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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, PSČ: 460 59, okres Liberec
IČO 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 374 (z toho na odloučeném pracovišti 38)
Počet tříd 17 (z toho na odloučeném pracovišti 2)
Počet přípravných tříd 1
Počet ž. v přípravné třídě 17

    Školní družina 139 žáků    IZO 116 401 303
Počet zapsaných žáků 139 (z toho na odloučeném pracovišti 30)
Počet oddělení 5 (z toho na odloučeném pracovišti 1)

    Školní jídelna 400 žáků    IZO 116 402 610
        Počet zapsaných žáků 324
         

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
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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. a 2. 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.  K 31.8.2019
proběhla revize našeho ŠVP a byly zapracované drobné úpravy (práce s žáky s PO, atd.).

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 během školního roku 2019/2020.

Dále naše škola nadstandardně provozuje kroužky logopedie. 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 
(viz tabulka 2.2.webového formuláře)

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

Waldorfsk
é třídy

8 5 3 0 0 0

▪ Realizované zájmové kroužky
o Šachy
o AJ pro nejmenší
o Věda Nás baví
o Klub zábavné logiky
o Čtenářský klub
o Výuka cizinců
o Francouzština
o Jóga pro děti
o Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky
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o Časopis Kapličák
o Míčové hry
o Badminton
o Ekokroužek
o AJ pro druhé třídy
o Basketbal
o Sportovní hry
o Sportuj ve škole – 2 hodiny tělocviku navíc
o Kytara
o Flétny
o Čtenářská posilovna pro nejmenší
o Pro zkvalitnění výuky jazyků je ve waldorfských třídách zařazena jedna 

hodina anglického jazyka a jedna hodina německého jazyka týdně navíc 
v rámci kroužků.

▪ Zařazení 1. a 2. cizího jazyka do výuky
(viz tabulka 2.5.webového formuláře)

Anglický a Německý jazyk se ve waldorfských třídách učí již od 1. třídy.

p.
č.

Základní škola

Od
které

třídy je
vyučov

án
povinn

ě
1. cizí
jazyk

Jaké
cizí
jazy
ky

škol
a

nabí
zí

jako
1.

cizí
jazy

k

Od
které

třídy je
vyučov

án
povinn

ě
2. cizí
jazyk

Jaké
cizí
jazy
ky

škol
a

nabí
zí

jako
2.

cizí
jazy

k

9
ZŠ Kaplického 384 – odloučené 
pracoviště Gollova

1 AJ 1 NJ

3. Zabezpečení provozu

ZŠ Kaplického:
Během školního roku byla opravena místnost, která nyní slouží jako klubovna a učebna pro výuku
dělených hodin. Dále byla započata tvorba projektové dokumentace na vybudování nové učebny
pro praktické činnosti. Prostorové možnosti školy jsou stále nedostatečné. 
Celkem  se  zde  nachází  14  kmenových  tříd,  3  odborné  učebny  -  informatika,  jazyková  a
přírodovědná učebna (některé slouží  i  jako kmenové třídy),  školní  družina (slouží  dopoledne k
výuce dětí přípravné třídy). Vzhledem k nárůstu počtu žáků ve třídách je potřeba více dělit hodiny.
Výuka těchto předmětů probíhá ve školní knihovně, klubovně nouzově i v jídelně. Z tohoto důvodu
je potřeba řešit další učební prostory. 
Školní  družina  má 4 oddělení  a  i  zde  se  potýkáme s nedostatkem vhodného prostoru.  Družina
využívá třídy nižších ročníků, kde dopoledne probíhá výuka a odpoledne je zde školní družina.
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Hlavní  družina  disponuje  kabinetem,  který  je  zároveň  zázemím  pro  vychovatelky  a  asistentky
pedagogů.
V budově školy se nachází školní jídelna,  kuchyně, sklady, tělocvična.  Tělocvična je dostatečně
vybavená  a  odpovídá  požadavkům pro  TV.  Školní  zahrada  je  součástí  areálu  a  je  velmi  často
využívána školní družinou, při výuce tělesné výchovy a při výuce praktických činností. Součástí
školní  zahrady je  sportoviště,  které  nevyhovuje moderním požadavkům pro výuku TV v širším
kontextu. 
Venkovní učebna vybudovaná v prostorách zahrady byla zkolaudována až v zimních měsících. Je
určena pro zpestření výuky, pro školní družinu a akce školy.
Veškeré zázemí školy je systematicky modernizováno.
Všechny  třídy  jsou  vybaveny  technikou  (interaktivní  tabule  či  dataprojektor,  počítač,  televize).
Škola je pokryta síťovým připojením v dostatečném rozsahu.
Škola má bezbariérový přístup. 

Odloučené pracoviště Gollova:
V srpnu 2018 proběhla rekonstrukce prostor a byla vybudovaná nová učebna. Nyní se zde nachází
pouze  dvě  třídy  pro waldorfskou  pedagogikou  a  jedno  oddělení  ŠD.  Tato  situace  je  velmi
nevyhovující.  Zcela  zde  chybí  zázemí  pro  zaměstnance,  dostatečný  prostor  pro  šatny  žáků,
prostorné učebny a sportoviště.

▪ Kmenové učebny (počet):

Odborné učebny Kaplického:
Druh odborné

učebny
Maximální
kapacita

Z kapacitních důvodů
využívána jako kmenová

učebna (ano/ne)

Poznámka

Učebna
výpočetní
techniky

26 ano Kmenová  třída
pro 9. třídu

Jazyková
učebna

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

Přírodovědná
učebna

30 Ne

Zázemí: 
3x kabinet 
2x sborovna
1x ředitelna
1x sekretariát

Odborné učebny Gollova:

2x kmenová učebna
1x místnost pro ŠD
Bez zázemí

Technické zabezpečení Kaplického (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …)
Škola  disponuje  moderním vybavením,  ve  třídách  jsou  dataprojektory,  velkoformátové  televize
a interaktivní tabule. Škola je kompletně zasíťovaná a z větší části umožněno napojení na wifi.
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Během roku škola nakoupila 25 tabletů (ipad) pro žáky - využití ve výuce. Pro další zkvalitnění
výuky IT byla zakoupena lego stavebnice  - Mindstorms. Modernizace vybavení je plánovaná i
v příštím roce. 

Technické zabezpečení Gollova (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …)
Odloučené pracoviště prozatím nedisponuje žádným technickým vybavením. 

▪ Technický stav školského objektu
(viz tabulka 5.2.webového formuláře)

▪ Vnitřní sportoviště
(viz tabulka 4.3.webového formuláře)

Odloučené pracoviště Gollova:
Na odloučeném pracovišti je k dispozici jedna větší učebna upravená k sportovním aktivitám. 
Popřípadě je možnost využívat tělocvičnu v ZŠ Oblačná.

▪ Outdoorová sportoviště
(viz tabulka 4.4.webového formuláře)
Dle  projektové  dokumentace  byly  zpracovány  cenové  nabídky  na  výstavbu
moderního  multifunkčního  hřiště.  Možnosti  financování  jsou  v jednání
s odborem majetkové správy školských objektů.

Odloučené pracoviště Gollova:
Na odloučeném pracovišti není žádné venkovní hřiště. Žáci mohou docházet na přilehlé hřiště. 

▪ Bezbariérový přístup
(viz tabulka 4.5.webového formuláře)

Odloučené pracoviště Gollova:
Škola není bezbariérová.

▪ Stravování
(viz tabulka 4.1.webového formuláře)
Školní jídelna je nositelem certifikátu JÍDELNA SNŮ.

Odloučené pracoviště Gollova:
Stravování je zajištěno firmou Gastron.

4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení

▪ Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru

(viz tabulka 1.4.webového formuláře)

▪ Změny v pedagogickém sboru
(viz tabulka 1.4.1 webového formuláře)
Během roku byl problém sehnat kvalifikované zaměstnance.
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▪ Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)
(viz tabulka 1.4.2 webového formuláře)
Škola má dlouhodobý problém sehnat uklízečku a školníka.

▪ Změny na pozicích ostatních zaměstnanců
(viz tabulka 1.4.3 webového formuláře)

▪ Kvalifikovanost sboru
(viz tabulka 1.1. webového formuláře)

▪ Specializované činnosti – kvalifikovanost
(viz tabulka 1.1.1.webového formuláře)
Druhý výchovný poradce zahájil studium během školního roku.

▪ Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň
(viz tabulka 1.1.2.webového formuláře)
Na prvním stupni učí učitelé z druhého stupně hlavně anglický jazyk a v páté
třídě český jazyk nebo matematiku.

▪ Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň (vybrané oblasti)
(viz tabulka 1.1.3.webového formuláře)

▪ Profesní rozvoj učitelů
(viz tabulka 1.2.webového formuláře)

▪ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2018/2019

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel
Počet

účastníků
Řízení metodických kabinetů NIDV 1
Jak rozvíjet matematickou gramotnost u žáků na 1. 
stupni

Fraus 14

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 
1. stupně podpůrného opatření

NIDV 11

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 
předmětů

Centrum kolegiální
podpory

1

Studium pro asistenty pedagoga NIDV 2
Jak učit s nadhledem Taktik 2
Úvod do první pomoci při školní šikaně a 
kyberšikaně

NIDV 2

Mimořádné události ve škole a jejich řešení NIDV 1
Jak naše talíře otáčí světem – zodpovědná spotřeba 
potravin

Divizna 1

Učitelé učitelům Divizna 1

Specializační studium – školní koordinátor EVVO
Středisko ekologické

výchovy SEVER
1

Seminář dobré praxe
Vzdělávací centrum

TEREZA
1

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického 
jazyka

NIDV 2

Studium pedagogiky NIDV 1
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Řešení problému ve třídě Společně k bezpečí 2
Principy nezraňující komunikace Člověk v tísni 1
Rozvoj nadaného žáka v běžné škole NIDV 1
Právní vědomí vychovatele ŠD NIDV 1
Kolokvium ředitelů NIDV 1
IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové 
výuce

NIDV 1

Rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických 
pracovníků – Řízení evaluace

Služby a školení Mladá
Boleslav

1

Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy 
a školského zařízení

PARIS 1

Řešení konfliktů aneb Zkvalitňování vztahů na 
pracovišti

Služby a školení Mladá
Boleslav

1

5. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …)

▪ Kapacita školy a její naplněnost
(viz tabulka 5.1.webového formuláře)
Údaje jsou ve webovém formuláři vyplněny od oddělení školství dle 
statistických výkazů k 30. 9. 2018. 
Součástí školy je také přípravná třída, kterou navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 17 dětí.
Škola od 1. 9. 2018 otevřela jednu waldorfskou třídu v odloučeném pracovišti. Nízký průměr na
druhém stupni  školy je  zapříčiněn slabým 9.  ročníkem a také  nízkým počtem žáků v sedmých
třídách. Dvě sedmé třídy škola nemohla sloučit z důvodu většího počtu žáků s PO 2. a 3. stupně.

▪ Charakteristika žáků dle trvalého bydliště
(viz tabulka 5.1.1. webového formuláře)

▪ Školní družina a její kapacita, školní klub
(viz tabulka 4.2. webového formuláře)
V lednu byla kapacita školní družiny navýšena, ale dvě místa zůstala neobsazená.

▪ Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí 
školní rok

(viz tabulka 7.5. webového formuláře)

▪ Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ
(viz tabulka 7.6. webového formuláře)

▪ 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 13
o opakování ročníku 2
o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0
o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 31
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plánu (§ 18 ŠZ)
o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu

0

Celkem  46

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

▪ Přehled prospěchu žáků
(viz tabulka 7.1. webového formuláře)

▪ Údaje o výchovných opatřeních
(viz tabulka 7.2. webového formuláře)

▪ Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH)
(viz tabulka 7.3. webového formuláře)
Velká neomluvená absence ve 2. pololetí  na 2. stupni byla zapříčiněna dvěma žáky. Každý žák,
který měl počet NH 25 a výše byl řešen s oddělením OSPOD. 

▪ Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání
(viz tabulka 2.6. webového formuláře)
Škola se zapojila do projektu Edison – stáže zahraničních studentů ve třídách.

▪ Pestrost způsobů výuky
(viz tabulka 2.7. webového formuláře)

▪ Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, 
zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových projektů, které 
podporují zdravý rozvoj dítěte

(viz tabulka 2.8. webového formuláře)
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 a zakoupení tabletů pro žáky.

▪ Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku 
jednotlivých žáků

(viz tabulka 2.9. webového formuláře)
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.  Testy  jsou i  v  elektronické  podobě 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
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▪ 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 žáky s podpůrnými opatřeními, včetně žáků nadaných a
žáků cizinců;

-          péče  o  žáky  mimořádně  nadané –   škola  navázala  spolupráci  s  Pedagogickou  poradnou,
konkrétně s koordinátorkou pro nadané děti. Dále jsme zapojeni do projektu NAKAP - podpora
pro nadané a talentované žáky, ve spolupráci s Krajským úřadem v Liberci. Dalšími partnery
školy pro vzdělávání je Technická univerzita v Liberci a Mensa ČR. Škola pořádá exkurze do
laboratoří,  provozoven  a  technických  závodů.  Nadaní  žáci  pracují  dle  individuálního
vzdělávacího plánu a navštěvují vybrané předměty ve vyšších ročnících. Zájemci studují také
na Dětské univerzitě, jezdí na kempy či tábory;

-          v otázkách  primární  prevence  spolupracujeme s  Policií  ČR,  neziskovou  organizací  Maják,
Advaita 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, a pozici koordinátora inkluze;

-          využíváme zkušeností poradenského střediska při Úřadu práce, kde žáci provádějí profilové,
osobnostní a profesní testy;

-          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  velice  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);
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-      rodiče se rádi účastní tradičních akcí školy (Kaplický jarmark, Kaplický běh,
Školní ples, Sportovní den pro děti a rodiče, Vánoční dílny atd.) a hodnotí je
jako velice zdařilé;

-          rodiče si oblíbili elektronickou žákovskou knížku Gradebook;
-          při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, schází se pravidelně před třídními schůzkami.

Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ
(viz tabulka 2.11. webového formuláře)

▪ Komunikace se zákonnými zástupci
(viz tabulka 3.4. webového formuláře)

▪ Aktivní spolupráce se zřizovatelem
(viz tabulka 5.5. webového formuláře)

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

▪ výsledky soutěží a přehlídek

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 vědomostní a sportovní výkony:

-       Obhájení titulu Ekoškola,
-      Matematický Klokan, Pangea  - velmi dobré umístění,
-     Stroj na jedničky – 1. místo v kraji,
-     vlastivědná soutěž Vlastík 4. místo (žáci 2.-5. třídy),
-     soutěž Oděv a textil ve spolupráci se Střední průmyslovou školou textilní, speciální cena poroty

za originální zpracování,
-     Šachový turnaj – 1. místo v krajském kole, 22. místo ve Zlíně v republikovém finále,
-     Přehlídka dětských recitátorů v Liberci – okresní kolo - čestné uznání uděleno porotou za skvělý

výkon,
-     Účast v okresním kole Pythagoriády – velmi dobré umístění,
-      ZOO riskuj,
-   Dobi cup 2019 – 8. místo,
-     v okresním finále McDonald's Cupu jsme se umístili na 2. místě (4.-5. třída) ,
-   v krajském finále jsme McDonald's Cupu obsadili 3. místo (2.-3. ročník),
-     v republikovém  finále  Atletického  trojboje  -  3.  místo v  jednotlivcích  a

v družstvech jsme získali 2. místo.

▪ 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.
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-          Výuka cizích jazyků pomocí Blended learning – celý školní rok, anglický a německý jazyk.
-          Pedagogy je kladen důraz na rozšiřující  učivo pro nadané žáky, žáci jsou podporováni i ve

volném čase, např. kroužky zaměřené na nadstandardní témata.
-          Pedagogičtí pracovníci jsou 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
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 velmi dobře hodnocené.  A není
výjimkou, že studenti u nás nastupují na pracovní pozice;

-      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:

 Vánoční dílny pro žáky a širokou veřejnost,
 Školní ples,
 Kaplický jarmark,
 Sportovní den (badmintonový turnaj rodičů, žáků a učitelů, Kaplický běh),
 Pasování prvňáčků.

▪ Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy
(viz tabulka 2.10. webového formuláře)
V okresním finále McDonald's Cupu jsme se umístili na 2. místě (4.-5. třída)  a v krajském
finále jsme obsadili 3. místo (2.-3. ročník).
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Dařilo se nám také v republikovém finále Atletického trojboje. V jednotlivcích obsadil Daniel
Jadrný  z pátého  ročníku  3.  místo a  v družstvech  jsme  získali  krásné  2.  místo ve  složení  Eva
Sznapková, Lucie Dušková, Daniel Jadrný a Dominik Svárovský.

▪ Pestrost mimoškolních aktivit
(viz tabulka 3.2.. webového formuláře)

▪ Komunitní činnost
(viz tabulka 3.3.. webového formuláře)

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, v nichž se vyskytly problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými
výsledky ve škole i v životě.

- 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, při nichž si žáci formou zážitkové pedagogiky
vyrobili například 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.  A rovněž  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 které jsou jejich obtíže nejvíce patrné – žáci
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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  2018/2019  se  podařilo  úspěšně  realizovat.
Naším  cílem  bylo  a  je  vytrvale  ukazovat  žákům  správnou  cestu,  dosahovat
co nejkvalitnějších  výsledků  odpovídajících  individuálním  možnostem  žáků,  vzdělávat
pedagogické  pracovníky,  uspokojit  žáky  ve  škole,  aktivně  spolupracovat  s  rodiči  ke
spokojenosti všech stran.

▪ 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, tvorbu třídních pravidel a celkový režim 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 2018). Žákům nejnižších
ročníků byl zadán dotazník Moje třída (PT, 1. – 2. třídy, leden 2019). Ve druhém pololetí
došlo  k  testování  klimatu  tříd  v 1.  až  9.  ročníku  (květen  2019).  Ve  vybraných  třídách
prvního  a  druhého  stupně  byl  zadán  dotazník  „Šikana  x  ubližování“  (duben  2019).
Dlouhodobě je monitorováno třídní klima, vztahy a užívání návykových látek.

- 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 schránky důvěry umístěné na dívčích a chlapeckých
toaletách.  Dále  žáci,  rodiče  a  přátelé  školy  mohli  využívat  elektronickou  schránku
důvěry schrankaduvery@zs-kaplickeho.cz.
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▪ údaje o prevenci sociálně-patologických jevů (agrese, šikana, 
kyberšikana, násilí, gambling, poruchy příjmu potravy, negativní 
působení sekt, sexuální rizikové chování, drogová problematika, 
záškoláctví apod.)

 
- Škola úzce spolupracuje v oblasti primární prevence a sociálně-patologických jevů s Policií

ČR, neziskovou organizací Maják, Advaita a využívá služeb Střediska výchovné péče Čáp.
- Rozšíření  sociálně-patologických  jevů  je  sledováno  mezi  žáky  prostřednictvím

dotazníkových šetření, třídnických hodin a při debatách v rámci realizovaných přednášek a
seminářů.

- Škola uspořádala pro žáky přednášku na téma Kyberšikana,  dorazila  Mgr.  Pospíšilová z
organizace Probační a mediační služba.

▪ Angažmá odborných profesí
(viz tabulka 3.5.. webového formuláře)
Na škole bylo celkem 9 asistentů pedagoga plus jeden asistent pedagoga hrazený rodiči. 

▪ Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku
řešeny formou výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD

(viz tabulka 7.4.. webového formuláře)

▪ Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 (viz tabulka 3.6. webového formuláře)

▪ Podpora žáků nadaných
(viz tabulka 3. 7. webového formuláře) – tabulka je zařazena nově
Škola již pracovala s nadanými žáky a pokud bude žák diagnostikován poradnou, nemá problém
s ním pracovat. Nyní jsou v šetření poradny dva žáci.

p.
č.

Základní
škola

Nadaní 
z toho

mimořádn
ě nadaní 

Aktivity určené na podporu nadaných žáků realizované v daném
školním roce (max 5 příkladů) 

Základní
škola, Liberec,

Kaplického
384,

příspěvková
organizace 

0 0

10. Údaje o řízení školy/zařízení

▪ Ze strany vedení školy je kvalita výuky posuzována komplexně - průběžným sledováním
práce učitelů, hospitacemi, zpětnou vazbou od rodičů a žáků.

▪ V některých třídách probíhala tandemová výuka matematiky, tato metoda se osvědčila (lepší
variantou je diferenciace tříd).

▪ Dalším krokem ke sledování  vzdělávacího  procesu  je  testování  žáků  (vlastní  srovnávací
testy pro předměty český a anglický jazyk, matematika nebo celostátní testy SCIO). AJ se
testuje jednou za čtvrt roku, ostatní předměty vždy v pololetí a na konci školního roku.
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▪ Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, jak v rámci oboru, tak osobního růstu.
Zvláště  podporujeme  vzdělávání  koordinátorů  a  vlastní  sebevzdělávání  kupř.  formou
webinářů.

▪ V rámci prohlubování vztahů s rodiči jsme pořádali řadu akcí, na kterých se podíleli jak žáci
a učitelé, tak i rodiče a přátelé školy.

▪ Vedení  školy  pravidelně  provádí  šetření  školního klimatu.  Jsou sledovány  vztahy  mezi
žáky,  žáky  a  učiteli.  Pravidelně  je  hodnocena  celková  atmosféra  ve  třídě  či  škole
(dotazníková  šetření  jsou  žákům předkládána  v papírové  i  elektronické  podobě,  v rámci
třídnických hodin i v podobě anket). Spolupracujeme s etopedem při formování kolektivu,
organizacemi zabývajícími se posilováním pozitivních vazeb mezi žáky.

▪ Pro větší zapojení žáků do chodu školy, byly zavedeny pravidelné besedy žáků s ředitelem
školy.

▪ Ve škole podporujeme samosprávu,  zdravé  prosazování  a  respektování  názorů -  formou
ekotýmu a školního parlamentu.

▪ Na konci školního roku proběhlo vlastní hodnocení školy.
▪ Pro zpestření a zkvalitnění výuky byla vybudovaná venkovní učebna.
▪ Nejpalčivější  problém  je  ve  fungování  odloučeného  pracoviště  –  (dvě  školy  v jednom

prostoru, nevhodné zázemí pro učitele). Stále hledáme vhodné řešení.

▪ Strategie rozvoje školy a vzdělávání
(viz tabulka 2.1. webového formuláře)

▪ Testování klimatu školní sborovny
(viz tabulka 1.3. webového formuláře)

▪ Participace žáků na chodu školy
(viz tabulka 2.3. webového formuláře)
Školní parlament a Ekoškolu hodnotíme jako velice přínosné z hlediska vlastní iniciativy žáků 
podílet se na chodu školy. Parlament i Ekoškola mají vlastní rozpočet v hodnotě 20.000,- Kč. Pro 
rozšíření byly zavedeny besedy žáků s ředitelem školy.

▪ Testování klimatu školy a třídy
(viz tabulka 3.1. webového formuláře)

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,
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▪ zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku,
▪ prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace,
▪ prohloubit zahraniční spolupráci, kupř. pořádat výměnné pobyty a výjezdy,
▪ obohatit mezipředmětovou výuku prvky Hejného metody,
▪ klást důraz na činnostní učení a nové učební styly,
▪ realizovat tandemové vyučování napříč předměty,
▪ poskytnout rozvíjející prostředí žákům nadaným a mimořádně nadaným.

▪ Krátké zhodnocení
 
Uplynulý školní rok hodnotím jako zdařilý. Nově vybudované odborné učebny jsou již součástí 
života školy a jsou hojně využívány žáky napříč ročníky. Do vyučování se postupně zapojují 
tablety. Žáci s nimi pracují průřezově a práce s nimi je baví. Pedagogičtí pracovníci prošli řadou 
školení a vítají zavádění informačních technologií do výuky.
Úskalím však zůstávají waldorfské třídy z hlediska zázemí. První a druhý waldorfský ročník se stále
nachází na odloučeném pracovišti. Kvůli detašovanému odloučenému pracovišti je zatížena 
komunikace, předávání informací a řešení krizových situací.
Dále hodnotím jako úspěšné podání projektu z EU (viz výše), který  zahájil činnost dne 1. 9. 2018.
Radost mám z vybudování venkovní učebny. Ta slouží jako prostředek pro zpestření výuky a 
v podstatě ke stmelování celé školy.
Během roku se řešilo několik krizových situací, za které jsem rád, protože díky nim vím, jakým 
směrem by bylo dobré směřovat výuku a prakticky celou školu. Naši žáci úspěšně složili přijímací 
zkoušky na střední školy i gymnázium. Dařilo se jim také v soutěžích a olympiádách, obsazovali 
nejvyšší příčky ve vědomostních i sportovních disciplínách.

12. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích

▪ Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v
daném školním roce)

(viz tabulka 5.3.1. webového formuláře)

▪ Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a 
dotace (v daném školním roce)

(viz tabulka 5.3.2. webového formuláře)
● Škola  úspěšně  ukončila  první  rok  projektu  financovaného  z EU  s názvem  Škola  také

potřebuje pečovat  o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma. Přes počáteční  problémy se
podařilo rozjet všechny aktivity projektu. Nejvýznamnější akce, které proběhly: workshop,
teambuilding, mentoring a koučink.

● Šablony I. byly ukončeny k 17.8.2019.
● Od 1.9.2019 startují Šablony II.

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity)
(viz tabulka 5.4. webového formuláře)

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

(viz tabulka 6. webového formuláře)

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

● V období od 6. 5. 2019 do 7. 5. 2019  proběhla kontrola ze strany zřizovatele  zaměřená na
hospodaření  v období  let  2017,  2018  a  2019.  Kontrolou  bylo  zjištěno,  že  nedochází
k nehospodárnému  použití  poskytnutých  finančních  příspěvků.  Případné  nedostatky  byly
projednány na místě (protokol v příloze č. 3). 

● Dne 2.4.2019 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která
byla zaměřena na školní jídelnu. Drobné nedostatky byly ihned odstraněny, větší nedostatky
byly odstraněny během letního období a další jsou stále v řešení se zřizovatelem (stav střechy a
zatékání).  Z důvodu  zatékání  a  spatného  stavu  dlažby  byla  udělena  KHS  Liberec  pokuta
2.000,- Kč (technický stav se řeší se zřizovatelem – je již připraven projekt na modernizaci
kuchyně, čeká se jen na realizaci)  (protokol v příloze č. 4).

● Dne 19.1.2019 proběhla kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,
která byla zaměřena na platbu zdravotního pojištění.  Bez připomínek (protokol v příloze č. 5).

