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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 
  

Adresa odloučeného pracoviště Gollova 394/4. Liberec 4, 460 01  
  

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 400 žáků    IZO 102 789 070 

Počet žáků  334 (z toho na odloučeném pracovišti 14) 

Počet tříd 16 (z toho na odloučeném pracovišti 1) 

Počet přípravných tříd 1 

Počet ž. v přípravné třídě 14 

    Školní družina 132 žáků    IZO 116 401 303 

Počet zapsaných žáků 132 (z toho na odloučeném pracovišti 12) 

Počet oddělení 5 (z toho na odloučeném pracovišti 1) 

    Školní jídelna 400 žáků    IZO 116 402 610 

        Počet zapsaných žáků 293 
           

Telefon: 739 329 110 
  

E-mail:  

 

www stránky: 

 

Datová schránka 

skola@zs-kaplickeho.cz 

 

www.zs-kaplickeho.cz 

 

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 

 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz
mailto:skola@zs-kaplickeho.cz
http://www.zs-kaplickeho.cz/


Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 25 

Tel.: 739 329 110, www.zs-kaplickeho.cz, skola@zs-kaplickeho.cz 

 

 

 

 

4 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

 
Vzdělávací program Školní rok 2016-2017 
Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání ZŠ Liberec, Kaplického 384 

1.– 9. ročník ZŠ 

Školní vzdělávací program waldorfských tříd 

při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, 

p.o. 

1. ročník ZŠ – odloučené 

pracoviště Gollova 

S písničkou a kamarádem, každý úkol hravě 

zvládneme 

Přípravná třída 

Školní vzdělávací program pro školní družinu 

ZŠ Liberec, Kaplického 384 

Školní družina 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Liberec, Kaplického 384 byl aktualizován dle 

platného RVP ZV a kompletně přesunut do systému INSPIS na portálu ČŠI. 

 

Školní vzdělávací program waldorfských tříd při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, p. o. byl 

vytvořen k 1. 9. 2017. Vzdělávání probíhá na odloučeném pracovišti v ulici Gollova a ŠVP bude 

podroben revizi v roce 2019. 

 

Dále naše škola nadstandardně provozuje hodiny logopedie. V těchto hodinách jsou pro žáky 

připravována různá cvičení, která by měla vést k nápravě, popřípadě k úplnému odstranění řečových 

nedostatků. Hodiny vede specializovaná učitelka z přípravné třídy. 

 

Škola pro žáky realizuje mnoho volnočasových aktivit (flétna, angličtina, logopedie, šachy, 

čtenářské kroužky, kluby deskových her, sportovní kroužky a další). 

 

Rozmístění tzv. disponibilních hodin  
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 2.2 

 

Odloučené pracoviště Gollova 394/4. Liberec 4, 460 01 

p.č. Základní škola Typ tříd 
1. stupeň ZŠ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

9 ZŠ Kaplického 384 – odloučené pracoviště Gollova 
Waldorfské 
třídy 

8 5 3 0 0 0 

 

 

Zařazení 1. s 2. cizího jazyka do výuky 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 2.5 

Anglický a Německý jazyk se ve waldorfských třídách učí již od 1. třídy. 
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p.č. Základní škola 

Od které 
třídy je 

vyučován 
povinně 
1. cizí 
jazyk 

Jaké 
cizí 

jazyky 
škola 
nabízí 
jako 

1. cizí 
jazyk 

Od které 
třídy je 

vyučován 
povinně 
2. cizí 
jazyk 

Jaké 
cizí 

jazyky 
škola 
nabízí 
jako 

2. cizí 
jazyk 

9 
ZŠ Kaplického 384 – odloučené pracoviště 
Gollova 

1 AJ 1 NJ 

 

Zájmové kroužky: 

Pro zkvalitnění výuky jazyků je ve waldorfských třídách zařazena jedna hodina Anglického jazyka 

a jedna hodina Německého jazyka týdně navíc v rámci kroužků. 

3. Zabezpečení provozu 
 

ZŠ Kaplického: 

Během roku škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byly vybudovány 2 nové odborné učebny, zázemí 

pro zaměstnance a dvě učebny byly kompletně zmodernizovány. I přes tyto úpravy jsou prostorové 

možnosti školy stále nedostatečné.  

Celkem se zde nachází 14 kmenových tříd, 3 odborné učebny (informatika, jazyková a přírodovědná 

učebna), školní družina, ve které probíhá dopoledne výuka žáků z přípravné třídy. Vzhledem 

k nárůstu počtu žáků je potřeba dělit hodiny cizích jazyků a informatiky. Výuka těchto předmětů pak 

probíhá ve školní knihovně, klubovně, popřípadě i v jídelně. Z tohoto důvodu je zapotřebí budování 

dalších prostor. Během roku škola z vlastních prostředků zrekonstruovala a vybavila 3 kabinety pro 

pedagogické zaměstnance. V létě proběhlo přestěhování spisovny, tím byl uvolněn prostor pro vznik 

nového kabinetu, který bude zařízen v roce 2019.  

Školní družina má 4 oddělení a i zde se potýkáme s nedostatkem vhodného prostoru. Družina využívá 

prostory tříd nižších ročníků, kde dopoledne probíhá výuka a odpoledne je zde školní družina. Hlavní 

družina disponuje kabinetem, který je zároveň zázemím pro vychovatelky a asistentky pedagogů. 

K budově školy patří ještě prostory školní jídelny, kuchyně, skladů, dále tělocvična a školní zahrada. 

Zahrada je velmi často využívána školní družinou a při výuce tělesné výchovy. Sportoviště je však 

nevybavené a nevyhovuje požadavkům pro výuku TV v širším kontextu. Tělocvična je dostatečně 

vybavená a odpovídá požadavkům pro TV (v létě proběhla oprava parket). 

Veškeré zázemí školy je pravidelně systematicky modernizováno. 

Během prázdnin byla vybudovaná venkovní učebna za téměř 300.000,- Kč, která bude sloužit, 

jak pro zpestření výuky, tak i pro školní družinu a akce školy. Ve většině tříd se nachází interaktivní 

tabule či dataprojektor, počítač, televize aj. Škola je pokryta síťovým připojením v dostatečném 

rozsahu. 

Díky proběhlé rekonstrukci se stala škola bezbariérovou.  

 

Odloučené pracoviště Gollova: 

Od 1. 9. 2017 má škola nové odloučené pracoviště v ulici Gollova 394/4. Liberec 4, 460 01. Zde byla 

zmodernizována jedna třída, kterou navštěvovalo 14 žáků se zaměřením na waldorfskou pedagogiku. 

V letních měsících proběhlo vybudování další nové učebny pro nově příchozí žáky. Škola má jedno 

oddělení ŠD. 
 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
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Kmenové učebny (počet): 14 

Odborné učebny: 
Druh odborné učebny Maximální 

kapacita 
Z kapacitních důvodů využívána jako 

kmenová učebna (ano/ne) 
Poznámka 

Učebna výpočetní techniky 26 ano  

Jazyková učebna 24 Ne Každý žák má k dispozici 
PC, sluchátka a web 
kameru 

Přírodovědná učebna 30 Ne  

 

Odloučené pracoviště Gollova: 1 kmenová učebna 

Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …) 
Škola disponuje moderním vybavením, ve třídách jsou dataprojektory, velkoformátové televize 

a interaktivní tabule. Škola je kompletně zasíťovaná.  

O letních prázdninách byla vybudována i venkovní učebna, byl opraven povrch v tělocvičně a na 

chodbě v 1. NP došlo k výměně podlahových ploch. 

Technický stav školského objektu 
Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále:  

dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (C). 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.2 

Vnitřní sportoviště  
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.3 

V létě 2018 byla provedena oprava podlahové plochy v tělocvičně.  

 

Odloučené pracoviště Gollova: 

Na odloučeném pracovišti je k dispozici jedna větší učebna upravená k sportovním aktivitám.  

Outdoorová sportoviště 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.4 

V současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci sportovního hřiště. 

 

 Odloučené pracoviště Gollova: 

Na odloučeném pracovišti není žádné venkovní hřiště. 

Bezbariérový přístup 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.5 

Po provedené rekonstrukci je škola bezbariérová. Nyní je zpracován projekt pro novou vstupní 

bránu s videotelefonem (z ulice Mařanova).  

 

 Odloučené pracoviště Gollova: 

Škola není bezbariérová. 

Stravování 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.1 

Školní jídelna je nositelem certifikátu JÍDELNA SNŮ. 
 

