
Finanční vypořádání za rok 20113

zs Lib€íec, Kaplického 384, p.o.
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Přovoznlprosti€dky:

Pl!spév9!na plovoz 66a 734 00

1503 607.00

21T Bla.Oa

2 39o 269,00

I 20369144 l 203 691,44

cělkén nátláilv, nřišběvl 2 090 353,44 9 506 052,89 lí 596 tl06,33

.1255a265 125 502 65 0,0o

299 915 56 299 915,56

_1255!2,65 0,0o 32í 991,5] 196433,36

odÝod do @loclu zňzoválele 29991556 299 915 56

odvod dostátniho @po&u 52 419,11 52419.11

20000,00 20 000 00

oiiděl do Ézeanihó Jónd! 000 176 488,66

6635l6900 6 695 337 00 11 168,00
ooN 46 000 00 46 000.00 0,00

2288598.00 2 275 416,4a 13 121

6685],00 67108,52 _255.52

oNlV 227 5o9,ao 229 2o1,ao J 69a.00

§314129,00 93,14l29,00 0.00

v př€dškolnin Edělávání uz

50495.00

50495,00 50a95,o0 0.00 000

iáky se ždEvotnlň pctižěnim
Uz33025

28 000 00 27800,00 200,00 200 00

27 300,00 200.00
§Eré.t pédagogá pro:aky se
3úiálním znéyýhodněním uz

122 850,00 83903,00 38942,00

52219,11,65&6.00 í13 628,89

9 558 472,00 9 506 o52,a9 521,19.11 52119,11

)otáčni prooráňy zřizovatete

9082,00 9I3,00 0.00

7000.00 7 o0o,00 0,00 0,00

7oo0,00 4 647 00 o00 2 353,00

7 000 00 0,00 o,00
j,:i;ňiťíi]

cglkéň 6t, dotó@ zřizovátél

ooláčňí prcgEmy tÉié

Šancé na.ovnÝ úříslu. 52 598,00 2] 66a 15 30929,85 0,00

52596,00 21663.15 30 929,85



'EU pe.ize ško]ám sR 15%

2003,26 000
'E! penizé ško|ám EUs5%

1138o,14 1í 330,14 000

celkem proiékt EsF šablonv í333a,40

oolac€ E,školy Lib.@kého

Pilí]-é,,q,d_a_i_e_,,,,,,,,,,,,,,,_,, 1 1231532,29 0,00 o,00

225 a92-3a 225 ag23a 000 000

celken nákladv Droiěkt! 1157121,67

45,18 oo0 000

'oučet 
poskYtnúÝch dotaci 13,í34695,22 13,132360,55 352334,67

Projekt šablony rok 20í3

Projekt EsF E - školy Libereckého kraje 2012 - 2013
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Píoiěkt EsF šablory r,201l

"Et] péní4 školám _ sR 15% 85 oo9,35 0,00 000
'El,J @nize škólám _ EU 35 % 481719 65 461719.65 000 000
cdkěm projéR EsF šablony 566729,00 566729,00 o,00 0,00
Pfuj€kt EsF šablónv r 2ol2

'EU p€níze školám _ §R 15%
)stalní výnosy 15262,50 0,00 000
"EU peníE školám - EU 85 %

864a7,5o o00 0.00

'EU penízé školám - sR 15yq

000 000
"EU penlže školám, EU 85 %

2a2017.76 282o17,76 0,00 0.00

célkem prcjold EsF šablony 433 535,60 0,00

'rcjeldEsF šablonY i 2013

2006,26 o,00 0.00

1138o.14 11380,14 000 o,00

cělkém pío'ett EsF š.bloný 0,00 o,0o
, pojeki ukonen

606191,30 566 729,00
433535,60
!3388,40

cel*em od Éčátku Droléktu 10r3653,00

155790.52 15579a,52 0,00 0,00
aB 221,4o 88221,40 0,00 o,00

colkoň nákladv Droiéku 244 011,92 241011,92
l9,69 1969 0o0 000

1231532,29 0,00 0,00
225 8923a 225 a92 3a oo0 0,00

celkém íákladv Droiéktu 1457121,67 1157121,6f
.45,18 45,13 0,0o 0,00

Rekapitulace

880395.00 211011,92

120153.2,|

céllén od z.čáttu ,rci€kt!