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení
Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2018

15. Povinné přílohy výroční zprávy:
- Příloha č. 1 - vygenerované tabulky
- Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2018
- Příloha č. 3 – protokol z kontroly statutárního města Liberec
- Příloha č. 4 – protokol z kontroly KHS Liberec 
- Příloha č. 5 – protokol z kontroly VZP 
- Příloha č. 6 – Závěrečná zpráva z minimálního preventivního programu 
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ZŠ Kaplického 384

1. Pedagogický sbor

1.1 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 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zpracováno dle statistických výkazů (údaje dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)

P.č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň
9 ZŠ Kaplického 384 95 - 100% 95 - 100%

1.1.1 Specializované činnosti - kvalifikovanost

P.č Základní škola

výchovný
poradce

školní metodik
prevence koordinátor ŠVP metodik ICT koordinator EVVO

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

9 ZŠ Kaplického 384 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1

1.1.2 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)

P.č. Základní škola Ročník Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N %

 9  ZŠ Kaplického 384 

 1  44  24  54.5  20  45.5  0  0 
 2  65  44  67.7  21  32.3  0  0 
 3  53  26  49.1  27  50.9  0  0 
 4  54  48  88.9  6  11.1  0  0 
 5  56  35  62.5  21  37.5  0  0 
 celkem  272  177  65.1  95  34.9  0  0 

1.1.3 Přehled aprobovanosti výuky - 2. 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)

P.č. Základní škola Vyučované předměty nebo vzdělávací
oblasti

Celkem vyučovaných
hodin Ú % P % N %

 9  ZŠ Kaplického 384 

 Český jazyk a literatura  25  25  100  0  0  0  0 
 Matematika  27  18  66.7  9  33.3  0  0 
 Cizí jazyky  37  30  81.1  7  18.9  0  0 
 ICT  9  6  66.7  3  33.3  0  0 
 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z  38  23  60.5  15  39.5  0  0 
 Člověk a společnost D, Ov,   23  21  91.3  2  8.7  0  0 
 celkem  159  123  77.4  36  22.6  0  0 



1.2 Profesní rozvoj učitelů

p.č. Základní škola Plán
DVPP

Individuální plány
osobního rozvoje

jednotlivých
učitelů

Vzdělávací
akce pro

celý
učitelský

sbor

Vzájemné
hospitace a

náslechy mezi
učiteli

Mentoring Jiné formy profesního
rozvoje

9 ZŠ Kaplického 384 A A A A A

Individuální koučink pro
zaměstnance, Individuální
pohovory vedení x učitel,
Mentoring pro vedoucí
zaměstnance

1.3 Testování klimatu školní sborovny

p.č. Základní škola ANO/NE
*)

Rok kdy bylo provedeno
poslední testování

Druh použitého testovacího nástroje nebo jiná forma
práce s klimatem školní sborovny.

9 ZŠ Kaplického 384 ANO 2019 SCIO - Mapa školy
*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené v posledních třech letech

1.4 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru

p.č. Základní škola Celkem pedagogů Z toho muži Průměrný věk
Věková skladba

< 30 31 - 40 41 - 50 51 - 64 65 +
9 ZŠ Kaplického 384 40 5 46.0 4 13 14 8 1

1.4.1 Změny v pedagogickém sboru

p.č. Základní škola nastoupili do
ZŠ celkem

z toho absolventi fakult
vzdělávající učitele

odešli ze
ZŠ celkem

odešli na
jinou školu

odešli
mimo

školství

z toho učitelé
do 3 let praxe

9 ZŠ Kaplického 384 10 1 3 1 2 0

1.4.2 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)

p.č. Základní škola
ostatní

zaměstnanci
celkem

z toho
muži

z celku administrativní
pracovníci

z celku provozní
zaměstnanci

z celku vedoucí
pracovníci

9 ZŠ Kaplického 384 8,7 1 2 6 2

1.4.3 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců

p.č. Základní škola nastoupili do ZŠ odešli ze ZŠ Důvody odchodu
9 ZŠ Kaplického 384 2 2 Termínovaná smlouva

2. Vzdělávací proces

2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání

p.č. Základní škola Strategický
dokument

Do zpracování strategie byli
zapojeni:

Je materiál
každoročně

vyhodnocován
a případně dle

potřeby
doplňován?

Je dokument veřejně přístupný
pro rodiče?

9 ZŠ Kaplického 384 2017 - 2020 1 - ředitel (nejužší vedení)
2 - rozšířené vedení ANO NE



2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin

Tzv. disponibilní hodiny jsou dnes prakticky to jediné, čím se školy mohou mezi sebou lišit nad rámec povinného základu, daného v RVP. Na
prvním stupni má ředitel k dispozici 14 vyučovacích hodin k posílení vybraných předmětů, na druhém pak 24 hodin. Z toho jde ale 6 povinně
na podporu dalšího (druhého) cizího jazyka. Přesné rozdělení disponibilních hodin uvádí každá škola ve veřejné výroční zprávě, pro potřebu
tohoto přehledu je diferencujeme do oblastí, které daná škola pokrývá většinově: CIZÍ JAZYKY, ČESKÝ JAZYK A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY ,
MATEMATIKA A PŘÍRODOVĚDNĚ PŘEDMĚTY , ESTETICKÉ VÝCHOVY , ICT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE.

1. Cizí jazyk
2. ČJ a humanitní předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost)
3. Matematika a přírodovědné předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a
příroda)
4. Estetické výchovy, Člověk a zdraví (Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a kultura a Člověk a zdraví)
5. ICT 
6. Člověk a svět práce
7. Volitelné předměty v rámci celého spektra vzdělávacích oblastí

p.č. Základní škola Typ tříd
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ

9 ZŠ Kaplického 384 běžné třídy 0 9 6 0 1 0 2 3 8 0 3 2 0

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

2.3 Participace žáků na chodu školy

p.č. Základní škola
Školní

parlament
ANO/NE

Zástupci ve
školním

parlamentu (od
které třídy)

Četnost
schůzek

Provádějí
se zápisy z

jednání
ANO/NE

Způsoby předávání
informací o činnosti

Příklady aktivit v
daném školním

roce max 5
příkladů

9 ZŠ Kaplického 384 ANO 4 1 x 14
dní ANO

Vedení školy a vedoucí učitel,
třídnické hodiny, webové

stránky školy, školní časopis,
nástěnky

Podíl na výzdobě
školy

Dog treking
Projektové dny -
např. barevný

týden
Návštěva domova

seniorů -
Františkov

Tradiční školní
akce - ples,

jarmark a vánoční
dílničky

2.4 Nasazení 1. cizího jazyka

Výuka cizím jazykům je dnes jednou z důležitých oblastí, které rodiče při výběru základní školy mohou sledovat. Přestože většina libereckých
ZŠ nasazuje 1. cizí jazyk již v první třídě, tyto informace rodiče často nemají, nebo nevnímají. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě ZŠ se začíná
vyučovat cizímu jazyku a kterému.

2.5 Nasazení 2. cizího jazyka

V nasazení druhého cizího jazyka je už mezi základními školami více rozdílů. Přesto se nedá říci, že by děti z některých ZŠ byly o výuku
němčině či francouzštině ochuzeny. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě dané ZŠ se začíná vyučovat druhému cizímu jazyku a kterému.

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 3 AJ 7 NJ

2.6 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání

p.č. Základní škola
Zapojení
rodilých
mluvčích

CLIL 
(zkratky předmětů,

ve kterých je
metoda používána)

eTwinning

Další cizí jazyk
zařazený jako

nepovinný předmět
ročník/jazyk

Výměnné
pobyty do
zahraničí

Jiné (max 3
příklady

nejvýznamnějších
aktivit)

9 ZŠ Kaplického 384 ANO M, Vl, Ch. PČ NE NE Nepravidelně Projekt Edison
Zapojení rodilého

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10839


mluvčí do výuky
Clill

2.7 Pestrost způsobů výuky

V dnešních základních školách se již nepraktikuje pouze tzv. frontální způsob výuky (F), ale najdete v nich také činnostní učení (Č),
projektové vyučování (P) apod. Kritérium ukazuje, jaké způsoby výuky daná základní škola praktikuje a jak je tento způsob výuky běžný
nebo ojedinělý *)

p.č. Základní škola
1. stupeň 2. stupeň

F Č P Jiné F Č P Jiné
9 ZŠ Kaplického 384 A B A Tandemová výuka matematiky A B A Tandemová výuka matematiky

*)
A – běžně používaný způsob u většiny učitelů ve všech předmětech
B – tento způsob výuky využívají jen někteří učitelé v některých předmětech
C – tento způsob výuky učitelé většinou nezařazují (použití metody je výjimečné)

2.8 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do
vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte

p.č. Základní škola Hejného
metoda

Comenia
Script

Využití
tabletů ve

výuce

Zdravý životní styl a
stravování

Trvale udržitelný
rozvoj Jiné

9 ZŠ Kaplického 384 částečně NE ANO

Certifikát Jídeln a snů a
využívání regionálních
potravin
Ovoce do škol
Šetrný spotřebitel

Ekoškola - ekotým
Žákovský parlament
Spolupráce s Dětskou
univerzitou a SPŠ textilní
Liberec

Tandemový výuka
matematiky
Výuka pomo cí
interaktivních sad
PASCO
Badatelsky
orientovaná výuka

2.9 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků

p.č. Základní škola

Typ externího testování realizovaný v daném školním roce
NIQES -

ČŠI 
InspIS

SET

SCIO KALIBRO Jiné

9 ZŠ Kaplického 384 tř.
3, 5, 7, tř.
ČJ, M, AJ, obecné studijní
předpoklady

tř.

vlastní srovnávací testy - MOODLE a testy z
portálu Pro školy
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tř.
ČJ, AJ, M

2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy

Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je jen přehledem a nikoli strukturovaným výpisem.
Konkrétní informace pak lze nalézt ve veřejné výroční zprávě každé školy.

Soutěže typu A:
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích,
olympiáda v českém jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, astronomická olympiáda, Pythagoriáda
Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická soutěž na téma holokaust a jeho reflexe, rasové
problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v teoretických a
praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v programování

Soutěže typu B:
Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior,
Matematická soutěž Pangea
Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka
dětských skupin scénického tance Kutná Hora, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský a my (celostátní literárně
historická a výtvarná soutěž)
Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, přespolní běh – běháme s BK Tour, atletický čtyřboj,
minifotbal, basketbal, házená)
Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Logická olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů,

Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést přesnou evidenci zapojených žáků ve všech soutěžích a
olympiádách. Někteří žáci se zapojují do více soutěží, čísla mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na celkový počet úspěšných a



aktivních žáků. Některé soutěže nemají klasický postup okres, kraj, republika, některé nestanovují pořadí žáků, ale jen úspěšnost řešení –
např. Bobřík informatiky.

p.č. Základní škola

Soutěže typu A Soutěže typu B

Počet zapojených žáků Počet umístění 
(1. až 3. místo) Počet zapojených žáků Počet umístění 

(1. až 3. místo)
školní kola okras a vyšší okres kraj ČR školní kola okras a vyšší okres kraj ČR

9 ZŠ Kaplického 384 180 15 2 1 0 120 28 5 5 5

2.11 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ

Kritérium ukazuje existenci a konkrétní příklady aktivit na daných základních školách (ANO/NE/příklady).

p.č. Základní škola
Spolupráce ZŠ a MŠ *) 

(max 3 konkrétní aktivity
realizované ve školním roce)

Prostupnost a spolupráce
mezi 1. a 2. stupněm 

(max 3 konkrétní aktivity
realizované ve školním roce)

Spolupráce ZŠ a SŠ **) 
(max 3 konkrétní aktivity

realizované ve školním roce)

9 ZŠ Kaplického 384

Společné rozsvícení vánočního
stromku
Školní akce - Mikuláš, školní
jarmark
Společná spolupráce prvňáků a
předškoláků

Patroni
Školní akce - Valentýnský pošťák
Kaplický jarmark

Volba povolání-absolventi přednáší o
středních školách žákům 9.ročníku
Školní ples
Exkurze

*) pouhé využívání prostor ZŠ pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení dětí nebo zaměstnanců MŠ i ZŠ do některých společných
činností.

**) neuvádět veletrhy vzdělávání a návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ, které by měly být samozřejmostí

3. Školní klima

3.1 Testování klimatu školy a třídy

Kritérium existence testování ve frekvenci alespoň 1x školní rok.

p.č. Základní škola A/N
*)

Kdy bylo
testování
naposledy

realizováno 
(měsíc/rok)

Ročníky, které se
testování zúčastnily

Druh
použitého

testovacího
nástroje

Jak jsou výsledky dále využívány pro
práci se školním klimatem nebo

uvedení různých aktivit zaměřených na
zlepšování školního klimatu.