  Odloučené pracoviště Gollova: 
Stravování je zajištěno firmou Gastron. 

http://www.zs-kaplickeho.cz/
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4 

Změny v pedagogickém sboru 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.1 

Nárůst nových zaměstnanců byl markantní vzhledem k otevření odloučeného pracoviště, důsledkem 

inkluze (AP), dále otevření druhé šesté třídy. Během roku odešly některé učitelky na jinou školu a 

některé na MD.  

Během roku byl značný problém obsadit pozice učitelek, vychovatelek a asistentek pedagoga.  

Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.2 

Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.4.3 

Škola čerpala dotaci od Úřadu práce a pracovní místo - vrátný bylo ukončeno k 28. 2. 2018. 

Kvalifikovanost sboru 
Kritérium je uchopeno jako procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní škole: A = 95 

– 100 %, B = 89 – 94 %, C = 82 – 88 %, D = 75 – 81 %, E = méně než 75 %. (Kvalifikační požadavky 

na učitele vycházejí ze zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

Údaje doplňuje dle statistik oddělení školství (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2016) 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1 

Specializované činnosti – kvalifikovanost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.1 

Školní koordinátor EVVO ukončí studium v říjnu 2018 a metodik ICT zahájí studium na podzim 

2018. Metodik prevence je stále bez potřebné kvalifikace (2 učitelky se vzděláním jsou na MD).   

Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 
Vysvětlivky k tabulce: 

N – nevyhovující 

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro 

daný vyučovací předmět) 

P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá 

aprobaci na příslušný předmět) 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.2 

Ve druhé třídě nastal problém, že učitelka dala výpověď ve zkušební době a tudíž se nepodařilo 

najít kvalifikovanou náhradu. Na místo nastoupila zkušená vychovatelka s učitelskou praxí. I když 

se jednalo z pohledu zákona o nekvalifikovanou učitelku, tak odvedla vynikající práci a třídu 

perfektně zvládla. Rodiče byli smutní, že nebude pokračovat v následujícím školním roce. Další 

nekvalifikovaná výuka byla ve výchovných předmětech. 

 

Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň (vybrané oblasti) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.1.3 

Z důvodu reorganizace ve vedení školy došlo ke změně výuky F v 6. A. Na místo nastoupila 

vychovatelka (textilní inženýrka).  

http://www.zs-kaplickeho.cz/
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Profesní rozvoj učitelů 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 1.2 

Od 1. září 2018 na škole začíná projekt hrazený z fondu EU zaměřený na zkvalitnění (nejen) 

profesního rozvoje pracovníků školy. Některé aktivity jsou zaměřeny na koučink a mentoring.  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – 

Budování vztahů v třídním kolektivu 
SŠ a MŠ Na Bojišti 1 

Geometrie činnostně v 1.-3. ročníku Tvořivá škola 1 

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové 

učebně 
NIDV 1 

Rizikové jevy ve škole a jejich řešení SŠ a MŠ Na Bojišti 1 

Krajská konference primární prevence Maják o.p.s. 1 

Inspirace do hodin VV Moudrý osel 1 

Školení administrátorů systému dm software Dm software 1 

Prevence rizikového sexuálního chování  
Centrum pro rodinu a 

sociální péči 
1 

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce pedagogem I. SŠ a MŠ Na Bojišti 1 

Strategické řízení a plánování ve školách (e-

learning) 
NIDV 1 

Rozhodování ředitele školy ve a mimo správní 

řízení 

Služby a školení Mladá 

Boleslav 
1 

Změny právních předpisů ve školství  
Služby a školení Mladá 

Boleslav 
1 

Jak vést obtížný rozhovor I. Mgr. Michaela Veselá 1 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 

předmětů – Sledování průběhu chemických reakcí 

Centrum kolegiální 

podpory 
1 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ Ministerstvo obrany 1 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 

předmětů – Zákonitosti termodynamiky 

Centrum kolegiální 

podpory 
1 

Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách 

pomocí digitálního systému Pasco 
AV Media 4 

Konference o stresu a vyhoření  
Národní institut pro děti 

a rodinu 
1 

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní 

škole 
NIDV 1 

Seminář dobré praxe  
Mezinárodní program 

Ekoškola 
1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – 

DVPP v rozsahu 32 hodin Čtenářská gramotnost  
 

NIDV 20 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 

v rozsahu 32 hodin Matematická gramotnost 
NIDV 12 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 

inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
 

NIDV 14 
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5. Údaje o počtu žáků 

Kapacita školy a její naplněnost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.1 

Součástí školy je také přípravná třída, kterou navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 14 dětí. 

Škola od 1. 9. 2018 otevřela jednu waldorfskou třídu v odloučeném pracovišti. Nízký průměr na 

druhém stupni školy je zapříčiněn slabým 8. a 9. ročníkem a také nízkým počtem žáků v šestých 

třídách. Dvě šesté třídy škola nemůže sloučit z důvodu většího počtu žáků s PO 2. a 3. stupně. 

 

Charakteristika žáků dle trvalého bydliště 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 5.1.1 

Školní družina a její kapacita, školní klub 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 4.2 

Školní družina je plně naplněna a je zažádáno o zvýšení celkové kapacity ŠD. 

Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.5 

Je to včetně žáků v odloučeném pracovišti. 

Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.6 

Během roku dochází k migraci žáků z důvodu stěhovaní a dalších skutečností. 
 
Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 

Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 

20 17 

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí Počet 
o přestupu z jiné ZŠ 11 
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) 24 
o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 0 
Celkem 35 

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

Přehled prospěchu žáků 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.1 

Údaje o výchovných opatřeních 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.2 

Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1 kapitola 7.3 
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Velká neomluvená absence v 1. pololetí na 1. stupni byla zapříčiněna dvěma žáky a na 2. stupni 1 

žákyní. Ve druhém pololetí na 1. stupni byla zapříčiněna dvěma žáky a na 2. stupni byla neomluvená 

absence zapříčiněna jednou žákyní. Každý žák, který měl počet NH 25 a výše byl řešen s oddělením 

OSPOD.  

Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.6 

Škola se zapojila do projektu Edison – stáže zahraničních studentů ve třídách. 

Pestrost způsobů výuky 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.7 

Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení do školy vzdělávacích a 
rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.8 

Škola opět obhájila titul Ekoškola a projekty Ekoškola a Žákovský parlament hodnotíme jako velice 

přínosné, zejména pro podporu vlastní iniciativy žáků podílet se na chodu školy. Velice přínosně 

hodnotíme i zavedení tandemové výuky matematiky. 

Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.9 

Zavedení vlastních srovnávacích testů nám přináší rychlou a pravidelnou zpětnou vazbu, tím 

eliminujeme rozdíly v tempu a obsahu výuky v paralelních třídách a zároveň i zlepšujeme přehlednost 

pro vyučující ve vyšších ročnících. Během roku jsme testy převedli do elektronické podoby a 

testování probíhá v systému Moodle.  

Také proběhlo testování od firmy SCIO, ve kterém budeme i nadále pokračovat. 

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 spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – Pedagogicko-psychologickou 

poradnou, Speciálním pedagogickým centrem a Střediskem výchovné péče v otázkách 

speciálních vzdělávacích potřeb pro děti s podpůrnými opatřeními, včetně žáků nadaných a 

žáků cizinců; 

- péče o žáky mimořádně nadané –  škola kooperuje s Technickou univerzitou v Liberci a 

Mensou ČR, pořádá s dětmi exkurze do laboratoří, provozoven a technických závodů, dále 

nadaní žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a navštěvují vybrané předměty 

ve vyšších ročnících, v neposlední řadě studují na Dětské univerzitě, jezdí na kempy či tábory,  

- v otázkách primární prevence spolupracujeme s Policií ČR, neziskovou organizací Maják a 

Střediskem výchovné péče Čáp, 

- škola klade důraz na volbu povolání a budoucí uplatnění žáků, zapojila se do projektu Férové 

školy a zřídila pozici kariérového poradce, který ve spolupráci s výchovným poradcem 

pomáhá dětem při rozhodování v otázkách kariérového poradenství, 

- využíváme zkušeností poradenského střediska při Úřadu práce, kde žáci provádějí profilové, 

osobnostní a profesní testy, 
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- škola také spolupracuje s absolventy ZŠ, nynějšími studenty středních škol, a společně 

pořádají besedy o zajímavých oborech, dny otevřených dveří, účast na soutěžích např. Oděv 

a textil, kterou pořádá Střední průmyslová škola textilní; 

▪ 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, 

- poskytujeme také náslechové praxe pro studenty FP;  

 
▪ 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, přispívají formou finančních darů na vybavení školy (výstavba venkovní učebny a 

jiné), 

- rodiče se rádi účastní tradičních akcí školy (Kaplický jarmark, Školní ples, Sportovní den pro 

děti a rodiče, Vánoční dílny atd.) a hodnotí je jako velice zdařilé, 

- rodiče si oblíbili elektronickou žákovskou knížku Gradebook, kterou škola využívá pátým 

rokem, 

- při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, schází se pravidelně před třídními schůzkami. 

Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.11 

Komunikace se zákonnými zástupci 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.4 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.5 

Během celého školního roku probíhá aktivní spolupráce na různých akcích vypsaných zřizovatelem. 
  

8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti 
 

▪ výsledky soutěží a přehlídek 
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Naše škola se pyšní velmi šikovnými a aktivními žáky, pravidelná účast na vědomostních, 

sportovních a uměleckých soutěžích se stala samozřejmou součástí školního roku. Prestižní 

umístění těší tak nejen žáky a jejich rodiče, ale i nás pedagogy. 

 

Mezi naše největší úspěchy patří bezesporu následující výkony: 

 

- Obhájení titulu Ekoškola,  

- Matematický Klokan, Pangea  - velmi dobré umístění, 

- Logická olympiáda –  

- Stroj na jedničky – 1. místo v kraji, 

- Vlastivědná soutěž Vlastík 2. místo (žáci 2.-5. třídy), 

- Soutěž Oděv a textil ve spolupráci se Střední průmyslovou školou textilní, speciální cena 

poroty za originální zpracování, 

- Šachový turnaj – 2. místo v krajském kole, 18 místo v ČR (celkem 32 týmů), 

- Školní časopis, cena odborné poroty za grafické zpracování, 

- Olympiáda v matematice – okresní kolo pro 6. třídy – účastnil se žák ze 5. třídy – 1. místo, 

- Přehlídka dětských recitátorů v Liberci – okresní kolo - čestné uznání uděleno porotou za 

skvělý výkon, 

- Účast v okresním kole Pythagoriády – velmi dobré umístění, 

- ZOO riskuj – 1. místo, 

- 1. místo v Krajském kole 1.-3. tříd v McDonald´s Cup, 

- 1. místo a jedno 2. místo v atletické soutěži Trojboj s Adamem. 

 
▪ zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

- Tandemová výuka matematiky na 1. i 2. stupni. 

- Metoda CLIL rozšířena do dalších vyučovacích předmětů, vytvoření centra pro podporu 

jazykových dovedností pedagogů s důrazem na metodu CLIL. 

- Výuka cizích jazyků pomocí Blended learning – celý školní rok, anglický a německý jazyk. 

- Důraz kladen pedagogy na rozšiřující učivo pro nadané žáky, žáci jsou podporováni i ve 

volném čase, např. kroužky zaměřené na nadstandardní témata. 

- Pedagogičtí pracovníci systematicky proškolováni v nových trendech moderní výuky. 

- Výuka matematiky je obohacována o moduly matematiky prof. Hejného a prvky činnostního 

učení. 

- Příběhy našich sousedů  – Charta 77 – zmapování příběhů libereckých chartistů.  

▪ 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 

 

- Jsme školou otevřenou, klademe důraz na komunikaci s rodiči – k tomu využíváme především 

elektronickou žákovskou knížku, konzultační hodiny jednotlivých pedagogů i společenské 

akce. Nezapomínáme ani na další komunikační kanál – zmodernizovali jsme webové stránky 
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školy, zde došlo k aktualizaci vzhledu, ale především funkčnosti. Pravidelně zde umisťujeme 

články a fotografie z jednotlivých akcí našich žáků; 

- naši školu prezentujeme také v  regionálních novinách a tematicky zaměřených časopisech;  

- školní časopis našich žáků „Náš Kapličák“ je dalším důkazem angažovanosti a kreativity 

žáků, časopis se pravidelně umisťuje na předních příčkách v soutěžích školních časopisů. 

Kladem časopisu je i jeho elektronická podoba a snadná dostupnost; 

- škola je Fakultní školou TUL, vedení praxí studentů TUL je již tradiční a velmi dobře 

hodnocené; 

- obhájení titulu EKOŠKOLA – škola se aktivně věnuje ekologii a environmentální tematice; 

- z kulturní oblasti je potřeba zmínit tradiční Divadlo prvních tříd s mateřskou školkou Malínek, 

žáci každoročně nacvičí nový divadelní kus, spolupráce mezi dětmi z mateřské školky a 

prvňáčky, pomáhá snadnějšímu přechodu do školy, budoucím prvňáčkům a rozvíjí jazykové 

dovednosti žáků; 

- na škole funguje vlastní samospráva ve formě žákovského parlamentu – žáci se pravidelně 

účastní shromáždění školních parlamentů, v tomto školním roce proběhlo zasedání 

žákovských parlamentů na Krajském úřadě. 

 

Výběr hlavních akcí pořádaných pro veřejnost: 

o   Vánoční dílny, 

o   Vánoční besídka, 

o   Školní ples, 

o   Kaplický jarmark, 

o   Sportovní den (badmintonový turnaj rodičů, žáků a učitelů), 

o   Divadelní vystoupení 1. tříd za účasti MŠ Malínek, 

o   Pasování prvňáčků. 
 

Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.10 

Za velký úspěch lze považovat 1. místo v Krajském kole 1.-3. tříd v McDonald's Cup, a v atletické 

soutěži Trojboj s Adamem žáci získali jedno 1. místo a jedno 2. místo. 

 

Pestrost mimoškolních aktivit 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.2 

Komunitní činnost 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.3 

9. Údaje o poradenských službách (školské poradenské zařízení) 
 

▪ zpráva výchovného poradce školy 
 

Výchovná poradkyně pomáhala žákům s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích 

problémů v rámci školského poradenského pracoviště. Úzce spolupracovala s třídními učiteli, 

speciálním pedagogem, ředitelem školy a metodikem prevence, společně pak hledali řešení 

v případech, kdy se vyskytly problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve 

škole i v životě. 
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Výchovná poradkyně prováděla depistáž žáků a vedla agendu žáků s podpůrnými opatřeními. 

Poskytovala metodické vedení učitelům při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů 

a plánů pedagogické podpory. Úzce spolupracovala především s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou a Speciálně-pedagogickými centry v otázkách inkluzivního vzdělávání. 

Také zprostředkovávala informace o možnosti dalšího vzdělávání či profesního uplatnění žáků. 

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. Škola byla pilotně zapojena do projektu Kariérové poradenství, 

který pomáhal dětem s výběrem vhodného povolání, potažmo střední školy, už od čtvrté třídy 

a přinesl ucelený systém poradenských služeb, jejichž cílem bylo pomoci žákům, popřípadě 

rodičům při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání. V rámci 

projektu byly realizovány exkurze a ukázkové hodiny, v rámci nichž si žáci formou zážitkové 

pedagogiky vyrobili kupříkladu erb nebo prohloubili znalosti v oblasti finanční gramotnosti.  

Výchovná poradkyně zprostředkovala exkurzi na největší veletrh vzdělávání a pracovních 

příležitostí v severních Čechách – Educa. Účastnila se s žáky besedy na IPS Úřadu práce. Žáci 

zde byli podrobeni profilovým testům, které byly zaměřeny na profesní dovednosti a zájmy. 

Dále navštívili řadu středních škol v rámci dnů otevřených dveří. Dále žáci navštívili IQLandii 

v rámci projektu „Živá knihovna povolání“. 

V neposlední řadě výchovná poradkyně koordinovala testování žáků – jednalo se o diagnostiku 

a kvalitu vyučovacího procesu, testování dovedností a schopností žáků, srovnávací testy žáků 

základních škol či využívání informačních technologií ve vzdělávání. 

 
▪ práce s žáky s podpůrnými opatřeními 

 

- Žákům s podpůrnými opatřeními je věnována individuální péče během výuky i  mimo ni, žáci 

využívají podpůrná opatření, která jim pomáhají překonat nedostatky ve vyučovacím procesu; 

- žáci 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;  

- žáci s podpůrným opatřením absolvují pod vedením zkušeného pedagoga, příp. speciálního 

pedagoga navýšené hodiny ve formě pedagogické intervence či speciálně pedagogické péče;  

- 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. 
 