Áíj"#;:\
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ SraNICE
LtsgnecxÉHo KR qJE sE síolev v LtBERct

Husova iř, ó,1. 4ó0 ] I Liber@ l, P o Box l4l. te] 485 25] l l l, sEKREr'.{RlAT@I(E§tBc.]qZ, ID nfeai4j,
lč,,00ql02

V T.iberci dne 9 6 20]4
čj.: KHSLB l3842/2014

Vťizuje: vitvaIová
L.]. oclesjtateLe: /

Základní škola, Liberec,
Kaplického 384, pňspěvková organizace
Kaplického 384
463 |2 Llberec 23

Ilodnocení jídelníčku za měsíc |eden 2014 v€ školní jídelíě základní školy,
Libeřec, Kaplického 38,1, příspěvková organizace, §e sídlem Kaplického 3a4,46312
Libeřec 23

Ve školní jídelně §e stanovenou kapacitou 250 strál,nilqi se připral,u.jí obědy plo cca 1?0
strávníki. Pcstťost podávaných pokrmů byla v iednu 2014 po§uzována u všech 19 pracovr:rich
dnů, strávníci maji každou středu na výběr ze dvou druhů hotových poknnů, součástí
kťdého obědajsou vždy nápoje 2 nebo 3 drrrhy nápojů.

Jídelnrček hodnotíme oproti posouzeni v roce 2013 jako v.ýbomý, ťna menší připomínlry
splňuje všechny požadavky kladené na školni stravovánl. Školoi jidelna cétem nabízí jak
jídla pařicí do klasické české kuch},ně tak i pokrmy méně tiadični.

Kombinace polévek s hlavnímu jidly je velmi dobrá. Zastoupení jednotliwých polévek je
pesté, dětem jsou podávány nejča§těji polévky zeleninové, luštěninové a polévky
s obilnými zawářkami. Chválíme za zaíazení polévky vločkové, jáilové, pohankové,
drožďové, zelgninové s kuskusem nebo krupkami. Nabídku polévek můžete ještě lozšiřit o
polévku rybí,

U hla,vních jídel nás mile přikvapilo zařaz€ní lcůtího a králičího masa. V jidelním listku
správně upřednostňujete maso libové (drubeží, lŤáličí, rybí) na úkol masa vepřového, jehož
Iiekvenci jste však ve sledovaném období trochu překročili, Všechrry druhy mas mají být
pravideJaě prosřídány, toto plavidlo splňujete. velmi chválíme za častější zařazcní
bezrnasých pokrmů pfipmvovaných až 2x týdně i jejich nápaditost (čočkov,ý salát se
zeleninovými placičkami, těstoviny zapečené s brokolicí a s]hem, houbové rizoto se s.hem),
Piipomínku máme pouze k zařazení párku u fazolí po bretaň§krr, uzenina není plo děti zro\,na
ta nejvhodnějši polr,avina. Doporučujeme podávat k luštěninám chléb a jako přílohu
zeleninov.ý salát. Tato §estava je z důvodu, že pro dobré qužití bílkor.in Z luštěnin je třeba
],rštěniny kombinovat s obilovinou, pak ziskáváte bílkovinu stejně kvalibí, jako je bílkovina
živočišná, sladké a smažené pokrmy jst€ připlavovali pouze 2x v měsíci, což je pině
dostačující. Ještě připoúínáme, že bychom vjídelníčhr rádi uviia]i i zařMení sóji, ať již ve
formě sojového ma§a nebo sojového sýru tofu. Z tofu je mnohem lépe v}užitelný vápník a
iaké íostlinné bilkoviny, lze,jej přidat do guláše, karbarrátků, omáček, nastrouhat na rizoto
apod.



c,i, KHSLB l384z20I4
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Přílohy volíte vhodně a v}Tovnaně, nemáme jim co vytknout. Kladně hodnotíme použivání
|iže ba§mati, kerá je jednou z nejkvalihrějších odrud nýže. Tato r.ýže splňuje zásady zdravé
\,"iži!y, pŤotožeje snadno a rych]e stíavitelná a neobsahuje lepek,

Strár,níci mají dle předloženéhojídelníčku denně na v,ýběr slazené i neslazené nápoje a to rjvaú ři 9n+y, Kladně hodnotime zejména skutečno§t, že pokud je k pokrmůnr piipravováa
lnléčný nápoj mají děti možnost \,ybral si i nápoj nemléčný.jako ruáé čaje nebo ovocné
džusy. svou nabídku můžeie ještě lozšířit o slazené a neslazené mineráld vody. Někteří rodiče
\rychovávaji své děti k pitní neslazených nápojů a hrto variantu byjistě uvitali.