9 ZŠ Kaplického 384 ANO březen /2019 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,

Vlastní
testové

dotazníky
Sociometrické

testy Pro
školy

Slouží jako výchozí podklad k formování
kolektivu s etopedem
Harmonizační pobyty
Práce se třídnou, třídnické hodiny

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy bylo testování prováděno v daném školním roce

3.2 Pestrost mimoškolních aktivit

Kritérium ukazuje počet aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok, počet tzv. unikátních dětí, které se jich účastnily, a také míru zapojení
v % ve vztahu k počtu žáků dané základní školy.

p.č. Základní škola
Kroužky Exkurze Škola v přírodě 

Lyžařský kurz
počet počet účastníků % počet počet účastníků % počet počet účastníků %

9 ZŠ Kaplického 384 12 150 60 16 300 75 3 75 15
Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo které se zúčastnilo více exkurzí, je v dané oblasti započítáno pouze 1x

3.3 Komunitní činnost

Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok.

p.č. Základní škola Počet
akcí Vybrané příklady



9 ZŠ Kaplického 384 3 Sbírka pro psí útulek, Návštěva domova důchodců (zpěv, recitace, deskové hry), Venčení pejsků
z útulků

3.4 Komunikace se zákonnými zástupci

V řadě škol se již usídlila praxe nejrůznějších dotazníků, rodičovského testování klimatu, pravidelných veřejných besed a setkání (nepočítáme
třídní schůzky a individuální konzultace). Kritérium ukazuje počet těchto aktivit za uzavřený školní rok a jejich typ, popř. binární škála
ANO/NE.

p.č. Základní škola

Držitel značky
Rodiče vítáni

*) 
A/N

Besedy
pro

rodiče 
A/N

Ukázkové
hodiny 

A/N

Zapojení
rodičů do

výuky 
A/N

Zapojení rodičů do
práce na rozvojových

plánech 
A/N

Jiné (max 3 příklady
realizované v daném

roce)

9 ZŠ Kaplického 384 NE ANO ANO ANO NE
Sportovní den s rodiči
Bowlingový turnaj s
rodiči

*) http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/

3.5 Angažmá odborných profesí

Kritérium ukazuje míru úvazku konkrétního specialisty na dané základní škole s případným vysvětlením k danému úvazku.

p.č. Základní škola
Školní

psycholog
úvazek

Školní
speciální
pedagog 
úvazek

Asistent
pedagoga

(počet)

Koordinátor
společného

vzdělávání/inkluze
A/N

Tlumočník
do

znakové
řeči 
A/N

Specialista v oblasti
prostorové

orientace zrakově
postižených 

A/N

Kariérový
poradce 

A/N

9 ZŠ Kaplického 384 0 1 9 ANO NE NE ANO

3.6 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Tabulka ukazuje počty žáků se SVP na jednotlivých školách dle statistických výkazů (k 30. 9. a k 30. 3. příslušného školního roku).

p.č. Základní škola

žáci se SVP

CELKEM
PO

odlišné kulturní prostředí nebo
životní podmínky

IVýP

Skupinová integrace
(speciální třídy)1.

stupeň
2. až 5.
stupeň

k
30.9.

k
31.3. k 31.3. k 31.3. k 31.3. k 31.3.

9 ZŠ Kaplického 384 39 47 6 41 7 0

3.7 Podpora žáků nadaných

V tabulce je uváděn počet žáků dle statistických výkazů k 30. 3. příslušného školního roku, kterým škola vytváří podmínky pro rozvoj jejich
nadání v souladu s § 27, odst. 1, 4, 5 a 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. Ve sloupci mimořádně nadaní žáci jsou žáci, jejichž nadání bylo potvrzeno na základě vyšetření školským poradenským zařízením.

p.č. Základní škola Nadaní
z toho

mimořádně
nadaní

Aktivity určené na podporu nadaných žáků realizované v daném
školním roce (max 5 příkladů)

9 ZŠ Kaplického 384 2 0 Matematika prof. Hejného a činnostní učení Prac. sešity pro rozvoj nadání -
Koumák, Fraus atd. Rozšiřující učivo, zařazení témat vyššího ročníku

4. Zázemí školy

4.1 Vlastní kuchyně/externí dodavatel (výdejna)

p.č. Základní škola Kuchyň a jídelna ve škole Kuchyň a jídelna ve škole
externí provozovatel

Výdejna ve škole
externí dodavatel

9 ZŠ Kaplického 384 vlastní certifikát "Jídena snů" (Slow food) + v
procesu certifikace "Zdravá školní jídelna"

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub

http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/


Bez služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku ani představit. S přibývajícím počtem školáků se však
kapacity školních družin dostávají na své meze. Kritérium ukazuje kapacitu školní družiny dané školy a její procentuální využití. Některé školy
pak družiny doplňují i školními kluby.

p.č. Základní škola Kapacita Poměr k počtu žáků 
1. stupně %

Naplněnost 
%

Školní klub 
ANO/NE/VHČ

9 ZŠ Kaplického 384 139 53.9 95.0 NE

Dle statistických výkazů pro školní rok 2018/19 k 31. 10. 2018
VHČ - školní klub je provozován v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

4.3 Vnitřní sportoviště

Minimálně jednu tělocvičnu má každá liberecká základní škola, byť se můžeme přít o její parametry i technický stav. Řada škola ale nabízí
vnitřních sportovišť více, včetně bazénu, posilovny, relaxačního zázemí. Je už na rodičích, aby zvážili, jak je pro ně toto zázemí důležité.
Kritérium ukazuje vybavenost škol vnitřními sportovišti a jejich počtem: tělocvična, bazén, posilovna, relaxační zázemí, jiný.

p.č. Základní škola Tělocvična 
počet Bazen Posilovna Relaxační zázemí 

(popis)) Jiné

9 ZŠ Kaplického 384 1 NE NE ne

4.4 Outdoorová sportoviště

Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí už není automatickou věcí. Každá škola sice disponuje malým pláckem pro venkovní vyžití, jen
některé ale zatím mají skutečná kvalitní sportoviště (běžecké dráhy, multifunkční hřiště, sektor pro skok daleký, sektory pro vrhy aj.).
Kritérium zohledňuje existenci kvalitního sportoviště u dané základní školy na binární škále (ANO/NE).

p.č. Základní škola ANO/NE Základní popis
9 ZŠ Kaplického 384 NE

4.5 Bezbariérový přístup

Nemůže být sporu o tom, že bezbariérový přístup do školy pro žáky či rodiče imobilní či pohybově omezené, nebo i pro rodiče s kočárky se
stává záležitostí, nad níž bychom vůbec neměli přemýšlet. Přesto takový přístup mají jen některé základní školy. Kritérium ukazuje
bezbariérovost dané školy (alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení.

p.č. Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.)

9 ZŠ Kaplického 384 ANO Bezbariérový vstup do školy z ulice Mařanova. Do 2. NP slouží pojízdná plošina. Škola má také
bezbariérovou toaletu.

5. Škola, její zřizovatel, financování

5.1 Kapacita školy a její naplněnost

V posledních i několika dalších letech budou kapacity libereckých základních škol velmi sledovaným parametrem. Díky spádovým obvodům,
které vymezujeme povinně ze zákona, sice dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hlediska lokality, řada škol je přesto
schopna zapsat i tzv. nespádové děti, které nemají přednostní právo přijetí. Hlavním údajem je celková kapacita škol, od níž se pak odvíjejí i
počty otevíraných prvních tříd. Kritérium ukazuje celkovou kapacitu dané školy a její procentuální naplněnost.

p.č. Základní škola Kapacita Naplněnost
%

průměrný počet dětí ve třídách 1.
stupně

průměrný počet dětí ve třídách 2.
stupně

běžné třídy spec. třídy běžné třídy spec. třídy
9 ZŠ Kaplického 384 400 93,75 23,45 19,50
Dle statistických výkazů pro školní rok 2018/19 k 30. 9. 2018

5.1.1 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště

p.č. Základní škola
1. stupeň 2. stupeň

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště mimo
Liberec

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště mimo
Liberec

9 ZŠ Kaplického 384 204 1 53 97 1 19

5.2 Technický stav školského objektu



Statutární město Liberec má velmi dobře zpracovaný stav jednotlivých školských budov, základní informaci přitom již poskytujeme v
materiálu z roku 2015 s názvem Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020
(http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-
liberec-do-roku-2020.pdf). Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále: dobrý (A), uspokojivý
(B), špatný (C).

p.č. Základní škola Stav Poznámka 
aktuálně podané nebo připravované projekty

9 ZŠ Kaplického 384 A PD - energetické úspory, PD - na rekonstrukci školního hřiště

5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích

Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát (platy učitelů i nepedagogického personálu), město
(energie, topení, investice), rodiče (mimoškolní aktivity, příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání aktivně i další zdroje především
prostřednictvím dotačních a grantových projektů, což dobře zaznamenávají především výroční zprávy škol či jejich webové stránky. Kritérium
ukazuje úspěšnost v získávání takových financí za uzavřený školní rok jako číselný poměr podaných žádostí a podpořených projektů.

5.3.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce)

p.č. Základní škola
SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř.
9 ZŠ Kaplického 384 3 3 2 0 1 1 0 0 3 2

5.3.2 Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v daném školním
roce)

Poznámka: v případě víceletých projektů uvádět alikvótní část financí pro daný školní rok
p.č. Základní škola SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné
9 ZŠ Kaplického 384 46 200,- 0,- 1 617 194,- 0,- 165 000,-

5.4 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

p.č. Základní škola třída ŠD Kč/měs ZK Ø Kč/rok
ŠP, HP, LVK a
jiné kurzy (Ø

Kč/rok)

Spolek rodičů
Kč/rok

Kulturní akce,
výlety, exkurze
a jiné aktivity

(Ø Kč/rok)

9 ZŠ Kaplického 384
1. třída 250,- 650,- 0,- 300,- 300,-
2.-5. třída 250,- 650,- 3 000,- 300,- 1 300,-
6.-9. třída 0,- 650,- 3 500,- 300,- 1 800,-

5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem

Aktivní spolupráce se zřizovatelem, tedy statutárním městem Liberec, patří k důležitým vnějším projevům školy. Zřizovatel má zájem školy
propagovat při nejrůznějších veřejných vystoupeních, nabízím jim pravidelně prostor v tištěném radničním periodiku, zapojuje je do
společných projektů v oblasti vzdělávání, doporučuje školám pozitivní přístup k transparentnosti i v oblasti zdravého školního stravování
apod. Kritérium ukazuje existenci aktivní spolupráce se zřizovatelem na binární škále (A/N) a typy zapojení ve školním roce.

p.č. Základní škola A/N
Příklady zapojení

2018/19

9 ZŠ Kaplického 384 ANO

zapojení do projektu Férové školy v Liberci, součinnost - webový portál na
podporu zápisů do ZŠ, příspěvky do časopisu Devadesátka, Dobi cup 2019,
NAKAP - péče o nadané, SCIO - mapa školy, setkání redaktorů školních
časopisů (21. 3.2019), Festival pedagogických zkušeností a nápadů (sobota 6.
4. 2019), Prevence šikany na ZŠ (31. 5. 2019 - debata s raperem o důležitosti
přátelství a odvahy postavit se špatným věcem), žákovské parlamenty - výročí
listopadu 1989 (12.6.2019)

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších
kontrol provedených v daném školním roce

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf


p.č. Základní škola ČŠI zřizovatel KÚLK OHES Hasiči Inspekce 
práce Jiné Jiné 

hodnota
9 ZŠ Kaplického 384 1 3 VZP ČR 1

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

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

7.1 Přehled prospěchu žáků

p.č. Základní škola pololetí
Prospěl s

vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen
z toho počet žáků, u kterých bylo
použito slovní hodnocení dle § 15

odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb.
1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st

9 ZŠ Kaplického 384
1. 206 54 52 59 0 3 0 1 38 0
2. 194 43 58 72 0 2 0 0 36 0

7.2 Údaje o výchovných opatřeních

p.č. Základní škola
1. pololetí 2. pololetí

Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3
9 ZŠ Kaplického 384 377 0 30 32 0 9 4 1 374 14 27 22 0 20 1 4

PTU - pochvala třídního učitele
NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtka třídního učitele
PŘŠ - pochvala ředitele školy
DŘŠ - důtka ředitele školy

7.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH)

p.č. Základní škola stupeň

1. pololetí 2. pololetí

celkem z toho
NH

ZH na
jednoho žáka

NH na
jednoho žáka celkem

z
toho
NH

ZH na
jednoho

žáka

NH na
jednoho

žáka

9 ZŠ Kaplického 384
1. 9380 0 32,93 0 12657 4 44,63 0,02
2. 8556 23 79,48 0,17 11033 289 99,69 1,99

7.4 Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou
výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD

p.č. Základní škola

Celkový
počet

výchovných
komisí

Neomluvená
absence

Zvýšená
absence
(velmi
slabý

prospěch
skryté

záškoláctví)

Ničení
školního
majetku

Kouření
nebo

zneužívání
alkoholu či

jiných
návykových

látek v
areálu
školy

Krádeže

Hrubé
chování,
slovní i
tělesná

agresivita

Jiné (doplnit
max. 3 další

vážnější
problémy,

které byly v
rámci

výchovných
komisí řešeny)

9 ZŠ Kaplického 384 45 5 10 5 2 2 21

Fyzické napadení
asistenta

pedagoga,
Sebepoškozování

7.5 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok

p.č. Základní škola
Celkový počet žáků,

kteří požádali o přijetí
do 1. ročníku

Počet
rozhodnutí

o přijetí

Počet
rozhodnutí
o nepřijetí

Počet odkladů
plnění školní

docházky

Počet žáků, kteří nastoupili
do 1. tříd v budoucím

školním roce



9 ZŠ Kaplického 384 86 51 23 11 50

7.6 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ

p.č. Základní škola

Žáci, kteří odešli před ukončením
povinné školní docházky Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku

Celkem

z
toho
na

jinou
ZŠ

z toho na 8
leté

gymnázium

z toho na 6
leté

gymnázium
Celkem

Z toho na 4
leté

gymnázium

Z toho na
SOŠ s

maturitou

Z toho
na

SOŠ 3
leté

učební
obory

Z toho
na

SOŠ 2
leté

učební
obory

Z toho
počet žáků,

kteří
nepokračují

v dalším
studiu

9 ZŠ Kaplického 384 9 7 1 1 13 0 6 2 3 2

krl©2016
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ZŠ Kaplického

Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje Částka Účel

Statutární město 

Liberec

        10 000 Kč  Žákovský 

parlament

Statutární město 

Liberec

        20 000 Kč  Part.rozpočet

Statutární město 

Liberec

        10 000 Kč  Sportovní den

Statutární město 

Liberec

        81 164 Kč  dotace mzdy ML

Statutární město 

Liberec

        10 000 Kč  Vydání knihy

Statutární město 

Liberec

          4 000 Kč  Čtení dětem

Statutární město 

Liberec

        20 000 Kč  Ekotým

Úžad práce         48 700 Kč  dotace ÚP mzdy

ESF       349 714 Kč  šablony EU

ESF       586 108 Kč  Rovné šance pro 

všechny

Women for women         51 843 Kč  obědy pro děti

Liberecký kraj         15 400 Kč  Plavání

Liberecký kraj         10 164 Kč  Plavání

Liberecký kraj         81 550 Kč  Podpora 

ekol.výchovy

Liberecký kraj       132 736 Kč  Asistent 

pedagoga

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

            20 642 211 Kč     3 096 526 Kč        1 334 362 Kč    801 346 Kč   1 343 641 Kč    27 218 086 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

                 228 085 Kč   15 703 225 Kč        5 539 194 Kč    269 165 Kč      112 171 Kč                    - Kč     5 183 734 Kč    26 807 490 Kč        410 596 Kč 

V Liberci dne   4.6.2019

Zpracovala:   Jitka Pakanová

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.