▪ vyhodnocení plánu prevence 
 

Cíle metodického programu ve školním roce 2017/2018 se podařilo úspěšně realizovat. Naším 

cílem bylo a je vytrvale ukazovat žákům správnou cestu, dosahování co nejkvalitnějších 

výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků, vzdělávání pedagogických 

pracovníků, spokojenost žáků ve škole, aktivní spolupráce s rodiči a spokojenost rodičů se 

školou. 
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▪ zpráva metodika prevence 

 

Metodička prevence zajistila realizaci Minimálního preventivního programu (ve formě 

přednášek, preventivních programů a seminářů pro žáky), sledovala rizika a vznik sociálně 

patologických jevů a jejich řešení. Koordinovala aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, 

závislostí, agresivity atd. Dále spolupracovala s rodinami v případě krizových intervencí, ale 

také Policií ČR, krizovými centry, kurátory, Odborem sociálně-právní péče o dítě aj. 

Také pomáhala začínajícím učitelům s nastavením třídních pravidel. Zajistila metodiku 

třídnických hodin, tvorby třídních pravidel a celkového režimu třídy. Hospitovala u vyučujících 

v kázeňsky bez/problémových třídách a účastnila se třídnických hodin. Pomohla také 

s organizací harmonizačních a adaptačních pobytů pro žáky.  

Ve spolupráci s výchovnou poradkyní provedla dotazníková šetření a rozbory zaměřené na 

klima školy a jednotlivých tříd, s cílem zlepšit pozitivní vazby v třídních kolektivech, 

eliminovat ubližování mezi žáky a potírat rizikové chování. Byla provedena sociometrická 

šetření zaměřená na klima třídy a školy ve 3. – 9. třídě (listopad 2017). Žákům nejnižších 

ročníků byl zadán dotazník Moje třída (PT, 1. – 2. třídy (únor 2018)). V druhém pololetí došlo 

k testování klimatu tříd v 1. až 9. ročníku (květen 2018). Ve vybraných třídách (3.-5. roč.) byl 

zadaná dotazník „Šikana x ubližování“ (březen 2018). Dlouhodobě je zjišťováno klima, vztahy, 

užívání návykových látek aj. 

Metodička prevence koordinovala třídní schůzky ve formě tzv. tripartity – konzultace učitele, 

rodiče a žáka. 

Ve spolupráci s výchovnou poradkyní zasedala na výchovných komisích, kde se prošetřovaly 

náznaky šikany a ubližování mezi žáky. 

V neposlední řadě se metodička stará o schránku důvěry umístěnou na dívčích a chlapeckých 

toaletách. Dále žáci, rodiče a přátelé školy mohli využívat elektronickou schránku důvěry 

schrankaduvery@zs-kaplickeho.cz. 
Podrobnosti jsou dále v příloze č. 5 
 

▪ 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 je sledováno mezi žáky prostřednictvím dotazníkových 

šetření, třídnických hodin a v debatě realizovaných přednášek a seminářů; 

- škola uspořádala pro žáky přednášku na téma Probační a mediační služba. 

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), 
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- podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty žáků, zařazovat programy environmentálního 

vzdělávání i do DVPP, 

- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku, 

- prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace, 

- prohloubit zahraniční spolupráci, 

- obohatit mezipředmětovou výuku prvky Hejného metody, 

- realizovat tandemové vyučování napříč předměty, 

- poskytnout rozvíjející prostředí žákům nadaným a mimořádně nadaným. 

Krátké zhodnocení 

 

Uplynulý školní rok hodnotíme jako úspěšný i vzhledem k tomu, že škola na sobě neustále pracuje a 

rozvíjí se. Ukazatelem toho budiž i to, že naši žáci byli úspěšně přijati na víceletá gymnázia a uspěli 

při přijímacích pohovorech na střední školy. Žákům se dařilo i v soutěžích a olympiádách, kde se 

mnohdy umístili na předních místech. 

Nadstandardní je zapojení školy do zajímavých projektů, které tvoří nezanedbatelný přínos pro školu, 

a velký ohlas u rodičů a přátel školy. 
 

▪ odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží  

- spolupracujeme s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

 

 

Angažmá odborných profesí 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.5 

Na škole bylo celkem 9 asistentů pedagoga.  

Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou výchovných 
komisí popř. v součinnosti s OSPOD 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 7.4 

 

Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.6 

10. Údaje o řízení školy 
 

- Ze strany vedení školy je kvalita výuky posuzována průběžným sledováním práce učitelů a 

také hospitacemi. Pro zkvalitnění výuky byly zavedeny vzájemné hospitace pedagogů. Jde 

o širší posouzení (kladné či záporné) hodiny týmem učitelů.  

- Dalším krokem k sledování vzdělávacího procesu jsou digitální (MOODLE) srovnávací testy 

pro předměty český a anglický jazyk, matematika nebo celostátní testy SCIO. Hodnotí se vždy 

v pololetí a na konci školního roku. 

- Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, zvláště podporuje vzdělávání 

koordinátorů a vlastní vzdělávání.  

- V rámci prohlubování vztahů s rodiči jsme pořádali řadu akcí, na kterých se podíleli jak žáci 

a učitelé, tak i samotní rodiče.  

- Vedení školy pravidelně provádí šetření školního klimatu.  Jsou sledovány vztahy mezi žáky, 

žáky a učiteli a je hodnocena celková atmosféra ve třídě či škole (dotazníková šetření jsou 
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žákům předkládána v papírové i elektronické podobě, v rámci třídnických hodin i v podobě 

anket). 

 

Strategie rozvoje školy a vzdělávání 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.1 

Testování klimatu školní sborovny 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 1.3 

Participace žáků na chodu školy 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 2.3 

Školní parlament a Ekoškolu hodnotíme jako velice přínosné z hlediska vlastní iniciativy žáků 

podílet se na chodu školy. Parlament i Ekoškola májí vlastní rozpočet v hodnotě 20.000,- Kč. 

Testování klimatu školy a třídy 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 3.1 
 

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 i na odloučeném pracovišti, 

- podporovat další vzdělávání pedagogů, 

- zlepšovat prezentaci školy, 

- zajistit jiné zdroje financování za účelem posílení rozpočtu (granty, dotace, sponzoři atd.) – 

viz projekt z EU program zaměstnanost, 

- zařadit do výuky všech předmětů práci s informačními technologiemi s využitím vhodných 

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, 

- prohloubit práci s cloudovými službami, 

- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku, 

- prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace,  

- prohloubit zahraniční spolupráci, 

- obohatit mezipředmětovou výuku prvky Hejného metody, 

- realizovat tandemové vyučování napříč předměty, 

- poskytnout rozvíjející prostředí žákům nadaným a mimořádně nadaným. 

 

Krátké zhodnocení 

 

Uplynulý školní rok hodnotím jako velice náročný. Během školního roku probíhala rekonstrukce, 

která započala v srpnu a byla dokončena až v prosinci, a to za plného provozu. Dalším úskalím bylo 

otevření první waldorfské třídy na odloučeném pracovišti a nastavení spolupráce se všemi 

zúčastněnými. Dále hodnotím jako úspěšné podání projektu z EU (viz víše), který  zahájí činnost 1. 

9. 2018. Vybudovala se venkovní učebna jako další prostředek ke zpestření výuky a v podstatě celého 

školního života.  Během roku se řešilo několik problematických situací, za které jsem rád, protože 
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díky nim vím, jakým směrem by bylo dobré směřovat výuku. Naši žáci uspěli při přijímacích 

pohovorech a byli přijati na víceletá gymnázia (3).  Dále se žákům dařilo i v soutěžích a olympiádách.  

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 i nadále. 

12. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

 

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 
Tabua - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.3.1 

Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 
Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.3.2 

Projekt hrazený z EU – Šablony započal 23. 8. 2017 a trvá do 22. 8. 2019. 

Ve školním roce jsme úspěšně podali projekt z EU - Operační program Zaměstnanost. Zahájení je 

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021 s rozpočtem 2 467 825,00 a 5% spoluúčastí školy. 
Název projektu: Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma 

Anotace projektu: 

Základní škola Kaplického v Liberci prošla na jaře 2017 genderovým auditem. Tento projekt na něj 

reaguje a rozvíjí klíčová doporučení závěrečné zprávy. Prioritami jsou přitom: 1) moderní 

transparentní systém řízení lidí, 2) nastavení rovných podmínek pro hodnocení lidských zdrojů, 3) 

vytvoření nadčasového systému péče o zaměstnané muže a ženy, 4) najít polohu pro vnější 

komunikaci školy jako otevřeného vstřícného zaměstnavatele, který dokáže pozitivně zhodnotit 

rozdílnosti.  