K zařazení oýoce a zeleniny ve vašem jíde]níčku chceme ien podotknoBt, že ovoce nebo
zelenina musí být vhodně kombinoviina s hlavními pokrmy, ovoce \ze podiivat k sladkýra
jídlům a zeleninu ke slan:im. Vzhledem k tonu, že byl posuzován jídeinlčck 2e zirrrníbo
měsíce, je v něnr vidět snaha o ča§tější zaŤazování tepelně upravené zeleniny, neboť čerstvá
je v tomto ročním období méně dosnrpná_ Takže pochvala.
Při p]nění spotřebního koše v oblasti zeieniny Vždy platíjedno jednoduché pravidlo, zeleninu
do§iává stá\,Ťík buď v polévce, v hla!Ťím pokmu nebo ve formě sahÚ. Děti si na roto
pravidlo pňr.yl.rrou a pochopi že zelenina k obědu prostě patří.

zárěf:
aodnocený jídehíček, dle našeho názorrr, splňuje požadavky pro školní stravoviini bez
zrisadních připomínek- Velice se nlám libí, že klasické potravinovi suroviny a pokrmy jsou
doplněny i o ťy méně tradiční, jejichž ly]žití ve školnícÁ jídelnách j eště není zcela rozsiiené a
běžné, i když se tato situace v poslední době ýýrazně zlepšuje.

Dělr:ujeme za posbfuuté materiály a těšííre se na další spolupráci. Případné dotazy rádi
2odpovíme,

S pozdravem

l x adle§át
co: 2x spis

MUDi. Jana Pilničková
vedoucí odbolu hygieny dětí a mladist\.ých
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Česká školní inspekce
Libereclqi inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
či. čštt-lt ttl-t

Kontrola dodržoviiní právnich předpisů podte § 174 odst. 2 písm. d) zákona ě.56|/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, lTšším odbomém a jiném vzdělávání, ve zrrění
pozdějších předpisů (dále školský zrikon), a zékotta č.255/2ol2 sb., o kontrole (konaolni
Ťád).

Insbekční činnost v Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspĚvková organizace (dále
,,škola") byla zahájena předložením pověření k iD§pekční činnosti.

Předmět kontroly
siltní kontrola dodžování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejicích a prováděcích právních předpisů v oblasti:

vydáni školního vzdělávaciho programu pro základní vzdělávriní (dlíle ,,ŠVP.),
škohiho iádu,

přijimání, dochrizky a \zdělávání žáků v přípravné ťídě.
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Název prí}Ťické osoby
rTkonávající činnošt školy

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková
orginizace

sídlo Kaplického 384, 463 12 Liberec 23

E-mail prántické osoby skola@zs-kaplickebo.cz

Ico 72 743 379

Identifikátor 600 o79 929

právní forma příspěvková organizace

za§toupená Mgr. Pavlem Zeronikem, ředitelem školy

Zř|zoýatel §tatutáai mě§to Liber€c

Mi§to koEtroly Kaplického 384, Libeťec

Termín kontroly rra mistě 13. - 19. únor 2014

kontrolované obdobi školní rok 2013/2014 ke dni kontroly



Česká školní inspekce
Libelecký inspektoíá,

protokol o kontrole
čj_: čš]L-77/14-L
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Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána v zrikladní škole.

1. Kontrola }Tdání ŠvP podte § 5 od§t. 3 věta první škol§kého zákona.
Ředitel rydal ŠVP v souladu se zákonern.

Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola wdání, ob§ahu a zveřejnění školniho řádu podte § 30 odst. 1, 2 a 3

školskébo zákona.

Ředitel vydal školní řád s obsahem podle § 30 odst, l. Škohí řád obsahuje také
p,ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávámi áku podle § 30 odsr. 2. Ředitel zveřejnil
školní řád na přísfupném mistě, p.okazatelným způsobem s ním seznámil zaměstnance
a áky, O jeho lrydání a obsahu informoval zákonné zástupce žáků podle § 30 o<tst. 3.

Neby|o zjištělo pořušeni uvedeného právního předpisu.
3. 5"Ť']:!" zŇazoyání žáků do přípravné třídy základní školy podle § 47 od§t 2

školského zákona.

O, zařaz9nj,ltáků do nřípravné ťídy základní školy roáodt ředitel na žádost zákonných
zá§tupců dítěte a na zrákladě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

4. Kontrola počtu dětí vzděIávaných v přípravné třídě pod|e § 47 orlst 1 školského
zákon& a podle § 7 od§t. 1 ryhlášky č. 4812005 sb. o iáklndoí- Ýzděláváni
a některých náležitostech plnění povinnó školni docházky.
Nejmenší počet dětí, které se vzděláÝají v přípraÝné řídě, je 7 a nejÝyšší počet je 15.
Pňpravná řída byla zřízena se souhlasem kajského uřadu.