Vedoucí:
čtenty:

Protokol č. 1ll20l9

o výsledl-u v€řejnospTávní konlroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona
é. 320/200l Sb., o finančni kontTole ve vefujné správě o změně něktených zíkonů ve znění
pozdějšich předpisů a s odkazgín na po§tupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona
č. 25512012 sb., zákon o kontrole (dále jen ,,kontrolní řád").

I. Kontřolaí ořgán
Zaměstnanci odbolu kontroly a intemiho audifu statutiimiho města Liberec.

složení kontrolni skupiny:
Lenka Váwov{ referent odboTu kontroly a intemího auditu
lng, Dana Janouškovrá; refergnt odboru kontroly a intemího auditu
lng. Marie vozobulová, vedouci odboru kontroly a intemího audifu
Jarcslava weissová, rcfercnt odboru konffoly a interního audifu

II. Kontřolovaná oŤganizace
ldenrifikace: Zák|adní škola. Liberec. Kaplickébo 384. přispěvková organizace.
Liberec xxllt-Doubi.4ó3 l 2 (dá]e jen ._o rg aí|lzace- ). lČo '7 27 43319.
odloučené pracoviště: Gollova 39414, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1; zaměřeni
na waldoďskou pedagogiku,
organizace má uzavřenu Smlouvu o propůjčení statusu fakultni školy a zajištbvání
pedagogických pra\í studentů ze díÉ 2.1I.2o18 s Fakultou přírodovědně-humanitní
a pedagogickou Technické univeflity v Liberci.
Reditel organizace Mgr, Pavel Zeronik byl jmenován do funkce s účinností od 1.8,2009,
pot\Ťzen ve fuíkci od 1.8.2010 a následně od 1.8.2014 na období 6 let, Po dobu své
nepřítomnosti má ředitel jmenovaného statutámího zástupce s účinností od l7.8.2015.
ZŤizovací listina z€ dne 11.11.2009 s účinností od 1,11.2009 byla upravena dodatkem
č. 1zedne 27.7.2017 s účinnosti od 1.9.2017. Předmětem dodatku ZL je změna sídla
organizace, doplnění sídla odloučeného pracoviště, stanoveni zásfupce Ťeditele a odpovědno§ti
ředitele. Součásti ziizovací listiny jsou přílohy s rrymezením majetku předaného organizaci
k hospodaŤení.
organizace má vlastní stravovací plovoz, na odloučené pracoviště §traw doviáž extemí firma.
Aktrr,áIní kapacita ZS 400 žráků je naplněna na 98,25 %. Pruměmý evidenčni přepoět€ný počet
pedagogických pracovníků činí 34,1ó a nŤedagogických 9,76.

III. Zg!{i9!ri!9n1l9!y
Kontrcla na místě byla zahájena díe 6.5.2019 v8:30 hodin předáním pověř€ní řediteli
oígaTrizace, pokačovala dn€ 7.5.2019 a téhož dne byla na místě ukončena.
Pň zahájení kontroly byli přítomni: Mgr. Pavel Zeronik, Ing, Dana Janoušková Ifnka
Vávrová, Ing, Marie Vozobulová, Jaroslava Weissová. Dále spoluptacovala hospodr{ika
organizace a vedoucí provozní jednotky,

v návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a intemiho auditu schválený Radou
města Liberec dne 8.1.20l9 Usnesenim č. l012019 a dne 16.4.2079 Usnesením č. 38512019
bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2a) kontrolního Ťádu pŤedáno řediteli organizace
pověření ke kontrole č. l1l20l9 podepsané Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
stafutámiho města Liberec,



Iv. Předmět kontrolY
Kontrola hospodaření s veřejnými prosťedky, kontrola nastavení a účinnosti Writřního
kontrolniho systému na lybraném vzorku operaci jako nísledná, pruběžná a předběžná
veřejnospTávní kontrolazaroky 2017 a20l8 a kontola dodržování ZL.

v._§9ÉĚolova!é_@3gD!
Roky 2017, 2018 a související doklady roku 2019.

vI. Po§ledni kontrolni ú}on
Poslední kontrolní úkon byl provederr <!ne 22.5.2019. Hospod.ířka organizace podala informaci
o počfu zřízených banko,!,nich účtu.

vII. tsgÉlgbízi!&ělrÍ

1) Při ťkonu kontíoly bylo po§tupováno zejmóna podl€ těchto zákonů v platnóm zněni
- č.32012001Sb,, o finanční kontrole ve veřejné §pnívě a o změně někter,.fch zákonů (dálejen

,,ZFIČ,),
č. 41612004 Sb., Vyhláška, kterou se provádi zikol ě.32012001 Sb., o íinančni kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zikonů (dálejen ,,vyhláška č. 416"),

- č.56]/l99] Sb.. o účelnict\ i (dáe jen ..ZoÚ- t.

č. 128/2000 Sb., o obcich (dálejen,,ZO'),

- č.250/2000Sb.,orozpočtov,ýchpnvidlechúzeíírrlíchrozpočtu(<Lílejen,,MRP"),
ě.262/2006 sb., zá]Konik pníce (d.íle jen ,,ztíkoník práce'),

- ě.41012009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zíkona č. 563/199l Sb.,
o účetnictví (d.ílejen ,,vybláška č. 4l0"),
vyl áška č. 27ol2olo sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen ,,lryhláška
o inventarizaci'),

- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, kteTe vedou účetnictví podle
lryhlá,šLa č. 410/2009 Sb. (d.íle jen ,,účetní standardy"),

- ě. 11412002 Sb., Vyhláška o fondu kulfumích a sociátxich potřeb (dále jen,,ryhláška
FKsP,),
č. 340/2015 sb., zákon o registru smluv (diále jen ,,registr smluv"),

- a dáIe t*é dle Zřizovací listiny (drile jen ,,ZL") a vnitřních řídicich směmic.

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy t}to vniťní řídící normy:
l) Organizacní řád
2) oběh účetnich dokladů
3) vnitřní kontrolni (a ňdící) systém
4) vedení účetnictví
5) vnitŤní olganizační směmice a směmice pro evidenci majetku
6) Směmice o pos§,toviání cestovních niilrrad
7) vnitlií předpis o používání silničních motoroqých vozidel při placovních cestách
8) vnitřní organizačni směmice pro provádění doplňkové činnosti
9) Směmice k inventarizaci maietku a závazl:ri



Zjštění:
Mezi rrnitřními předpisy zaměřen:Fni na pracovni postupy v oblasti lyhotovování a předávání
účetnich podkladů plo extemí účetni firmu, vedení pokladny ve školní jídelně, zajištění
potřebných činností a odpovědností na odloučeném pracovišti byl zjištěn nesoulad v po§tupech.
Provedeni nápravy by1o projednáno s ř€ditelem organizace na místě.

2) vnitřní řídíci a kontro|ni §y§tém a jeho účinnost
a) Plnění náB!4v4i9b!pal&dzEi4uléka4]@!y (§ 18 a 19 zFK)
Při posledni veřejnosprávní kontrole v řúnu 2016 nebyly Zjištěny nedostatky a nebyla uložena
ždná nápravná opatŤení, drobná áištění byla naplavena.

b) Zavedení vnitřního kontrclního systemu ajeho účinnost (§ 25 -27 ZFK)
směmice vnitŤni kontrolní (a řídici) systém byla lypracována v souladu s jednotlivými
ustanoveními ZFK a lyhlášky č. 416 včehě podpisolTch vzoru zaměstnanců, Souěá§ti
směmice bylo pověření pro pracovnici lrykonávající fittkci příkazce operace (dáe jen ,,PO")
v případě ástupu ředitele a správce rozpočfu,ftlavni účetni (dale jen ..SRřIÚ"; pro hospodtířku
organizace a vedouci provomi jednotky,

Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídíci kontrolujak veřejných příjmů,
tak veřejných výdajů v souladu se ZFK. Byl doložen písemný zíznam, o předběžné řídící
kontrole před a po vzniku nároku a před a po vznjkll závazktllzy. ,,košilkď', která obsahovala
podpisy Po a SRIHU.

Ředitel organizace před|ožil za rck1 2Ol7 a 2018 píseúrLé záLnamy o proýídění pruběžných
(čerpáni rozpočfu dle položek, účetíú závěrka, sta\T fondů sta\T odpisů, náklady na energii)
a následných (věcné uspořádrání nákladových a \"ýnosoťch účtů, dary) řidícich kontrol, které
provádél ieditel Ve fi,ú}ci Po a hospodářka organizace ve íirnkci SfuHÚ.

c) Provedení Dředběžné a Dluběžné veřeinosprávní kontrcly na aktuá|iim vzorku opeíací
na místě kontroly (§ 1l ZFK)
organizace předložila na rok 2019 pí§emný záznam o předběžné Ťídící kontrole před vznikem
záýazkll: na kterém byla provedena předběžná řídicí konlrola pŤed vzrikem závazku PO
a SR/IIÚ na očekívané výdaje \Tply/ajíci přey!ůné zlzaýíených smluvrúch váahů
např.: energie, odvoz a likvidace odpadu, plavámí, pŤipojení k interílefu, nákup íiadí a zeminy
na školní pozem€k, nákup učebnic-

zjštění:
Nebyly zjištěny nedostatky.

3) Rozpočet, přispěvkT na činno§t, závazné ukaz&tele
a) PřísDěvkv od sML v Kč
tok2oI'7
neinvestični příspěvky ňíznn,ým orgatrizaám - ptovoz 1.324.'l8O,-

- gnergie 1,492.0'76,-
_ odpisy 2'72.484,-

neinvestiční pňspěvek na stravování 16.94l,-
neinvestiční příspěvek na pilotní projekt Kariérové poradensM 106,559,-



neinvestiční pŤíspěvek na mzdy pedagogů
rok 20l8
neinvestiční přispěvky zřízen:ým organizacím - provoz

- enelgie
- odpi§y

neinvestiční příspěvek na struvování
neinv€stiční příspěvek na ínzdy pedagogů
neinvestiční příspěvek na implementaci procesů GDPR
neinvestiční příspěvek na mimoŤádné aktiviry školy
neinvestiční přispěvek na \Tbavení školy

b) ostatní DřísDěvkY
neinvestični dotace z Dotačniho fondu Libereckého kraje

c) Informace o dotacích z plq§Ě9dhlEU
Orgaírizace byla v kontrolovaném období účastníkem následujicích projektů:

- Pod_pola škol formou projektů zjednodušeného vykazování Sablony pro MS
azslsnázvem ,,Klíč k dalším dovednostem". Trvání projekfu je od 23.8.2oI'7
do 22.8.2019, V Ťoco 2017 byly organizaci posk}tnuty finanční prosfiedky ve v_ýši

Kč 524.570,40 avroce 2018 ve výši Kč 349,713,ó0,-. Projekt je bez finanční
spoluúčasti otganizace, u&žitelnost Fojekfu není vyžadoýína. ZapqE^í oígúizace
do výše uvedeného projektu bylo odsoublaseno ňzoyatelefi Usnesením RM
ě. 615/2016 ze dne 19 .'7 .20l6.