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 
Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. hrazených aktivit, jako jsou školní 

družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky (ZK), pobyty ve škole v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), 

lyžařské kurzy (LVK), jazykové zájezdy do zahraničí (JZ) apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte 

v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy v dané základní škole. 

Tabulka - Viz. Příloha č. 1. kapitola 5.4 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 
dalších kontrol  

 
Inspekční zprávy, protokoly o kontrolách a zápisy správních orgánů zařaďte do příloh. 

 

• V období od 3. 1. 2018 do 4. 1. 2018 byla provedena kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje 

– Odbor kontroly zaměřená na Kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161 

odst. 5 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. Byly zjištěny 2 nedostatky: 

o Chyba z minulosti: u uzavřené DPP u pedagogického pracovníka z roku 2016 

nebyla doložena bezúhonnost a zdravotní způsobilost – již od 1. 9. 2017 jsou 

požadovány veškeré dokumenty i k uzavřeným DPP a DPČ. 

o Chyba byla u asistentky pedagoga, která měla certifikát o absolvování kurzu 

pro AP realizovaný NIDV. Nicméně tato pracovnice má slovenské občanství a 

neměla zkoušku z českého jazyka. Zaměstnankyně absolvovala kurz pro 

prokázání znalosti z českého jazyka a tím byla chyba napravena. 
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Jinak nebyly zjištěny žádné další nedostatky. 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
 
Příloha č. 2 - finanční vypořádání za rok 2017 

 

15. Přílohy: 
 Příloha č. 1 - vygenerované tabulky 
 Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2017 
 Příloha č. 3 – Protokol z kontroly Krajského úřadu 
 Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva z minimálního preventivního programu  
 Příloha č. 5 – Zpráva o waldorfské třídě – odloučené pracoviště  
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Příloha č. 1 - vygenerované tabulky 
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Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2017 

 
ZŠ Kaplického      
1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod.  

Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

 

 
Mimorozpočtové zdroje   
Kdo poskytuje Částka Účel 

Statutární město Liberec                                  

3 300 Kč  

Badm.turnaj 

Statutární město Liberec                                  

8 000 Kč  

Víkend plný sportu 

Statutární město Liberec                                  

5 000 Kč  

Pravidelná 

sport.činnost 

Statutární město Liberec                                  

9 500 Kč  

Kniha plná hororů 

Statutární město Liberec                             

106 559 Kč  

Kar.poradenství 

Statutární město Liberec                                

24 200 Kč  

Jarmark 

Statutární město Liberec                                

27 850 Kč  

Náš Kapličák 

ÚP                             

110 679 Kč  

dotace ÚP 

Women for Women                                

48 467 Kč  

Obědy do škol 

EU                             

524 570 Kč  

Šablony 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ  
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní  Celkem 

16 561 124 Kč  2 673 794 Kč          1 356 609 Kč   797 146 Kč  680 874 Kč  22 069 547 Kč  

 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok – výdajová část včetně ŠJ     
investiční  

výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní 

náklady 

Celkem  Schválený 

hosp. 

výsledek 

 143 990 

Kč 

12 273 564 

Kč  

4 354 778 

Kč  

353 085 Kč  27 221 Kč  - Kč  4 797 204 Kč  21 805 852 Kč  263 695 Kč  

 
V Liberci dne   4.6.2018 

Zpracovala:   Jitka Pakanová 
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Příloha č. 3 – Protokol z kontroly Krajského úřadu 
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Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva z minimálního preventivního programu  

Výkaz pro školní rok 2017/2018 
* Zobrazuji uzavřený výkaz.  

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:  

Mgr. Pavel Zeronik 

IČ organizace:  

72743379 

Název organizace: 

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 

Mgr. Pavel Zeronik 

Adresa: 

Kaplického 384 

Místo: 

Liberec 23 

PSČ: 

46312 

Kraj: 

Liberecký kraj 

Zřizovatel: 

Obec 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 

Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové 

faktory vaší školy? 

Ano 

Doplňující text: skladba žáků - sociokulturně znevýhodněné prostředí a žáci se specifickými 

potřebami 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 

realistické a časově ohraničené? 

Částečně 
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5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 

- Školní speciální pedagog 

- Asistent pedagoga 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 

1 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

- Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace apod.) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 
 Počet tříd Počet žáků 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 3 58 

2. ročník ZŠ 2 46 

3. ročník ZŠ 2 51 

4. ročník ZŠ 2 46 

5. ročník ZŠ 2 48 

6. ročník ZŠ / prima 2 32 

7. ročník ZŠ / sekunda 1 24 

8. ročník ZŠ / tercie 1 12 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 12 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

9) Uveďte celkový počet omluvených hodin všech žáků školy za daný školní rok: 

35090 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

1 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další 

funkce? 

- Ano, jiné (prosím, vypište)  

Doplňující text: od září do prosince 2017 zástupkyně ředitele, následně už pouze učitelka 
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3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ne 

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 

Ano, jinou formou 

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, 

konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního 

studia)? 

Ano, v celkovém rozsahu více než 41 hodin 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne, ale mám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste 

odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 4 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se 

žáky při preventivních aktivitách) 
8 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 
2 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k 

rozvoji rizikového chování 
2 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
2 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 5 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 3 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 4 

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při 

vykonávání funkce školního metodika prevence: 

odborné proškolení celého pedagogického sboru, s následnou možností delegování řešení a 

dokumentaci vzniklých problémů (pouze na závěr zhodnotit postup a popř.doplnit potřebné úkony) 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen 

ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na 

škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu 

je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

 

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém 

případě (zde nemá být čárka) čas započítejte jen jednou, (zde má být čárka) a to do toho typu 
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rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, 

které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  
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Prevence šikany a projevů agrese 0 5 6 7 12 12 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 

Prevence kyberšikany 0 1 2 2 8 8 8 9 8 10 0 0 0 0 0 0 

Prevence záškoláctví 0 2 1 1 2 2 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikového chování v dopravě 0 3 5 7 12 5 5 6 7 6 0 0 0 0 0 0 

Prevence rasismu a xenofobie 0 3 4 5 4 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 

Prevence působení sekt a 

extrémistických náboženských směrů 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikového sexuálního chování 0 1 1 1 2 2 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 

Prevence užívání tabáku 0 2 2 2 2 2 4 4 6 8 0 0 0 0 0 0 

Prevence užívání alkoholu 0 2 2 2 2 2 4 5 6 8 0 0 0 0 0 0 

Prevence užívání dalších návykových 

látek 
0 1 1 2 1 3 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 

Prevence závislostního chování pro 

nelátkové závislosti (hazard, počítačové 

hry apod.) 

0 1 2 2 3 3 3 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Prevence poruch příjmu potravy 0 1 2 2 2 2 2 4 5 7 0 0 0 0 0 0 

Prevence kriminálního chování 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - Zdravé tělo 

1) Název programu: 

Zdravé tělo 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 
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7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 2 2 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

Program 2 - Digitální domorodci 

1) Název programu: 

Digitální domorodci 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 
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6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 1 3 

8. ročník ZŠ / tercie 1 3 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

Program 3 - Jsme parta? 

1) Název programu: 

Jsme parta? 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 
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4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 2 6 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

Program 4 - Závislosti 

1) Název programu: 

Závislosti 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 
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3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 2 6 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
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Program 5 - Agrese 

1) Název programu: 

Agrese 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 2 4 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

Program 6 - Rizikové sexuální chování 

1) Název programu: 

Rizikové sexuální chování 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 3 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

Program 7 - Kybersvět 

1) Název programu: 

Kybersvět 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 2 6 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

Program 8 -  

1) Název programu: 

2) Úroveň programu: 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 - Vedení třídnických hodin - postup vytváření... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Vedení třídnických hodin - postup vytváření třídních pravidel a jejich udržitelnost Určeno pro třídní 

učitele, jednotný postup pedagogů, seznámení se s metodikou 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

2 

Aktivita 2 - Minimalizace šikany - pro celý pedagogický sbor... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Minimalizace šikany - pro celý pedagogický sbor Seznámení se s minimálním preventivním 

programem, formuláři, postupem při předcházení šikaně a jejím řešením, rozpoznání šikany 

výsledek - jednotný postup pedagogického sboru 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

2 

Aktivita 3 - Jednání s rodiči - celý pedagogický sbor Zá... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Jednání s rodiči - celý pedagogický sbor Zásady jednání s rodiči (popř.médii), asertivní jednání, 

dovednost komunikace Výsledek - jednota sboru a zvýšení dovednosti komunikace 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