Nebylo zjištěno porušení uyedeného přávního předpisu,
5. Konírola obsahu vzdčlávári podle § 7 odst. 4 whlášky č. 482005 Sb.

obsah vzdělávriní se řídí Rrimcorrýn 
, vzdělávacím programem pro předškolní

vzdělávriní (dále,,RVP Pv'') aje souóásti ŠvP.
Nebylo zjištěno porušení uvedeného prívniho předpisu.

odůvodnění
Ad 1.

Kontrolou bylo zjištěno, že ředitel vydal ŠvP s platností od 1. 9. 2007,
Ad2,

Kontrolou bylo zjištěno, že ředitel q,dal školní řád k€ dní 23. 8. 2ol3. ŠtoIni raa
obsahuje _všechny náležitosti požadované ziikonem" přílohou jsou pravidla pro
hodnocení wýsledků vzdělávání žriků. Podle zápisů v Údních Úta"h'byti za"i- 

""školním řádem plokazate]rrě seznámeni dne 2. a 3, 9. 2013, Ze ápisů zpedagogické
rady a z porady provozních zaměstnanců je zřejmé, že všicbni zaměstnanci 1ýi se
školním řádem prokazatelně semámeni dne 2'I. 8. 2013. Zrákonní ástupci žákii byli

2



Česká školní inspekce
Libereckj inspektolát

intbrmovráni rra začátku školního roku o jeho vydrirí a obsahu formou píserrrného

sděleni s náwatkou. v písemném sděleni je informace o zveřejnční školního Ťádu na

webových stóŇách a ve škole. Informace o školním řádu byla zákonným zástupcům

podIána na prvních aídních schůzkách.

Ad 3.

Kontrolou §pávniho ioáodnutí ředitele bylo zjištěno, že zaíazÉnl do příplavné řídy
u všech děti bylo provedeno na ádost jejich ákonného ástupce a na zíkladně
písemného doporučení PPP, vjednom případě na doporučeni SPC.

Ad 4.

Kontíolou roáodnuti o zaíazeni žáki,katatogových listu žá,ků a řídní knihy na školni
rok 2O13l2O14 bylo zjištěno, že do přípraúré třidy bylo zařazeno 15 žáků,

Ad 5.

Kontrolou školního vzdělávacího ,programu přípravné ťidy bylo zjištěno, že je
,!rypracován dle RVP PV. Obsah vzděláváni se Ťídí dle RVP PV.

Seznam dokladů a ostatních materiá|ů, o které se inspekční zjištění opírá

I. Ziizovaciliďinaz,e dne 1l. 11. 2009 s účirrností od 1. l1. 2009

2. Souhta§ krajského uřadu se z}izenim přípravné řidy základni školy pro školní rok

201312014 ze dtrc 3 . 6. 30|3
3. Roáodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o pówické osobě vedených

v rejstříku škol a školslcých zašzeni ěj" MSMT-39 828/2012-62 z9 drc l, lO, 2012

s účinnosti od l. 10. 2012
4. Jmenovriní do firnkce ředitele ze dne 13,5.2010 s účinností od 1. 9,2010

5. Školní vzdělávací progmm pro zrákladní vzdělávliní s platností od 1. 9. 2oo1

6. Zánamy z jedrltáŇ pedagogické rady ke dni kontoly
7. Písemná sdělení o základních informacích pro rodiče s nálratkou

8. Zápis z provozní porady zaměstnanců ze dne 27. 8. 20l3
9. Školní řád čj. ZŠKÁP 1076812073 ze drc23. 8. 2013 s platností od 1.9.2013

lo. zásady hodnocení klasifikace čJ, zŠKtPlo1'l0/2013 ze dne 22. 8, 2013 s účinností

od 1.9.2013
11. Třídní knihy včetně pňpravné řídy na školní íok 2013/2014

12. Výchovně vzděláva;í Fograrn přípravného ročníku čj: ZŠKAP/0175/2013 s platností
, od 1.9.2013

13. Žádosti rodičů o zařazení do pfiprarrré ťídy s přílohou doporučení PPP nebo SPC -

15 žáků
14. Roáodnutí Ťeditele o přijetí do přípravné třídy - 15 žáků

15. Tňdní výkaz a katalogové listy áků přípra,tné řídy

píotokol o konbole
čj.: čšIL-77/l4-L
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Česká školní iaspekce
Líbereckj inspektoláí

protokol o kot tfole
čj., čšIL-77/]{-L

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontřole podat píselDné
zdůyodněnó námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů
ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká
školni inspekce, Masarykova 28,460 0l Liberec 1, případně prostřednictvim datovó
schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického
Podpisu na uvedenou adre§u, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Česká školní jíspekcé
uberecký inspektorát : pracoviště

