistent pedagoga pro
žáky se sociálním
znevýhodněním

pnlemce 260-112 Kč

Sance na rovný pňstup
RP - a§istent pedagoga pro
žáky se zdravotním
znevýhodněním

pnlemce 52,598 Kč
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13- Základni údaje o hospodaření školy/zařízení

*)jirié zdíoje. které se neda]y zaředit do projektů v bodě 1])

Z výroční zpráry o hospodaření za uplynulý kalendářní rok- příimová část včetnó ŠJ

14. Údaje o výstedcích inspekční činnosti provedené ČŠl a
výsledcích kontrol

. Ve dnech 13. - 22. 2, 2014 proběhla kontrola ze strany České školní inspekce
Zaměiená na dodržoviiní plávních předpisů, ktelé se vnahují k poskFování
vzdčiávlíní, konno]a ŠVP nebyly zjiltěny nedostatky, více v príloze

Dne 13.5,201.1 proběhla kontrola ze straĎy Kra.jské hygienické starrjce Libereckého
kaje, která byla zaměřena na Monitoring nabídky možností střavování. Neby]y
Zjištěny nedosta&y.

V rámci čeryání finančních prosaedků z plojektu oP vK ie Krajským uiarlem
Libereckého kaje průběžně kontolováno finanční čeryání plostředků.

Proběl a kontrola okresní správa sociálního zabezpečení Liberec. Neby]v ZjišIén}
nedostatky.

Proběhla kontlola Všeobecnou zdravotní poj išťor,-nou. Nebyly zjištěny nedostatky.

15. Závěr

Během školního roku došlo k naq;,šení počtu žáků, Na zrik]adě této skutečnosti byly otevieny
dvě první ťídy a zároveň příplavná třída. Byla lTbudovála nová třida a proběhla
rekonstrukce školního hřiště, Došlo k zvelebení v třních prcstor školy.
Cíl plo blízké období:

- Uprava školní jídelny
- Modemizace učebních pomůcek (interaktivní tabu]e. tablety.,..)
- vzdělávání pedagogů
- Přechod na elektronické třídní knih}
- Dokončit mu]timediální centrum s knihovnou pro žáky.

Mino zd roie
Cástka če]

8 000 Kč Kap]ichi Jarmark
statutárn 1,1.000 Kč Náš Kapličák škojní časoDis

7,000 Kč Vánočni dílničky
stafutámí měsro Liberec i2,000 Kč Ekofond vÝsadbakvětin

Pop]atky žáL11 Hosp. činnoý Celkem
9]]4 l29 Kč 2 090 353 Kč 73] ?]7Kč 6]2 7l6 Kč ] 769 837 Kč 14 5l8 752 Kč

Z r.ýroční zprá\"y o ho§Dodař€ní za uDlvnulÝ ká|endá řni rok- \.Ýdaiová část včeíně ŠJ
M7dr Cel[em \Lh\d er] ho(n,

\i(ien/l
l69 999 Kč 7 947 118 Kč 2 jó0 055 Kč 90 884 Kč ]9296 Kč _ l,ť ] 684 8)0 Ňó 1,1322 263Kč 196 489 Kč



l
| ,u. ostatni přílohy

I ViUur risku a ztáty sestavený k 3 1. 12,2013

l 
Rozvaha příspěVkových organizací sestavená k 31 . 12, 2013

Příloha organizačních složek státu sestavená k 3l . ] 2. 2013

l rinurrtol uypořádání hospodaření za rok 2013

I 
Protokol o kontlolním Zjištění Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

Protoko] ČŠI

l 
'n.o"*U* 

zpráva čšI

l 
Hodnocení Minimálního pleventi\Ťího plogramu Za školní rok 2013,/2014

Zhodnocení práce qýchovné poradk}Ťě ve školním loce 2013/2014

l Hodnoceni čimosti školní družiny za škotní rok 20i3/2014

;| 
Štotni niha Kaplické povídky
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