3 

Aktivita 4 - Problematika "ohroženého dítěte" - celý pedag... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Problematika "ohroženého dítěte" - celý pedagogický sbor Seznámení se s problematikou a 

identifikací tématu / problému ohroženého dítěte, s přehledem a možnostmi jednání s příslušnými 

organizacemi a institucemi Upevnění a objasnění znalostí, jak v takové situaci správně / adekvátně 

jednat 
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2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

3 

Aktivita 5 - Zpracování sociometrických dotazníků - tříd... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Zpracování sociometrických dotazníků - třídní učitelé Seznámení se se správným postupem 

zpracování sociometrických dotazníků, jejich význam a uplatnění zjištěných výsledků v praxi 

Výsledek - zlepšení povědomí, jak postupovat a uplatňovat zjištěné informace z dotazníků, v rámci 

třídního kolektivu 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

2 

Aktivita 6 -  

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

0 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - Bezpečné klima ve třídě - zákonní zástupci... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Bezpečné klima ve třídě - zákonní zástupci Seznámení s preventivním programem školy, postupem 

při řešení nevhodného chování (popř.šikany), upozornění na možná rizika např.kyberšikana. Dále 

byli zákonní zástupci seznámeni s metodikou, jak poznat, že je jeho dítě šikanováno / nebo šikanuje 

(změny v chování). Výsledek - zvýšení pocitu bezpečí a spolupráce rodiny se školou 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

2 

Aktivita 2 - Kariérové poradenství - zákonní zástupci 5.-... 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 

výsledkem). 

Kariérové poradenství - zákonní zástupci 5.-9.tříd Seznámení s procesem kariérového poradenství, 

možností sebepoznání, seberozvoje, podpora vzdělávání, prevence před školní neúspěšností. 

Výsledek - intenzivnější zájem o vzdělání a výběr povolání, spolupráce rodiny se školou 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

3 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
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1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se 

daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 
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Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
0 0 2 2 6 4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, 

ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Případy opakovaného záměrného 

psychického i fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických 

prostředků (např. mobilní telefon, 

sociální sítě) k opakovanému 

záměrnému psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků)  
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky 

školy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví 

(záškoláctví s vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování ve sportu, rizikové 

pohybové aktivity, extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné 

projevy sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, 

provinění, trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití 

opakované i jednorázové, 

experimentování s látkou atd. 

0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. 

marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek 

(např. extáze, pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 

Podařilo se nám zabránit postupu ve dvou případech kyberšikany a ve třech případech klasické 

fyzické-psychické šikany, projevy nevhodného chování jsme velmi brzy rozklíčovali a naše 

opatření měla pozitivní výsledky. Byla navázána intenzivnější spolupráce s některými rodiči a 

celkově se podařilo udržet bezpečné klima v naší škole a kolektivu. Noví pedagogové se nebojí 

jednat a problémům se stavíme čelem a společně.  

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním 

roce zlepšili či změnili? 

získat finanční prostředky na více preventivních programů 
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Příloha č. 5 – Zpráva o waldorfské třídě – odloučené pracoviště  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o waldorfské třídě při ZŠ Kaplického Liberec působící 
na ZŠ Gollova ve školním roce 2017/2018. 

 

 

      V Liberci, červen 2018 

 Připravil spolek Waldorská iniciativa Liberec, z.s. 

 

Zpráva o waldorfské třídě při ZŠ Kaplického Liberec působící na ZŠ 

Gollova ve školním roce 2017/2018. 

1. Úvod 

2. Principy waldorfského vzdělávání 

3. Historie zakládání waldorfské školy v Liberci 

4. Založení první waldorfské třídy při ZŠ Kaplického na ZŠ Gollova 

5. Průběh prvního školního roku 

6. Přijímací řízení do první třídy na školní rok 2018/2019 

7. Finanční náklady na rekonstrukci družiny, soc. zařízení, šatny a první třídy v létě 2017 

8. Výhled do budoucna 
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1. Úvod 

 Tuto zprávu sepisujeme pro vedení Města Liberec za účelem obeznámení vedení města 

s aktuální skutečností a stavem alternativního proudu vzdělávání, který se rozhodlo v roce 2017 

podpořit, a to s waldorfskými třídami při ZŠ Kaplického.  Historie a přítomnost tvoří základ 

budoucnosti, kterou bychom chtěli pro naše děti, které již waldorfskou třídu navštěvují a od dalších 

let začnou navštěvovat, zajistit. 

 

2. Principy waldorfského vzdělávání 

 Waldorfská pedagogika vychází z nauky o člověku, zvané anthroposofie. Její základy položil 

Rudolf Steiner (1861 - 1925). Byl to rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, 

sociální myslitel a také esoterik. Na popud Emila Molta, ředitele továrny Waldorf - Astoria, dal Rudolf 

Steiner podněty a základy pro vzdělávání v první waldorfské škole ve Stuttgartu. Škola se otevřela 

v roce 1919 a byla otevřena naráz pro všech 9 ročníků. Po jejím otevření se otevřelo mnoho 

waldorfských škol po celém světě. V roce 2016 bylo po celém světě 1126 waldorfských škol, 730 v 

Evropě, zejména v Německu (235) a Nizozemí (90). V ČR je v roce 2018 16 základních škol, 1 

speciální základní škola, 16 škol mateřských, které inspirují také lesní školky, 3 lycea, 1 kombinované 

lyceum a od září 2019 se otevírá také další lyceum v Českých Budějovicích. Mimo jiné je v ČR značné 

množství spolků příznivců waldorfského vzdělávání, kteří se snaží o založení dalších MŠ a ZŠ. 

 V příštím roce oslaví také Liberec velkou putovní výstavou 100 let od založení první waldorfské 

školy. Výstava bude v Liberci ve dnech 27. 1. – 2. 2. 2018. Na jejím umístění i propagaci se již pracuje 

jak ze strany rodičů a příznivců waldorfského vzdělávání, tak i ze strany pedagogů. 

 Vnitřní práce učitele na waldorfských školách je inspirována antroposofií, antroposofie 

samotná se však do výuky dětí nedostane. Waldorfští pedagogové se snaží o porozumění a uplatnění 

myšlenek Rudolfa Steinera  v oboru vývoje dítěte a pedagogiky živou a láskyplnou cestou. Tímto 

vytváří waldorfské školy unikátní a vyživující prostředí pro celistvý rozvoj dítěte, rozvoj jeho srdce, 

hlavy i rozvoj rukou. 

 

 Cíle waldorfské pedagogiky 

     Waldorfská pedagogika si klade za cíl vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky 

rozvinuté osobnosti. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby 

dětí.  

 Waldorfská pedagogika pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu 

hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si 

každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž může vyniknout. 

 Zároveň je rozvíjen smysl pro odpovědnost za vlastní jednání. 

 Waldorfská pedagogika vysoce cení a rozvíjí spolupráci (nikoli soutěž) mezi dětmi. Děti 

vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. To je průprava pro budoucí 

zaměstnání, kde je vždy třeba spolupracovat a ne pouze vynikat nad ostatními. 

 Waldorfská pedagogika podporuje a kultivuje tvořivost dětí, probouzí v nich touhu po 

poznání a podněcuje je k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností. Takto 

směřované děti umí smysluplně využít svůj čas a dokážou se ve světě zdravě prosadit. 
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 Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné 

výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým komunitním 

organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem 

z okolí. 

Specifika waldorfského vyučování 

 Slovní hodnocení žáků bez použití známek. Každý výkon žáka je projevem celé jeho bytosti 

a nelze ho redukovat na pouhé číslo. Hodnocení je vždy ke vztahu ke schopnostem dítěte a ne ke 

schopnostem ostatních dětí. Při hodnocení se za stejně významné považují intelektuální, umělecké i 

řemeslné a sociální dovednosti. To podporuje sebevědomí a chuť do učení (trvale špatné známky dítě 

demotivují). 

 Výuka hlavních předmětů (matematika, český jazyk a literatura, fyzika, chemie,...) probíhá v 

tzv. epochách – dvouhodinový vyučovací blok, ve kterém denně po dobu 3-4 týdnů učitel rozvíjí 

jedno dané téma. Ostatní předměty se vyučují v klasických vyučovacích hodinách. Žáci se tak lépe 

soustředí na probíranou látku. 

 Cizí jazyky se vyučují od první třídy. Děti jsou v tomto období ještě schopny vstřebat cizí 

jazyk obdobně jako mateřskou řeč. 

 Umělecká výchova – zvládnutí více hudebních nástrojů, sborový zpěv, výtvarná výchova, 

dramatická výchova. 