- ,,Štola také poťebuje pečovat o zaměstnance jako která&oliv jiná firmď'. Trvriní
projektu je od 1.9.2018 do 31.8.202l. M3,\iínální finanční ťše projektu

1e Kč 2.46'1 .825,- a maximální wýše ťrnanění spoluúčasti organizac e je Kč l23 .39| ,25 ,

V roce 2018 byly posk},tnuty finanční prosaedky ve výši Kč 586.108,43. Udržitelnost
projektu není lyžadována. Zapojeni otgar,izace do výše uvedeného projektu bylo
odsoulrlaseno zřizovatelem Usnesením RM č -123D0l8 ze dne 19.6.2018,

Údaj€ o dotacích poskytnutých z Fostř€dků EU jsou pouze informatiwí. J€jich čerpání nebylo
předmětem této kontroly, tu povinně provádí po§k},tovatel dotace.

d) Záva:né ukazatele a ieiich Dlnění
souóísti schválených íozpočtu sML bylo stanovení zálazrých lrtazablů příspěvko\,ým
organizacím města, tj. příspěvky na pTovoz, energie a odpisy. Konaolovanou organizací byly
příspěvlT v obou letech čerpá]ty do schváené výše, pouze u energií byla v roce 2017 i 20l8
,vrykázána úspor4 ktená byla finančně v},pořádána s rozpoětem zifzoýatete zarok 2017.
Finančni v}Ťořádáni za rok 20l8 bude řešeno v rámci schvaloviiní ávěrečného účtu SML.

zjštění:
Nebyly zjišGn) nedoshlLy,

4) , Účetní závěrka, pohledávky, řozpočtováká,zeň'ZL
a) Učetní ávěIka
Organizace má dlouhodobě uzavřenou smlouvu o vedení účetnictvi s lng. Veronikou Klozovou
EKVITA, Libeíec. S účiíností od 1.11.2018 byla srnlouva znolu uzavřena, došlo k navýšení
ceny za provedené účetní púce. s účinností od 1.11.2018 byla s výše uvedenou firmou
uzavřena snlouva o vedení účetnicM k projektu EU ,,Škola také potŤebuje pečovat
o zaměstnance jako kteníkoliv j iná firmď'.

40.420,-

1.535.258,-
1.356.680,-

3l1.028,-
41.919,-
81.164,-
23.0oo,-
,74.oo0,-

90.000,-

81.550,-



Účetní ,ávěrka za rok 2017 byla zas|ina na Krajský soud vÚstí nad Labern a založpla
do sbiíky listin. Účetní záýéíka za íok 2ol8 nebyla k datu kontroly schválena di7,ovalelem.

K 3 1.12.2Ol7,1yká.ú,a].a organizace následující zůstatky labraných účtu:

311 Odběratelé - pohledávky ve \.ýši Kč |07.|43"77 př€devším za pronájmy nebl,tových
prostor. Jednalo se o faktury vystavenó v prosinci Toku 2017, kteTé byly uhazeny v lednu 2018,

121Dodura"Ié - ráuazky ýe ÝšiKč 257.'131,41 např, za elektrickou energii, nrákup nábytku,

účetni a mzdové páce, intem€t, sprál,u sitě, odpady. V pruběhu ledna a riLnora 20 1 8 organizace
veškelé faktury dodavatelům uhradila.
377 o§tatní loátkodobé polrledávky - pohledávky ve výši Kč 16.407,-, v tom pohlerlávka z roku
2013 ve \.ýši Kč 5.800,- za letrl'ltazeltý poplatek za školu v přírodě, na tuto pohledávku
je vytvořena opravní položka, ostatní evidované pohledávky ve rryši Kč 10.607,- byly
za stTavné a v lámci rcčního rryúčtovrá,rú byly vypořádrtty.

K 31.12.2018 lrykrizala organizace nisledující zůstatky vybraných účfu:

3l l odběratelé - pohledávky ve výši Kč 38.928,65 především za pronájem íó}tov,ých prostor.

Jednalo se o faktury \rystavené v prosinci roku 2018, které byly uhrazany v lednu 2019.

32l Dodavatelé - byly ,vykázátty závazky ve \.ýši Kč 132.595,46 např. za účetni a mzdové
práce, nái.up potravin, energie, plaváni, odvoz odpadu, intemet, V pŤuběhu |€dna a únoTa 2019

organizace veškeré faktury dodavatelům uhadila.
377 Ostatni kátkodobé pohledávky - pohledávky ve \.ýši Kč 13.65l,-, v tom pohledávka z roku

2013 ve výši Kč 5.800,- za neuhrazený poplatek za školu v přírodě, na tuto pohledávku
je q,tvořena opravná položka. Ostatní ovidované polrledávky ve výši Kč 7.8 5 l ,- byly za stTa\aré

a v rámci ročního vyúčtování byly vypořádány.

Polrledávka ze dne 29.6.2013 ve \Tši Kč 5.800,- je za neuhrazenou platbu za školu v přirodě,

kteá n€byla do dne kontroly uhrazena, Dle sdělení ředitele organizaceje u dlužnika naŤízena

exekuce a pohledávka je zahmuta v exekučnim řízení.

Zjštění:
Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Iívedtarizace majetku
organizace předloála na kontrolované íoky 2o]t7 a 2018: Plán invenhrr, Příkaz k provedení

inverrtarizace, Jmenování dílčí inventarizační komise, zápis z instíuktrťe členů inventarizačni

komise, Záznam o školení členů dílčí inventaTizační komise, Prohlášení odpovědné osoby,

Inventarizační zprá,vu o pruběhu a vjsledku inventarizace.
stavy jednotliyých majetkových účtu \Tkázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou

inventarizací. Dle předložených dokladů newykazoval stav pokladny školní jídelny k ultimu
obou kontrolovaných roků žádnou pokladní hotovost. Provedeni inventury pokladni hotovosti

této pokladny však nebylo ř|ídně zdokumentováno, neboť doklady neobsahovaly podpisy

inventaŤizační komise_ Provedení nápravy pŤi nejbližší inventarizaci bylo projedníno
s ředitelem oíganizace rra místě.

Při pořizovriní a vyřazování majetku bylo postupováno v §ouladu še ZL a metodikou k ní,

Za kontrolované období byla ke dni 3 1 . 12. příslušného roku provedena dokladová inventarizace

použivanýcb účtů.



Organizace byla semámena se Směmicí rady č. 14RM lnventaxizace majetku a závazků
stafutámího města Liberec, platnou i plo příspěvkové olganizace.
Ve spolupráci s Ťeditelem orgarizace plovedl kontrolní orgrán dne 6,5.2019 na místě
i na odloučeném pracoviíi ryzickou kontrolu pořízeného a do účetnictví zaŤaz€ného majetku
v kontrolovanán období. Kontrolou bylo zjištěno, že veške.ý majetek byl předán do uživrání
(napŤ. podlahový mycí stroj, náb}tek, notebooky, lrybavení břiště, kuchyňský drtič, tiskráLrna)

a nachází se v objektech organizace,

Podrozvahová evidence byla vedena.

zjĚlěrrí:
Nebyly zjištěny nedostatky.

c) Výsledek hospodaieni a iebo rozdeleni
Zaíokzlll ýykilzala organizace z blavní činnosti ztnátu ve výši Kč - 148.908,17, z doplňkové
činnosti zisk ve výši Kč 412.602,95, odvedla daň z příjmu Kč 26.220,-. Uspora orergií činila
Kč 472.90'7,4l azřizovatel schválil odvod do svého rozpočtu ve \.ýši Kč 472-907,4l a přidéI
do rezervniho fondu ve Ýši Kě 243.694,78 a do fondu odměn organizac€ ve výši Kč 20.000,-.
Za rok 2018 l,ykiz,al'a otgtnzace z hlavní činnosti výsledek hospodařeni Kč 0, , z doplňkové
ěinnosti zisk ve výši Kč 410.595,82, odvedla daň z přijmu Kč 25.840,-. Uspora energií
činila Kč 261.359,18 a zřizovatel v době kontroly ještě neprovedl finanční ,vTpořádání, [eboť
to běžně probíhá v úmci schvalovlíní závěrečného účtu města v červnu příslušného roku.

Zjšlěrrí:
Nebyly zjištěny nedostatky.

d) Fondové hosDodaření
stav účtu v Kč k31.12.20l7
4l1 Fond odměn 198.885,-
413 Rezervní fond fuořený ze zlepš.ťsl.hosp. 505.808,42
414 Rezervni fond z ostatních titulů 148.'']16,96
41ó Fond reprodukce majetku, fond investic 0,_

k31.12.2018
218.885,-
521.418,2o
271.884,96

0,-

celkem "24l Béžlý íčet
853.4l0,38

4.33o.97o,52
1.0l2,188,16
4.906,634,73

Vykázané stavy fondů k ultimu obou roků byly k§.ty finančními pro§tředky na běžÉm účtu
oíganizace.

Zjšrění:
Nebyly zjištěny nedostatky.

e) Do&žování ZL a metodih k ní
Na rcky 2017 a 2018 byl předložen plán oprav a odpi§o\"ý plán.

oíganizace uzalŤela dne 11.3.2011 Pojistnou smlouvu č. E6o2850944 s Kooperativa
pojišt'o\.nou, a.s. S účinnosť od 22.11.2014 uzavřela novou smlouvrr č, 8603l 16749 se stejnou
pojišťovnou s automatickou prolongací do 21.11.2024. Do §mlou\y bylo tehdy nesprávně
zahmuto i pojištění nemovitých objektů s limitem pojistného plněni Kč 250.000,-, neboť
nemovibý majetek je pojištěn zřizovatelem. soubor vlastních ceírností a finančních prostředků
má organizace pojištěn do v.ýše Kč 40.000,-, cožje v souladu se stanovenými limity pokladen.



Dodatkem č. 3 z30,8.2018 byl do předmětů pojištění zahmut i movitý majetek umístěný
na odlouěeném pracovišti. Roční pojistné bylo stanoveno smlouvou na částku Kč 22.729,-.

v kontTolovaném období uzavřela organizace dohodu o odpovědnošti za svěřené hodnoly
k ryúčtování s učitelkou na zálohy na lyžařský kurz. Dáe má organizace uzavřeny dohody
s hospodářkou olganizace rra pokladní hotovost a s vedoucí píovozní jedrrotky na pokladní
hotovost, sklad potravin a bezkontaktní čipy. součá§tí všech předložených dohod byly
inventarizační zápisy o provedení inventarizace svěřovaných hodnot ke dni podpisu dohody.

Za rok 201 7 přij ala organizace 3 finanční dary účelově neurčené v celkové hodnotě Kč 3 5 .600,-

a 2 finanční dary účelově určené na zajištění obědowých služeb pro 1l dětí v celkové hodnotě
Kč 48,467,-. Rovněž přiiala l věcný daŤ.

Za íok 2018 pfijala organizace 6 finančních daru účelově neurčených v celkové hodnotě
Kč l13.600,-, 2 finanční dary účelově llrč€né na zajištění obědo\"ých služeb pro 11 dětí ve výši
Kč 51.843,- a 1 finanční dar účelově určený na zajišGni úěasti v Fojektu Ekoškola v c€lkové
Ý]ši Kč 10.000,-, Dtíle pňjala 2 věcné dary.
Finanční dary za kontrolované období byly zaúčtovány na účet 414 300 Rezervní fond dary.
Evidence darů byla vedena. Dary byly organizací přijaty na zikladě darovacích smluv.
Organizace doložila pisemrré souhlasy zřizovatele s pŤijetím účelově rrrčených daru, Neúčelové
dary byly qržity např. na nákup v]ýtvamých poťeb.

organizace prováděla za rckJ 201'7 a 2018 ve všech objektech mateŤské školy revize
technických zařizení. Byly předloženy dokumenty: Zpráva o revizi plynového zaííz,ení, Zptáýa
o revizi elelr:hiclcých spotřebičů během jejich používlíní, Revizní plotokol z ročni hlavni
kontroly dětského hliště, Protokol o odbomé tecbnické kontrole zabudovarrého a pŤenosného

éloqýchovného nířadí, Zápis o kontrole hasicích přístrojů, Zpráva o revizi bromosvodů.
Pro přehlednou evidenci termínů reviá a techniclcých kontrol vede organizace lhůtrrík.

Zjštěrrí:
S ředitelem organizace bylo na místě projednráno pojištění nemovitého majetku a byla
doporučena revize celé pojistné sn ou\T.

5) tr'inanční op€race
a) Hotovo§tní oDerac€
Ke kontrole byly pŤedloženy pokladní knihy školy za roky 2017 a 2018 vedené hospodfikou
organizace a související pokladní doklady, ktoé byly evidovrfury jednou ěíselnou řadou. Dále
byla doložena evidence pokladních operací a pokladní knihy školni jídelny vederré vedouci
provozní jednotky včetně souvisejících pokladních dokladů evidovarrých jednou číselnou
řadou. Limit pokladni hotovosť byl stanovén vnitŤní směmicí na Kč 20.000,- pro každou
pokladnu v souladu s uzavřenou poiistnou smlouvou. Limit pokladní hotovosti nebyl
v kontrolovaném období u žádné pokladny překročen.
Namátkovou kontrolou příjmor"ých a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno
nehospodrimé nakládriní s finančními prosťedky. Podpisy nq jednotlivých pokladních
dokladech odpovidaly ZFK a předloženým podpisor".fm vzorum.
Llventarizace pokladni hotovosti u pokladny škoiy byla provedena ke dnl, 31.12,2011
a k 31.12.2018.



V konholovaném období byl hotovostní příjem stravného od jednotlivých strávníků evidován
vedoucí provozní jednotky v programu VIS Plzeň, kter,ý umožňuje vy'pis pokladniho obratu
za obdobi, Nebyly \,yhotovoÝiny pokladní doklady pro jednotlivé strávníky. V íávaaosti
na stanovený pokladní limit byla hotovost odýíděna na bankovní účet školníjídelrry, k 31,12,
příslušného rolrr byl prováděn odvod celého zůstatku, lnventarizace pokladny školrrí jidelny
nebyla inventarizační komisí k ultimu roku prokazatelně prováděna, což bylo projednáno
na místě s ř€ditelem organizace (viz inventarizace).
Dodatkem č. l ke směmici o oběhu účetíúch dolr]adů ze dne 1.10.2018 byly aktualizovány
postupy pro vedení pokladny. V případě pokladny škohí jídelny je nově příjem stra\.ného
evidován minimá]rrě 2x měsičně součtovým příjmem stravného v pokladní knize. K pokladním
operacim jsou vždy lydávány pokladní doklady. Uvedené skutečnosti byly ověřeny
na aktuáních dokladech.

v roce 2017 zaúčtovala organizace cesto\,Ťé hrazené z prosťedků zřizovatele na účet 512 l00
Cestovné ve rlýši Kč 3.826,- a v roce 2018 ve qýši Kč 4.323,-. Cestovní nrihrady byly
po§k},toÝiny především pň pracovrrích cesách místní hromadnou dopravou. Ředitelem
organizaceje zpravidla ke služebním cestám vylžíváúo vlastní motorové vozidlo.