Složení inspekčniho týmu a datum ÝThoúoveni protokolu o kontrole Másar]ikova8olirď'--'-
460 0l uberec

.. l
X,*L lL',,-'
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Mgr. Blanka Homovr! školní inspektorka

Mgr. Jan Vrabec, školní inspektor

v Liberci dne 10. 3. 2014

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a přerzeti protokolu

základní škola, Llb"eíec,
řJ'óiiit eno 0sc,

oir"iÉ!i9"i.919ll}
a'e3 t2 Lioere

Mgr. Pavel zefonik, ředitel školy

V Liberci dne 19. 3 2014

í].l t l
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Česká školní inspekce
Liberecký inspektorátl
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INSPEKCNI ZPRAVA
či. čšlulenq+

Inspekční činnost byl a zahájela před(oženim pověření k inspekční ěinnosti.

Předmět inspekční činnosti

Zjišťování a hodnocení podmínek, pruběhu a výsledku vzdělávání posk},tovaného
základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § l74 odst. 2
písm. b) zákona č.561/2004§b., o předškolním, základním, sředním, vyššim

. odbomém ajiném vzděláváni, ve ztěni pozdějšich předpisů (dále školský ztákon).

zjištbvání a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základnfito
vzdělávrini (dále,,ŠvP') a jeho souladu s právními předpisy a s Rámcor".fm
vzdělávacím programem základniho vzdéIáviní (dále ,,RVP") podle § 174 odst. 2
písm" c) školského zákona ve lrybraných oblastech RVP.

Zjišťování a hodnocení nap]nění ŠVP v praxi podle § 174 odst. 2 písm. c) školského
zákona.

Hodnocení souladu školrriho vzdělávacího programu školní družiny (dále ,,ŠVP ŠD)
podle § 5 odst. 2 školského zikona.

NázeY Právnické osoby
}TkoDávajíci činnost školy

Základní škola, Liber€c, Kaplického 384, příspěvková
ořganizace

sídlo Kaplického 384, 463 12 Liberec 23

E-mail škoty

ICo 72143 379

Identiíikátor 600 07s s29

prárni forma příspěvková organizace

Zastoup€íá Mgr. Pavlem Zeronikem, ředitelem školy

zťuovatel statutářni mě§to Liberec

Místo inspekční činnosti Kaplického 384, Libeřec

Termín inspekční činnosti 17 . - 22. ílor 2014
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Českd školní iaspekce
Liberecký inspektorát

Iírspekč í zpráýa
čj.: čšIL-76/14-L

charakteristika
Základní škola, Liberec, Kaplického 384 vykonává čifulost zíkladní školy (dáe,,škola"),
školní družiny (dále ,,ŠD") a školní jídelrry. zřizoýatelerÍ je statutámí město Liberec.
Dťuhým rokem škola nabízí výuku žíi(ů v přípravné třídě. od 1. 9. 2013 je fakultní školou
Technické univeíz ity v Liberci.
Naplněnost kapacity školy má vzestupný charalrter a v době inspekce byla 79 7o. Kapacita
SD je naplňována ze 100 %. Výuku zajišťuje 17 pedagogů včetně ředitele a zistupkyně
ředitele a tří vychovatelky Šl. Škola podpoluje i vzdělávání žíků se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále ,,SVP") s ruzným druhem postižení za odbomé pomoci
dvou asistentek pedagoga. V letošním škohím roce vzdělává jedenáct žíků dle
individuálniho vzdělávaciho plánu.

Ilodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

Škola se nachází v okrajové části města Liberce, není bezbarjerová, Posfupně uprarrrje
vnější prostranství, včetně ne}Tho!,ujícího školního hřiště, s cílem t}to pTostory uzpusobit
pro \.juku i k volaérnu pohybu žriků. Vnitřní prostory školy působí příznivým dojmem.
S lostoucím počtem žál<ti vznikly dvě nové třídy a přemístěná učebna ICT je zíroveň
využita jako učebna ciziho jazyka. Tň oddělení ŠD mají k dispozici částečně upravené
ťidy. IcT učebna je lybavena dostatečným počtem počítačů s yýuko\.ými píogamy
a pňpojenim na intemet. Podporu čteniiřské gramotnosti poskltuje školní knihovna.
K \,"ýuce tělesné \.ýcho!T slouží tělocvična" ktelá prošla rekonstrukcí oken, čímž došlo
k úsporám pfi vytápění.