 Děti nepoužívají hotové učebnice, které nevyhovují dynamickému a mezioborovému pojetí 

výuky. Vytváří si vlastní pracovní sešity a používají (ve vyšších ročnících) encyklopedie, atlasy, 

odborné články a jinou literaturu. 

 Encyklopedické znalosti jsou dětem zprostředkovány pomocí rytmu a her, v nichž je látka 

prožita a pevně zažita. 

 Lidské činnosti a přírodní zákonitosti probírané ve výuce si děti samy vyzkoušejí. 

Poznávají, jak a proč věci fungují a jak je možné dané jevy využít v praxi. 

 Waldorfští učitelé usilují o výchovu svobodných lidí (u nichž byly svobodně rozvinuty jejich 

přirozené potenciality), nevštěpují jim tedy určitý světový názor. Spíše usilují o rozvinutí vloh svých 

svěřenců do té míry, aby tito byli v dospělosti schopni vlastní orientace, samostatného, odpovědného 

a sociálně pozitivně zaměřeného jednání. 

 

3. Historie zakládání waldorfské školy v Liberci 

 Na začátku léta roku 2013 se na popud členů bývalé waldorfské iniciativy sešlo několik 

nadšených lidí, kteří se rozhodli spolupracovat ve snaze o založení waldorfské školy v Liberci. Založili 

tak občanské sdružení Wrabec Liberec, který se posléze převedl na Spolek Wrabec  Liberec. Spolek 

navázal mimo jiné na základy anthroposofie, které zde v Liberci byly. Členové se pravidelně od 

podzimu 2013 scházeli ke každotýdennímu cvičení eurytmie, v roce 2014 začalo 1 x za měsíc čtení 

z knih Rudolfa Steinera. Pořádali jsme mnohé přednášky, slavnosti, tvůrčí dílny, pohádky pro děti, aj. 

V září 2016 jsme otevřeli domácí vzdělávání s waldorfskými prvky ve Světlé pod Ještědem. To bylo 

po roce činnosti ukončeno, ale ve stejném čase vzniklo v Liberci waldorfské mateřské centrum 

Lewandulka, které působí dodnes. Také lesní školka Lesmír, působící v Liberci na ulici Horova, využívá 

při své činnosti mnohé z waldorfských prvků.  

 Jak už to bývá zvykem, všechno zlé je pro něco dobré, uvolněná energie po ukončeném prvním 

ročníku ve Světlé pod Ještědem se mohla vrhnout na propagaci školy v Liberci. Zájem projevili noví 

rodiče, kteří byli ochotni do školy investovat mnoho svých finančních prostředků, svou tvořivou energii 

i vůli k činu. Začala mnohá jednání s představiteli libereckého kraje i města. Liberecký kraj nevyhověl 
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naší snaze o založení soukromé waldorfské školy, proto jsme začali hledat jak prostory pro školu, tak 

i pana ředitele či paní ředitelku, kteří by si waldorfské třídy vzali pod záštitu.  

 Našim představám o waldorfských třídách nakonec v roce 2016 vyšel vstříc pan ředitel Pavel 

Zeronik ze ZŠ Kaplického. Dostal podporu pana náměstka Ivana Langra a posléze byly nalezeny i 

prostory pro tuto třídu, a to na ZŠ Gollova. Ve školním roce 2016/2017 jsme opět zesílili osvětovou 

činnost pro veřejnost, pořádali jsme mnohé přednášky, pohádky pro děti a od října také probíhalo 

každotýdenní pravidelné setkávání předškoláčků – zájemců o první waldorfskou třídu, kterou jsme 

plánovali otevřít v září 2017. 

 K zápisu do první třídy na jaře 2017 přišlo 31 zájemců. Některým dětem byl doporučen odklad 

školní docházky a někteří rodiče ještě zvážili svou žádost a dítě nakonec umístili do jiné ZŠ. (Všechny 

děti s odkladem, až na jediné, nastupují do waldorfské třídy v září 2018 – zůstali tedy věrni svému 

rozhodnutí.) 

 4. září 2017 jsme tedy otevřeli třídu pro 14 prvňáčků. 

4. Založení první waldorfské třídy při ZŠ Kaplického na ZŠ Gollova 

 Jakmile se rodiče ujistili, že jsou jejich děti přijaty a že od září 2017 nastoupí do první 

waldorfské třídy v Liberci, začaly svépomocné úpravy družiny, šatny, sociálního zařízení a třídy na ZŠ 

Gollova. Rodiče se angažovali se svými představami, zkušenostmi, možnostmi a společnou prací jsme 

během prázdnin proměnili zmiňované prostory v útulné a hřejivé prostředí pro naše děti. Byly to 

nejméně 3 týdny každodenní práce rodičů a učitelů. Někteří rodiče dokonce pracovali i v noci proto, 

aby bylo hotovo to, pro co se zavázali. Ti rodiče, kteří nemohli pracovat na malování, umývání, 

obkládání dřevem, štukování, demolici stávajícího lina či obložení šatny, pokládání koberce či lina, 

stěrkování, umývání, natírání aj., pomáhali svými finančními prostředky či vařili oběd pro ty, co 

pracovali. Prací se účastnily i děti. 

 Velmi pěkné a stmelující klima jsme si s rodiči ještě vytvořili při víkendu stráveném výrobou 

lavic pro naše prvňáčky. Tyto lavice jsou ze 4 druhů dřev (javor, jasan, jilm a bříza). Truhlář, pan 

Vodička, přivezl polotovary a v dílnách na ZŠ Gollova jsme tyto lavice brousili, řezali trnože, 

kompletovali, lakovali přírodním olejem aj. Jsou opravdu vymazlené a snad i to je důvod k tomu, že 

si jich stávající prvňáčci velmi váží. 

 Stěny třídy jsme se nejdříve snažili seškrábat, ale ne na všech místech jsme byli úspěšní. 

Následovalo štukování a malování bílou barvou. Poté přišlo na řadu malování naředěnou akvarelovou 

růžovou barvou, která dle Rudolfa Steinera nejlépe odpovídá jemné mateřské náruči, kterou prvňáčci 

ke zdravému rozvoji potřebují. Třídu jsme vybavili skříňkami a doplňky z přírodních materiálů, našili 

jsme závěsy i záclony, udělali nové garnýže, položili jsme nové lino, připravili jsme stolek ročních dob 

s velikou drúzou ametystu, na stěnu jsme umístili nástěnku a jemné akvarelové obrazy či Madonu od 

Rafaela Santiho. Ve všech námi užívaných prostorech školy je také mnoho květin. 

 Šatna je obložena palubkami ze smrkového dřeva, jsou vyrobeny nové lavičky, staré háčky 

jsou přelakovány do fialových a oranžových odstínů, neobložené stěny a strop jsou vymalovány a na 

stěně se objevilo sluníčko. Z dřevěného obložení vznikla na jedné stěně malá velryba s vodotryskem. 

 Prostor před družinou je zbaven nelibě vonícího obložení a je vymalován spolu s při náležícím 

sociálním zařízením. Zde je nové prkénko, záclona i její uchycení a všude je položeno nové lino. 

Prostor byl před pokládáním lina vystěrkován. 

 Družina je také po značné rekonstrukci. Na podlaze je nové lino i koberec, vše je nově 

vymalováno do pastelově žlutých odstínů, jsou natřeny staré radiátory. Spáry mezi dlaždičkami jsou 

vyběleny. V oknech opět bavlněné záclony. Vše je vybaveno nábytkem z přírodních materiálů a stůl 
je vyroben také na míru při onom zmiňovaném víkendovém tvoření lavic. Na stěnách jsou obrázky 

učitelů či obrázky dětí zapůjčené ze ZUŠ v Brně.  
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 Většina zmiňovaného vybavení kromě bílých barev na vymalování, OSB desek a několika 

trámků na stavbu do šatny, jedné skříňky ve třídě, tří lavic a židliček do třídy i družiny, které nám 

pořídil pan ředitel Zeronik, je dílem a darem RODIČŮ dětí navštěvujících waldorfskou třídu. Je, 

myslíme, dostatečně zřejmé, s jakým nadšením rodiče vše pro vyučování připravují. 