Zjšlětlí:
Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Bankovní operace
()rgatizace má ziizeay 3 bankovrrí účty: pTo potřeby školy, pro škohí jidelnu a FKSP.
Ke konhole byly předloženy knihy při.jalých faktur školy i školní j idelny za íoky 20l'7 a 2ol8.
Naírrítkovou kontrolou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodáŤné použití finančnich
plosředloi. Úbrada ,;ednotlil.,ích faktur byla namátkově odsouhlasena s bankovními výpisy
z běžného účfu organizace. Řdící kontTolu pŤed a po vzrtiku ávazku prováděl Po a SR-/HÚ.
Byl doložen písemný záznam o provádění předběžné řídící kontroly před a po vzrriku závazkLr,
jenž byl v souladu se ZFK.
Poňzováni plateb v intemetovém bankorrnicM zajišt'uje ředitel organizace, hospodářka
a vedoucí provozní jednotky. Neprodleně je zajišťoýina kontrola pořizených opelaci.

Organizace předložila za kontrolovarré období vydané faktury např. za píonájeín nebyto{ých
prostor, vyúčtování náldadú v souvislosti s pronájmern služebního bltu, refundaci mzdy
za q,rrku a asistenci ve waldorfských tříd,ách a družině, organizační zajištění pedagogické plaxe
pTo sfudenty fechnické univerzily v Liberci_
Předběžná řídici kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu §e ZFK. Písemný záznam
byl doložen,

Zjšlění:
Nebyly zjištěny nedostatky.

6) Doplňková činno§t
a) Uzar řené smIouq
Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL lTpracovaírou vnitřni
organizačni směmici pro prováděni doplňkové činnosti. Převažující doplňkovou činností byl
pronájem neb}to\"ých plostol. Vniani směmice obsahovala kalkuiace ceny za jednu hodinu
pronráimu příslušného prostoru. Jednalo o pronájem tělocvičny, jídelny, učebny, šatny,



vestibulu, hřiště, knihovny na dobu do 1 loku, kdy nerrí v souladu se ZL lryžadován soulrlas
dizovatele, Na kontrolované období bylo doloženo oznámení o záměru pronajmout neb}to\.ý
prostor, které bylo zveřejněno na riřední de§ce zřizovatele. Uzaťené smlouvy byly čislovány
a obsahovaly ve všech kontrolovaných případech podpis ředitele or8anizace, také ve funkci Po.
Předběžíá Ťídící kontrola před vznikem nároku tak byla zajišéna. Namátkově byla provedena
kontrola platební moráll1 jednotlivých ftájemců. Za kontrolované období neuzavírala
olganizace smlouly o nájmu neb},tov,ých prostor íra dobu delší než 1 rok. Doba nájmu
u smlou\y o pronájmu neb}tových prcstor na umístěni telekomuírikačnjho zaŤizení
je pravidelně ročně prolongovlína dodatkem ke smlouvě. \4rodnější postup by byl souhlas
zřizovatele s dlouhodobým pronájmem, což bylo s Ťeditelem organizace projednáúo na místě.

b) Bytové píostory
Dle zL je ory^íizacl. povolena, mimo jiné, doplňková činnost - píoílájem b}tových pío§tor.
Organizaci byla dne l7.12.2007 předínaziizovalelern do správy b},továjednotka školnichý
by na adrese Kaplického 384 o velikosti 76,62 m2. V současné době je nájemcem
zaměstnankyně orgarrizace. Ke kontřole byla doložena sínlouva o dočasném pronájmu b}tu
z28.3.2017 a z 28.3.2018 uzaťená vždy na období jednoho roku, tj. od t.4. do 31.3.
nísledujícího loku. součástí smloulry byl vždy Evid€nční list s rozpisem nájeínného
a stanovením měsíčnich plateb záloh na vodné, stočné ateplo, Nájernné by1o po oba
kontTolované roky staíoveno na Kč 6.500,-, zálohy na služby spojené s užíváním b}tu ve \.ýši
Kč 2.000,- byly v roce 20l8 na\"ýšeny u ziilohy na teplo o Kě 500,-. Elektrickou energii hrudi1
nájemce na základě údajů vlastních měřidel. Nájemíé za kontrolované období bylo evidováno
na účtu ó03 320 Nájemné by bez energií, Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedoplatla.
Při ročnim zúčtovriní záloh za služby byl v roca 2017 zjištěn nedoplatek ve výši Kč 5.002,47,
ktery byl nájemcem doplacen formou měsíčních splátek Kč 1.000,- do pokladny školy.
ve vyúčtování za rok 20l8 byl naopak nájemci vyúčtován přeplatek ve \,Tši Kč 3.587,-, který
olganizace nájemci wátila.

Zjištěrrí:
Nebyly zjištěny nedostatky

7) Různé
V organizaci byla v období od poslední veřejnosprávní konholy zfizovatele provedena kontrola
Krajským úřadem Libereckého kaje, Okesní spnívou sociáního zabezpečení, Krajskou
hygienickou stanicí a Všeobecnou zdravotni pojišt'ovnou.

8) Regi§tř §mluv
Ke dni kontroly byl provederr nálrled do registru smluv. Smlowy zadává do registru ř€dit€l
organizace. Zjištěná pochybení: neuvedeni'hodnoty, nezveřejnění smloulry do 30 dnů
od podpisu, nďitelnost smlouvy, stejné strany smlowy,
Nedostatky ve zveřejňování smluv v registru byly s ředitelem orgaírizace projednány na místě.
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Kontrolovanému subjekfu byly vráceny všechny 1Tžádané originí|ní účetní doklady a o§tatní
dokumenty.

Při provedené kontrole nebylo zjištěno polušení rozpočtové kizně ve smyslu u§tanovení

§ 28 odst. 7 MRP.

Provedenou kontolou nebylo zjiš€no nehospodámé naklrádání s příspěvkem od dizovatele.

V kontrolovaném oMobí nebyla identifikovrána ostatní fimnční rizika.

Orgaírizace přijala v kontrolovaném období dotace z fondů EU.

s Ťeditelem organizace bylo na místě projednáno:
- akfualizace organizačního řádu,
- řrádné provedení inventarizací poljaden,
- revize pojistné §nloulT,
- v,ýsledek hospodaŤení z doplňkové čirtrtosti ajeho v1rřití,
- dodržovrtrí požadovaných parametni při zveřejňování smlrrv v rcgistíu.

Zívažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zFK nebyla zjištěna.

D( Uložení nátrravnÝch opatření

Vzhledem k výsledku kontroly Debyla uložena žádná nápravná opatření.

X. Poučení o námitk,ícb

V soula4u se zněním ust novení § 13 kontaolního Říduje kontolovaniá osoba opnívněna podat
písemné a odůvodněné nfunitky proti kontrolním zjištěnim uvedeným v protokolu o kontrole
a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou o§obou.



@
Tento protokol byl \.yhotoven ďne 2'1.5.2019, tj. pátý derr od posledního kontrolního úkonu -
viz bod vI. potokolu.

Konholovaná osoba srrým podpisen stwzuje, že př€birá jeden originál tohoto protokolu.
Po mamém uplynud lhůty dle ěl. x. Pouč€ní o námitkách je konaola ukončena.

Kontrolov&nó osobr: Zó.í,2or'(

Kontrohl orgán:

vedoucí kontíolního orgánu

a členka kontolní skupiny:

Vedoucí koňkolní skupiny:

ČleŇy kontrolni skupiny:

lYs u|q

4,§ An

}7. f "!o/?

ln8. Marie vozobulová

Uýn'

/fu^l
;;"/

)r.-**^-l,,r", ,,
d8hrm

t:í F, zo4?

Ing. Darn Janoušková

4, *-"_,/
;6;;;;;,;";



KRAJSK]I HYGIEN|CKÁ §TANICE LIBERECKÉEo KRAJE §E siDLEM v LIBERCI
Husova ř, 64, 4ó0 31 Liberec l, P.o.Box 14l, tel.485 253 111, sekrctaŤiat@,kh§lbc.cz, ID nfeaid,lČ 7l009302

č;.: rusra oos:elzotl

PROTOKOL O KONTROLE
pořízený z kontroly lTkonaíé podle zákol^ ě.255l2ol2 sb., o kontřol€ (kontrolní řád), podl€
nařízení Evropškého parlamentu a Rady (Es) č.aa2l2o04 ze dle 29. dubna 2004 o úředních
kontrolích z4 účelem ověření dodržovíní pnávnich předpisů týkajících se krmiv a potravií
á přavidel o zdřaví zvířat a dobúch životnich podmink,ích zvířat, a podle § 88 zákona
č. 258/2000 sb., o ochranč veřejného zdťaví a o změně někt€rých souvisejicicb zákonů, ve
znění pozdějších předpi§ů (dále jeD ,,zákon č. 258/2000 Sb.")

1. Pravomoc k l.Ýkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zžkona 25812000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně něktených
souvisejicích zá&onů, ve znění pozdějších pfudpisů a zákona ě. lIO/7997 Sb., o potravinách a
tabákových v]hobcích a o změně a doplnění některych souvisejícich zákoíIů. a zákona č. 65/201'7

sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyko\.ých látek

2.š9!@Ei!9!:

MUDi. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory veŤejného zdravi - čislo
služebního prukazu 1806
Milena Vitvarcvá, vrchni referent v oddělení hygieny dětí a mladist\.ých - čislo služebniho
prťůaz u 1803

3..!4!!9l9!@!y:
zrikladni škola
Kaplického 3 84
463 12 Libfiec xxIII-Doubí

4. Kontroloviná o§oba:

prárrrická Ósoba:
Základní škol4 Libeřec,
Kaplického 384
463 12 Liberec xxlll-Doubi
IČ:'72'7433'19

5. osob} Dřííomné ra místě kontrolvi
kontroloyaná o§oba:

Mgr. Pavel Zeronik, narozeí l2.5.19'78,bylem V Cihelně 243, Liberec - ředitel školy
povinná osoba:
Leika JanusovÁ narozena 16.5.1967, b}tem KlášteTského 256, Liberec X - vedoucí stravoviiní

6. Kontřola zaháiena dne: 2.4.2019 v 9,00 hodin

úkonem: předložením služebních prťlkazů

stíana l (ce]km 4)
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7. Předmět kontřolY a poDř. důvod dodatďné kontřolv Dodle č1.28 Dařízení (E§) č.

aa2l2004|
Plněni povinností stanovených v Nařízení Es č.852/2004 o hygi€ně potravin, v Nařízení ES
č. l78l2o02, kt€ďm se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového Fáva, zŤizuje se
Evropský úŤad pro bezpečnost potravin a stanovi se postupy t,ýkajicí se bezpečnosti potravin, v
nařízeni ES č.1,169120l], o poskl,tování informaci o potravinách spořebitelům, dále v zákonu
č.258Do0o Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někteďch souvisejících zákonů, ve zÍlění
pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou ě. l37l2\04 Sb., o hygienických požadavcich na

stravovací služby a o ásadách osobní a provozni hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných v platném zrrění, v zrikonu č. 1l0/l99'7 Sb., o potravinách a tabákových výŤobcích a o

změně a doplněni někteďch souvisejicich zákonů v platném znění a v § 30 odst.l pism. b) zákona

č. 65/20t7 sb. o ochraně zdraví pŤed škodlivými účinky návykových látek.

!..yz9ůy-qc9Ei!!y! ne

9. Poslední kontrolni úkoD Dředcházeiicí tryhotovetri Drotokolu:

kontrola Příručky HACCP
den jeho přovedení: 2.4.2019

l0. kooírolní ziišíětri včetně uvedeíi Dodkladů. ze klerýcb wcbázi:

Ve školní jidelně se stanovenou kapacitou 400 strávníků se derlllě připravují v úteťý, středu a

čtvrtek dva druhy obědů a v pondělí a pátek jeden druh obědů. PŤed vstupem do jídelny mají
stnívníci k dispozici 5 umyvadel lrybavených tekutým mýdlem a zásobniky s papírovými ručniky.
Výdej obědri pro cizi stávniky probíhí odděleně od výdeje pío žáky.

od poslední hygienické kontroly pTovedené v této školni jídelne dne 10,9,2014 došlo k těmto

změnám: všechny prostory stmvovacího pŤovozu byly vymaloviiny, do kuchlně byl zakoupen no,\"ý

konvektomat, u vamých kotlů byly vyměněny staŤe kovové rošty za nové, dále byly obnoverry
povrchové nátěry u robotu v kuch},ni a škrabky na brambory, do jidelny byl zakoupen nový nábýek
a u okna zajišťujicího větTání skladu potravin v suterénu byla instalovrána ovládací piika.