Množství vhodných pomůcek a mateňální .vTbavení pro \.ýuku a práci ŠD jsou na dobré
uro\,iri. Projel1 EU Penize školám uíhožnil nákup interakliwích tabulí, učitelských
notebooků, televizí a počítačů do říd. Ve škole je i WIFI připojeni, které umoáuje
zákonným zástupcům kdykoliv nahlédnout do webových stránek školy i elektronických
žíkovských knížek na počítači, kteď j€ umístěn v prostoru chodby u ředi€lny.

Vzděláváni žáků r,ychází ze ŠvP a \"ýchoÝ,ně vzdělávaciho programu přípravného ročníku.
ýzdělávací nabídku doplňuje lyžařslcý výcvik, plavecký výcvik, škola v přírodě
a projellové dny. Druhým ciám jazykem je německý jazyk, Škola je zapojena do Fojéktu
Ovoce do škol a svou činnosti bojuje o tiful §t]át §e ekologickou školou. ŠD pracuje dle
SVP SD. kteď navazuje na vzdělávaci program základní školy, například rrabídkou prrice
v zájmových koužcích.

Rizení školy je plánovite, koncepční a zaměřené na prosperitu školy a zkvalitněni
podminek pro vzdělávání i zlepšování dobrého jména školy. Plně odbomě kvalifikovaný
učitelský sbor vytváří vstříc!é a nestresující klima. Učitelé posk},tuji žtíL-um individu.ílni
podpoTu a stálým dohledem zajišlbjí bezpečné prostředí pro vzděIávriní. Další vzdělávání
celého pedagogického sboru je ředitelem dostatečně podpoíováno. Výcho\Ťá poladk)tě
a metodička prevence splňuji studium k r.ýkonu specializovarrých čirmostí, koordinátorka
SVP v současné době futo specializaci studuje. Odbomost metodika ICT zasává ředitel-
Skola provádí i logopedickou nápmlu žáku prvnich aíd.

V rámci preventivních opatření se škola cíleně zaměřuje na klima řídy i školy a vyúívá
k tomu dotazniko{ých šetření. Pleventivní v,ýchova je vhodně začleněna do vzdělávacích
předmětu. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s metodičkou prevence, úsilí je
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Ihspekčhí zpíáýa
čj.: čšIL-76/]1-L

věnováno předcházení vrážných projevů patologického chování žáků. Žáci mají možnost
1,}užít schiinku důvěry na chodbě i schánku elektronickou.

Pomoc při vzdělávání žáků se SVP i s výchovnými problémy vyhledává škola u odbomíi<u,
Dbá na včasnou informovano§t zákonných zástupců o výsledcích vzdělávriaí žáku i
o aktivitách školy. Snaha o zapojení rodičů se daří formou sponzoringu i nemateriální
pomoci. spoluPráce s mateřskou školou íozvijí L-ulturní mímáni žáků, Ke kvalitě výuky
ctziho jazyka přispívají výměnné pob}ty s paltnerskými školami v Polsku. V rámci
environmentální výcholy škola projednává pod zrištitou Libereckého kraje parbeersM se
školou ve Švýcarsku.

Základní finarrčni prostředky ze stritního rozpočtu a od zŤizovatele škola doplňuje penězi
z pronájmu s\.ých píostor a občasnými sponzorskými dary od rodičů, které jsou účelově
zaměřeny. Nemalé úsili q,rrakládá ředitel školy na zapojení do grantů a projektu.
Nemateriání pomoc ochotných rodičů šetří škole peněžní náklady. Platbu za dochrázku do
ŠD škola vkládá do materiá]rriho vybaveni ŠD. s finančními prostředky škola hospodaří
tak, aby zajištbvala vhodné podmínky pro v zdéláváttí žák.ů.

Podmínk, přo ýzděIóýóní ždků jsou ýe ýšech obla§tech na poiadované úruvnl Wodné
podmínky kladně ovlivňuje aktivní přístup vedení školy a kooperace všech pedagogů.

Hodnocení průběhtt vzdé|ávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Vyučování probíhalo v klidném a podnětném prosťedí § Y},užitím hromadné vjuky,
skupinové a samostatné prrice. Převažovala role učitele a íizerý rcúoýoí s žlíky. Použité
vzdélávaci stíategie se zaměřily na získávriní zrikladních znalostí propojených
s praktickými dove<lnostmi uplatniteln:Bni v běžném životě a áky vedly k pochopení
vztahů a souvislostí. K procvičování získaných vědomostí volili učitelé ruznorodé formy
práce.

Pedagogové vedli žriky k dodŤžování zásad slušného chovárú, vájemné toleranci
a komunikaci, posilovali vzájemnou důvěru žáků a respektovali individuálrri poťeby
jednotlivců. K tomu napomáhala činnost asistentek pedagoga.