 Slavnostní akt otevření této první waldorfské třídy připadl na 4. září 2017. Slavnosti se účastnil 

pan náměstek Ivan Langr, pan ředitel Pavel Zeronik, třídní učitelka Tereza Hrůzová, učitelka NJ 

Daniela Fialová, družinářka Marta Ježková, pěvecký sbor Aurea Rosa pod vedením Jany Konvalinkové, 

rodiče a jejich děti a mnozí z dlouholetých příznivců waldorfského vzdělávání. Byla zde přítomna i 

televize a rozhlas, a tak se naše liberecká novinka nesla v televizním vysílání několikrát přes celé 

Čechy, Moravu a Slezsko. 

4. září 2017 v první waldorfské třídě na ZŠ Gollova. 

 

Slavnostní přestřižení pásky WALDORFSKÝCH TŘÍD V LIBERCI. 

 

1. školní den s rodiči i příznivci v naší krásné třídě na ZŠ Gollova. 

5. Průběh prvního školního roku 

 Jak už bylo zmíněno, do první waldorfské třídy nastoupilo 4. září 2017 14 dětí (9 chlapců a 5 

dívek). V první třídě se děti seznámily s velkými tiskacími písmeny (v epoše matematiky), s různými 

přímými a oblými liniemi a jejich pravidelným opakováním (v epoše kreslení forem), malují akvarelem 

6 základními barvami (rumělka, karmínová, zlatožlutá, citrónová, ultramarínová a pruská modř), hrají 

na pentatonické flétny, upletli si zvířátko z vlny na vlastnoručně vyrobených pletacích jehlicích, 

zpívají, tančí, znají mnohá prstová cvičení a také mnohé básničky od básníků jako je Jan Skácel, 

František Hrubín, Michael Černík, Josef Václav Sládek, Josef Kožíšek aj. Zažili mnohá dobrodružství 

na četných výukách v přírodě a školních výletech. Jeden výlet byl zorganizován také pro celé rodiny 

a to víkend s koly v Oldřichově v Hájích. Pravidelně také každý měsíc probíhají třídní schůzky. 

 

Níže je uveden jen výpis akcí, které prvňáčci zažili a spoluutvářeli. 

4. 9. – První školní den. 

 

8. 9. – výlet do Harcovských lesů. 

20. 9. Pouštění draků u liberecké přehrady. 

29. 9. Proběhla Michaelská slavnost, kdy každý z prvňáčků prokázal svou odvahu a vydal se do 

temného sklepa školy k velkému drakovi. Za pomoci kouzelného pláště a mocného světelného meče 

si odnesl z dračí sluje pentatonickou flétničku i jablíčku.  

14. - 15. 10. Výlet rodičů, školáčků a jejich sourozenců do Oldřichova v Hájích - s 

cyklovýletem, pouštěním draků, broděním se v potoce a výbornou polévkou z jednoho velkého kotlíku. 

Současně tamtéž proběhla Členská schůze Waldorfské iniciativy Liberec. 
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20. 10. Návštěva ovčí farmy u Hodkovic nad Mohelkou spojená se stříháním ovečky. Děti mohly 

pozorovat, jak ovčácký pes nahání své stádo, jak se ovečky stříhají a vůbec, jaký je život na farmě 

se zvířaty.  

11. 11. Martinská slavnost s divadelním představením o svatém Martinovi spolu s pečením 

martinských rohlíčků a výrobou lampiónů. Na tuto krásnou slavnost jsme s dětmi napekli martinské 

rohlíčky a každý si také vyrobil svůj vlastní lampiónek z akvarelového papíru. Jednalo se o velkou 

akci pro veřejnost podpořenou Statutárním městem Liberec. 

24. 11. Česání, předení na kolovrátku i tkaní na ručním stavu barevné vlny. Paní Barbora 

Wirnitzerová přivezla do školy česačku, kolovrátek i ruční stav a děti mykaly, předly i tkaly jak o život. 

25. 11. Adventní jarmark s tvůrčími dílničkami a vokálně instrumentálním vystoupením brněnského 

Pištibandu pod vedením pana Mojmíra Poláčka. Byla to také velká akce podpořená Statutárním 

městem Liberec. 

4. 12. Adventní spirála. Do spirály nás zavedl tajemný příběh o zeleném hadu, anděl i zpěv a jemná 

hra na klavír v podání studentů Pedagogické fakulty TUL.  Poslední z akcí roku 2017 podpořených 

Statutárním městem Liberec. 

8. 12. Návštěva Kryštofova údolí spojená s prohlídkou betlémů, orloje, tvořivými dílničkami i 

výtečným obědem u maminky našeho prvňáčka. 

12. 12. Návštěva čtvrťáků semilské waldorfské školy s panem učitelem Janem Slavíkem. Zahráli 

jsme naši pohádku o Bratříčkovi a sestřičce a čtvrťáci nám předvedli svou hru o Thorově kladivu 

(severská mytologie).  

14. 12. Naivní divadlo - Čarovná rybí kostička.  

14. 12. Vánoční besídka. Besídka to byla skromnější za zpěvu koled a flétnového doprovodu. Děti 

ukázaly rodičům symetrické formy v prostoru a pochlubily se také svými školními výtvory, ať už 

z vosku, akvarelu či voskovek. 

20. 12. Loutková pohádka o nazlobeném skřítkovi v podání Hanky Bláhové. Pohádka s krásnými 

loutkami a libým hlasem vypravěčky děti dovedla do lesa, kde žil pod kořenem jeden nazlobený 

skřítek… zlobil se a zuřil až do chvíle, kdy se mu v srdci rozsvítil plamínek…. 

20. 1. Sáňkování a bobování na kopci ve Světlé pod Ještědem. 

16. 3. Pouštění Moranky za zpěvu písní i tanečků, loučení se se zimou, neboť Smrtná neděla byla 

za dveřmi! 

28. 3. Návštěva jarní slavnosti Waldorfské školy v Semilech. Na slavnosti se naši prvňáčci ukázali 

s jarní písní Růžička na pentatonické flétny a se třemi tanečky. 

 30. 3. Velký pátek, den, kdy nám Země dala některé ze svých pokladů. Výlet celých rodin s dětmi 

do skal v Jizerských horách. 

13. 4. Výlet spojený s čištěním studánky v Jiříčkově, otloukáním píšťalek a velkým ohněm na opékání 
špekáčků. 

27. 4. Cyklistický výlet přes Liberec, kolem přehrad až k Jizerskému potoku v Lidových sadech. 

17. - 19. 5. Školní výlet na Mariánskohorskou chalupu v Jizerských horách spojený s oslavou Letnic, 

orientačním během, záchranou víly Chudobky a mnohým dalším...  

1. 6. Návštěva Naivního divadla na představení Komáři se ženili. 
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 Z výše uvedeného je zřejmé, že se výuka na waldorfské škole zaměřuje na vytváření 

sociálního kolektivu, kdy se děti učí mimo jiné vzájemně od sebe. Děti také intenzivně vnímají 

proměny přírody během školního roku a vytvářejí si pevnou vazbu pomocí každoročně se opakujících 

slavností. Většina prvňáčků již umí číst, většina také ovládá všechny početní operace v oboru do 20 

včetně odříkání výše zmiňovaných násobkových řad do 12násobku tam a zpět (např. 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a zpět), všichni hrají na flétny a všichni pletou na jehlicích. Všichni umí 

jezdit na kole i bobovat. :-) 

 I na konci prvního školního roku se děti denně těší do školy na překvapení, která se ve výuce 

vytvářejí. 

6. Přijímací řízení do první třídy na školní rok 2018/2019 

7. Finanční náklady na rekonstrukci družiny, šatny a první třídy v létě 2017 

8. Výhled do budoucna 

Tato zpráva pojednává o aktivitách dětí, rodičů i učitelů a příznivců waldorfské pedagogiky 

s cílem zajistit pro budoucí ročníky odpovídající budovu, která pojme všech 9 ročníků waldorfských 

tříd a bude disponovat také vhodným zázemím jako je např. zahrada pro pořádání různých slavností, 

aj. Z velikého zájmu rodičů o tento druh alternativního vzdělávání, který se projevil už v prvním roce 

fungování waldorfské třídy, je potěšující zprávou to, že kapacity waldorfských tříd budou naplněny a 

stávající budova na ZŠ Gollova by tak měla po několika minulých letech využít své plné kapacity. 

Nehledě na obnovu a rekonstrukci budovy, která již s první waldorfskou třídou nastala. 

Tato zpráva by také měla napomáhat představitelům Města Liberec k lepší orientaci v aktuálním 

dění ve waldorfských třídách. 

 

 

 V Liberci v červnu 2018 tento text připravily Tereza Hrůzová, Daniela Fialová, Martina 

Kořínková a Hana Uhýrková za spolek Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. 

 Použité fotografie jsou majetkem spolku Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. 
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