Žci se aktivně zapojovali do práce k plnění zadaných úkolů. Měli možnost
k sebevyjádŤeni, byli vedeni k logické úvaze, zdůvodňování a k samostatné organizaci své
práce. Byli směřováni ke komunikaci v cizím jazyce, měli příležitost k samostahrému
}yhledáyáni informací a k diskuzi o nich. Projevili schopnost orientace na mapě
a spolupráce ve skupině.

Využíváni učebnic, pracovních listu a uěebních pomůcek bylo účelné. Smysluplně
a efektivně byla vyuzita interaktivní technika. Ve vjrrce převládalo pruběžné pozitivní
a adekvátní hodnocení áků, Lleré respektovalo jejich individuání dispozice, oceňovalo
ájem, snahu a pokrok. Sebehodnoceni žáků bylo v}užito minimálně.

Metody a formy próce, tyuiití pomůcek a indúduólní přistup je na slandatdní úrovní
Chlbí širší ýyažili sebehodnoceni ždků-
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[Iodnocení qýsledků vzděláváni ve vztahu k vzdělávacím programům

Koncepční záměťy školy se daří uskutečňovat jak v naplriování kapacity, tak postojem ke
zkvalitňování vzdéIávání žáků i k prostředí pro r".iuku. Cíl zlepšování pozice před
veřejnosti je piněn. Podmínky pro udržení příplavné třídy jsou vhodné.

Škola se cíleně zabývá výsledky vzdělávání s\"ých žiků. Pracuje s koleldivem tříd a snaží
se podchlt problémové situace. v zájmu všestranné podpory rozvoje kličov,ých
kompetenci žálai realizuje projektové práce, jako je psaní knih, spolryráce se zahraničními
školami nebo enviroírrrrentální {ýchova. Je garantem tvorby mezinárodnich testů z cizího
jazyka. Akconi na podporu osobnosti áhi jsou například pasování prvňáčků či od
letošniho školního roku zavedení áverečných ročnikoD'ch prací žriků, Škola se snaží
o prosperující a allirnú školr1 což sejí daří.

Žáci respelrtují učitele i sami sebe rravzájem ajsou olLleduplní k ostatním. Své vědomosti si
ověřují extemim testováním (SClo) a účasti v olympiádách a soutěžích na úrovni okesu
i kaje, kde dosahují dobrých umístění. výsledky extemího testování jsou účelně
\,}užívány plo další plánovránl práce školy.

Vědomosti a znalosti žákůjsou na požadované úrovni s oblryklými individuálními rozdíly,
Zlyšuje se proc€nlo prospivajících s r,yznaínenáníq poměmě lTsoké je procento žriků
neprospivajících. Kázeňské postihy převyšují počet pochval, což je důsledkem včasného
řešení patologického chování áků.

Znalosti a dolednosti žóků jsou fta požarloýarré úrowí Pozitiýeu je podpota
ňeobecnjch znaloslí a dovedností, aíshiuiní qrětné ýdzby a její ryužití plo zkýalitňoýání
,zděláýátlí žákfL

Závéry

a) Pozitivem škoty je podnětné klima, dobrý kolektiY pedagogů, aktivní pří§tup
vedeni, hledání ccst ke zýýšení pře§tže před veřejno§tí a pestró činnost Škoh
zajišt\e bezpečné pro§tředí pro vzdělávání a dává plostor žákům k budování §vé
o§obnosti.

b) Od data po§lední inspekce došlo ke zyýšení kapacity ŠD la 74 žákůt k 1. 1. 2014
a tím ke zřízení třetího oddělení ŠD. Zlepšilo §e rybavení ICT, vybudovaly se dvě
nové řídy. Škob otevřela přípravnou třídu. Pu§tila se do rekonstrukce iahrady
3 plánem zrbudování herních prvků. Zmodernizovány byly šatní prostory
a rekonstrukcí prošlo sociální zaYlf]ení y 1. patře ško|y. Škola §e §tala fakultní
školou. Pozitivně se změnilo vnímání školy veřejno§tí, což dokladuje zrTšujicí se
zájem rodičů o docházku do této školy.

§eznam dokladů a ostatních materiálů, o které se insp€kční zjištění opírá
l. Zřizovací listina ze dne l l. 11. 2009 s účinností od 1. 11, 2009
2. Souhlas kajského úřadu §e zříz€ním pfipravné ťídy základní školy pro školní rok

2ol3l2o14 ze dne 3 . 6. 3ol3
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Česká školní inspekce
Líbetecký inspektordt

3. Rozhodnutí MŠMT .\r. věci zápisu
V rejsliiku škol a školslqjch zaňzení
s účinností od 1. 10. 2012

4. Roáodnuti KÚLK čj. oŠMTs-o 5'I l2ol3-Rzs ze dne 3l. 10. 2013 s účinností od
|, 1.2ol4

5. Jmenování do flrnkce ředitele ze dne 13, 5. 20l0 § účinností od 1. 9. 2010

6. Kniha úLrazů ved ená od 26. 9, 2011,

7. Individuální vzdělávací plán l l žáků
8. Záplsy z pedagogických rad za poslední ři roky
9. organizační řád čj. ZŠKAP/0I89/2013 s účinností od 1. 9. 2013
l0. Dlouhodobý pláí-koncepční záýněíy íoTýoje školy v obdobi 2013-201.6 ze dne 1. 9,

20|3
ll. Přehled hospitační ěinnosti na rok 20l312014
12. Školní řád čj. ZŠK,LP/o168Dol3 ze dn€ 23. 8. 2013 s platno§tí od 1. 9. 2013

t3. Zásady hodnocení kla§ifikace čj. ZŠKAP l0|'l0/20l3 ze dtte 22. 8. 20l3 s účinností od
1. 9,2013

14. Plrin výchovné poradkyně pro školní rok2013l20l4 ze &te 28. 8.2013
15. Minimání preventivni program na škol:rLí rok20|3l2074 ze dne 28. 8. 2013

16. Školní podpůmý program inkluzivniho lozvoje školy s platností od 1. l1.2012
17. Časový plrin evaluačních činností na školní rok2ol3l2o14 č:. ZŠKAP/1181l2ol3 ze

dne 28. 8, 2013
l8. Plán výchovně vzdělávací práce školy na školni rok 20l]/20l4 čj. ZŠKAP/o186/2013

ze dle 26. 8. 2013
Plan_ dalšího vzdělávriní pedagogických pracovníků na škohí rok 2013D014
či. ZSKÁP/0l77120l3 ze dne 27. 8, 20l J
v]hoční zpráva o činnosti školy 20l0/20l]l ze dne 14. 9. 2011, 201l/2012 zr dne
24 . 9. 2012,201212013 ze dne 1 9. 9. 20 l 3

Školní vzdělávací program školní družiny s platíostí od 1. 9, 2009

Škohí vzdělávací program pro základní vzděláÝíní s platnosti od 1. 9, 2007

Výchovrtě vzdělávací program pňpravného ročniku čj: ZŠKAP/o175/2013 s plabo§tí
od 1- 9.20]3

24. PelsoDílni dokumentace pedagogických pracovníků
25. Třídní knihy všech řid na školni Tok 2013/2014
26. Třídní \.ýkaz a katalogové listy žáků pňpravné aidy
27. Žádost o přijeti dítěte do přípravné tňdy 15 žáků
28. Žákovské eleltronické knížky školní rok2013/20l4
29, Rozvrh hodin na školní rok 20l3l20l4
30. Rejsfik škol a školských zařízení
3l. Výkaz zisku a ztrál!k31.12.2013
32. Hlavní kniha účetnictví rok 20l3
33. Výkaz o základní škole M3

Inspekční zpňva
čj-, čšIL-76/14-L

změny v údajích o púvnické osobě vedených
čj. MSMT-39 828/2012-62 ze dne l. 10.2oI2

19.

20.

21,.

22.
23.
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Poučeni
Podle § 174 odst, 14 školského zákona může ředitcl školy podat pňpomínky k ob§ahu
inspekční zpráry České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínLa zašlete na a<lresu Česká školní insp€kce Masarykov, 28, 460 01 Liberec
1, připadně prostřednictvím datové §chránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(c§i.l@c§icr.c' s připojením elektronickóho podpisu na výše uvedenou adre§u, a to
k rukám ředitelka inspektorótu.

In§pekční zprávu společně § připomínkáúi a stanoviskcm České školní inspekce
kjejich obsahu zasfl:í Česká školní inspckce zřrzovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připonínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a v libeřeckém in§pektořátu České ško|ní in§pekce,

Česka sko/nl tnéít!L, ÝUberecký inspslrorai ] inm"ilte
Složeni in§pekčDíbo týmu a datum lahotoveni inspekční zprár1 ";;rri"nůxliiÍ- 

'"-

-2-

Mgr. Blanka Homová, školní inspektorka

Mgr. Jan Vrabec, školní inspeltor

,a,-&/a Ý'ť,,,^,'

V Liberci dne 10. 3. 20l4

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednáni a převzetí inspelrčni zpráry

Mgr. Pavel Zeronik, ředitel školy

v;iberci dne 19. 3. 2014

t
t
t
t
t
l