Na mistě bj/lo zjištěno:
1. PŤovozovatel v souladu s článkěm 5 odst. l Nařizení ES č, 852/2004 o hygieně potTavin

zavedl jeden ze stálých postupů založených na zásadách HACCP a po§tupuje podle něho.

Jako kontrolní kritické body bylo stanoveno měření a evidence teploty u všech složek
hotových pokrmů před jejich výdejern a měŤeni i evidence teploty pň skladováni potravin,

Předložené záznamy jsou vedeny přehtedně a pravidelně (byl prokázín soulad s článkem 5

4.
5.

odst, 1 a odst. 4 a) nařízení Es č. 852/2004 o hygieně potravin).
Poslední ověření funkčnosti HACCP bylo pTovedeno dn€ l0.5.2018, bez záyětll.
V kuchyni jsou označeny pracovní plochy podle druhu zpracovávaných surovin a pokrmů,
jejich zaměňováni nebylo v do& kontroly zjištěno. Na m},ti surovin jsou k dispozici dřezy,

odděleně je v samostatné připTavně v suterénu řešena hrubá pňpúvna zeleniny a brambor,
V kuchyni je pfirozené osvětlení a Ýětúní zajištěno okny opaťenými sitěmi ploti hm}žu,
Pro mytí rukou mají Zaměstnanci v kuch}Ťti }Tčleněno um},vadlo s tekut]hn mýdlem a

vhodným lybaverúm k hygienickému osoušení rukou.
6. Potraviny jsou uloženy odděleně podle svého chalakt€ru při odpovídajících teplotních

podminkách, lednice i mrazicí zaiizelí 1e vybaveno funkčnimi teploměry. U namátkově
kontrolovaných potravin byla zajištěna jejich sledovat€lnost.

2.
3.
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7. Pň kontrole nebyly v kuchyni ani ve §kladecb zjištěny žádné potraviny s pŤekročenou
dobou spotřeby či minimální trvanlivosti.

8. M}ti přovozního a jídelního nádobí je řešeno odděleně, provozní nádobí se myje
v odděleném prostoru vybaveném velkým dvotrdŤezem, stolni nádobí ." .y.;" u.yéá"
umistěné ve lideini části.

9. Posledni preventivní deratizace byla dle vylepených štitků povedena dne 29.5.2018, výsk}t
hmyzu ani hlodavců nebyl pŤi šetření zjištěn

10. V kuchyni se odpadky vyhazuji do uzavíratelné pla§tové nádoby, zbytky pokrmů se likvidují
v drtjli, Ofua<lni vody z kuchyně jsou předčištěny vlapači- tuku, iterý se dle sdelení
plavidelně vyr'ží.

ll.Vjídelně je na nástěnkích umístěn seznam známých alergenů a jídelní lístek s
čiselným r,yznačením všech alergenů přítomných v jednotlivých pokrmech.

12. Zákaz kouŤení byl v době kontroly dodržovin. Každý zaměitnanec má v šatĎč vyčleněnou
samostatnou skříňku, do které si ukládá pracol,Ťí oděvy odděleně od oděvů občanských.
Prc zaměstnanceje vyčleněn komě šatny i samo§tatný záchod a §prchový kout.

13. Zdravotní prukazy všech 5 zaměstnanců byly předloženy, přítomné pracovnice měly v době
kontrcly na sobě vhodné praco\,ní odě\,f,.

14. pTo skladovlíní čistících a dezinfekčních prostředkůje vyčleněna úklidová komora vybavená
výlevkou, další výlevka používaná pŤi úkliduje řešena v un]ívámě nádobi a hrubé piipravně
zeleniny.

l5. K udržováni celé provozovny v čislotě a poiádku nebyly zásadni připominl(y.

Nedostitky:
16. V době kontroly nebyl bezokenní prostor hrube příprarny zeleniny a bnmbor žádným

způsobem odvětrán, stávající potrubí VZT nebylo f,mkční. Nedostatečné nucené větrání
řešené.pomo.í původní VZT bylo zjištěno rovněž v kuchlni, ve ktelé se v době kontroly
vařily hedlíky. v důsledku nedostatečného větráni se na oknech i stěnách snižela pára, ná
stropě se misq? &oří pliseň nebo se olupuje malba §tropu. Za těchto podmínek j" o-h.ož"nu
zdravotni neávadnost připravovaných pokmů (došlá k porušení ;hnkrr 4, odst. 2, ve
spojeni s přílohou II kap. I bod 5 a kap. II bod 1 písrrr c) naňzeni ES č. 852/2004 o
hygieně potmvin).

17_ v obou skladech a urnývámě provomího nídobí chyběla v oknech síť proti hmyzu. výsk},t
bmyzu muže b]ýt příčinou kontaminace připravovaných pokrmů (došlo k porušení člr{nku 4,
odsť 2, ve spojeni s přílohou II kap, II bod l písrn. d) nařízení ES č. 8j2/2004 o hygieně
potravin).

18.U části kuchyňského lTbaveni např. skříňka na utěIky, police na jídelni nádobi nebo
dřevěné konstrukce starých pracovnich stolů byly zjištěn' poškozeně a špatně čistitelné
povrchy, jsou zhoršeny podmínky pro jejich údržbu v čiýotE (došlo k porušení člrinku 4,
od§t. 2, ve spojení § přilohou Il kap. I bod l nařizeliES č.852/2004 o hýgieně potravin).

19.Y mrazicím zaiizení byly uloženy 3 velké cca 12 kg balíky dodatečně zmrazené chlazené
druteže bez štítků o jejím původu, druhu suroviny a dafu spotřeby. U drůbeže n€ní za
těchto podmínek zajištěna její sledovate]nost (došlo k poruSini O1. lS odst, l nařízení ES
č.l78D002).

20. Na hygienickém zařízeĎí zaměstnanců jsou na slropech a stě ích patmé stopy po zatékáni
způsobeného poškozenou §třechou (došlo k poTušení čllínku 4, odst. i, ve spojeni
s přílohou II kap. I bod 1 nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin).

21, Vkuchyni je na podlaze misty kolem kovových roštu vedle vamých kotlů poškozená
r]lažba, powch podlahy pod rošty je nerovný a špatně čistitelný (došt; k porušeni článku 4,
odst. 2, ve spojení s pŤílohou II kap. II bod 1 písm. a) nařízeni ES č. 852/2004 o hygieně
potravin),
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22,Regá|y v umývámě provozního nádobí komunikačně Fopojené s kuch}Ťí byly zaplněny

ťuznými druhy pla§tových obalů od potravin. Nepoživatelné potravinířské odpady nejsou

z prostor, kde se marripuluje s potravinami, odstraňovátry co nejrychteji, aby íedocházelo
k iejich hlomadění (došlo k porušení článku 4, odst. 2, ve spojení s přílohou II kap, VI
bod 1 nařízeni ES č. 852/2004 o hygieně potravin).

Během kontroly byla pořízena fotodokumentace.

11. Požadavek kontroluiícího na Dodíni Dí§emné zDráw o od§tř&nění nebo Drevenci
nedostatků ziištěnÝch kontrolou Dodle § 10 od§t.2 kontřolDího řádul
kontrolovaná osoba př€dloží písemnou zprár,u o odstranční/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě

dó,2.5.2019,

12. Poučeni:
Podle § 13 kontrolniho ádu ímitky proti kontŤolnímu zjištění uvedenému v pTotokolu

o kontole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem

v Liberci ve lhůtě 15 dnů ode dne dorr-rčení plotokolu o kontrole. Námitky se pod,ívaji písemně,

musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směŤuji, a musí obsahoval odůvodnění

"ž:Ž":i.1*" |."yi,i "jŤTI L t- r- -:)-/
Ďl( l>-^ 5?ťfuýq 1í.*-'/ / , / -^ 

''/
\ t *é*2 'Q /7" ž a, //-)/>,

Li;/-/
13. Protokol vYhotoven dne: 2.4.2019 ý l1,00 hodin.

14. Protokol ob§ahuie (počet stránek pdtokolu, popŤ. přilohu): 4

Přotokol byl ÝThotoven v€ 2 §tejnopi§ech. 
J

t5. podpi§v kontroluiícícb: /a/' /.,L_,._^-'

16. PotÝřzení Dřevzetí Drotokolu o kontrole da mí§tě koutřolv:

kontrolovanou osobou přítomnou Da míště kontroly Mgr. Pavlem zeřonikern/uvedenou výše

v bodu 5.:

PoíŤzuji převzetí stejnopisu pTotokolu o kontíole.

Drle 2-4.2079 v l1,00 hodin

l

l
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ZÁKLADNí šKOLA, LIBEREC, KAPLICKÉHo 384,
PŘÍSPĚ\,KOVÁ ORGANIZACE

Kaplického 384, Liberec25,463 12

Krajská hygienická stanice
Husova 64
460 3l Liberec
MUDr, Jana Pilnáčková

Zpráva o odstranění nedostathi
z konané kontro|v ve dn ech 2-4-20l9

16. Technický stav řešen se znzovatelem a je plánovaná Výmalba v letních
měsících.

17. lnstalace sítído oken byla provedena 2.5.2019.

,18. Byl píoveden nátěr skříněk a polic - školník.

1 9. Maso spotřebováno, pro příště se budeme držet doporučeného postupu.

20. Technický stav slřechy řešen 6e zňzovatelem a je plánovaná \^ima|ba V letních
měsících,

21. Poškozená dlažba bude řešena opravou V aetních měsících,

22. Plastové obaly odstraněny

v Liberci 2.5.20l9

M 9 r, 
pave|ff H;Ě::,i":ť

Zeronik_.,'?li$#;3ff,"'

MgI, Pavel Z€ronik
ředitel školy



Zákle60i §_sot&tlirbaad"I,rr.!il;h" ;ó.;,
D',5f a,,;ío|á org rr i? á.e

Ýšeobééná zdf avotní Poj išťovna České républiky
Regionální pobočka Ústi nad Labén, pobočka plo Liberécký a Ústecký kraj

Počei llstů (s-€zkl) piiloh: ?-,,+ 7

12,7 43319-oo
Zák]adní škola, liberec, Kapličkého 384,
příspěvková ořganizáce
KAPllcKÉllo č, P. 384
463 12 LIBERECtl, ZS 1é 13

Piecc]] č] n,je] j i I..--._spisýá-fiáč]<+F€--l{Z;!z!-r R 036592I'1-L899 Ag, čls10: 167l2019/rehsp
Čís1o jednací: ýzP-la-o3659211-LB99

ZAVERECNY PROTOKOL
o Yýsredku kontřoly P].ateb Pojistného na veřejné zdlavotní Pojištění

a dodŤžová'li ostatních poÝinností Prátcé pojigtného

KontIofa pŤovedena dne: 09.01.2019

U plátce poj ístného:
PřísPěvková olgaňizace

základní škola, Lfié!éc, KaPlického 384,

Kontrolu provedla přacovnice VZP ČR: Petřa Rensová - kóntřólorka
řeferátu kontŤoLy a spráVního řízení zaměstnavatelŮ

Za plátce neby] přitomen nikdo, podk]ady byly ke kontrole zaslány
kulýIní poštou VZP ČR.

Provedenou kontIo]ou č. 761 /2ol9/íen.sp vyplynufa z]ištění:

PřePlaték Pojistného ké dÍri 01.01.2019 vé Ýýši 5 508,oo Kě.

PřepLatek pojistného ve Ýýši 5 508 Kč bude plátci vIácen dó 30 dnů
ode dne doručení závěrečného protokolu na účet čis]o 541a132/oa0o-

Návlh na oPatřéní:

- Provádět výpočet pojistného na veřejné zdravotn1 pojištění
a ]eho platby v soufadu se zákony ě,592/7992 sb, a č,4a/l99'7
sb. ve znění pozdějších předpisů.

odpovědní zástupci ptátce pojistného na veřejné Zdravotní pojištění
prohlašuj í:
se závadani Zjištěnými při kontřote placení pojistného na veŤejne
Zdlavotni pojištění jsme se seznámili. veškeIé zápisy, doklady
a záznany, předložené k nahlédnutí kontIo]ním oŤgánům, by]y
v pořádku vŤáceny.

Poučení:
Proti závěreěnému protokolu mohou být podány písenné a Zdůvodněné
námitky ve Lhůtě 15 dnů ode dne doručení záÝěrečného plotokolu
na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Laben, pobóčka pŤo
Liberecký a Ústecký kraj, oddě]ení kontroly a správního řlzenr
zaněstnavatefů, Mírové náněstí 35/C, Aoa 50 Ústí nad Labem.



Jestfiže se plátce v úÝedené ]hůté nevyjádří,
že s Vys-edkem kont ro] y souh] asi .

PříIohy:

]e 2re]meI

za den doručení Závěrečného přotokolu je považováň den pŤihlášení se
do datové schřánky, případně d€sátý den óde dne, kdy byl dokrnent
doddn do dd l ové schrárky.

Právo kontlo1ních orqánů vZP ČR provést ješté dalši podrobnější
kontrofu bez ohledu na Ýýsfedek této kontroly zůstává nedotčeno.
Kontrolu je nutné považovat za úkon ke 2jištění Ýýše dluhu, se
kterým je spojeno přerušení běhu promlčecí doby pro v)měření
nebo předepsáni dlužného pojistného a pená]e pod]e § 16 odst. 1 a
§ 'l9 zdkond č. 5q2l]9q2 sb.

Česká Llpa dne 09.01.2019

petra Rensová
kontrolorka výběru poiistného
za VzP ČR, Regionální pobočka Ú§tí nad l,abem, pobočka přo ],iberecký
a Usťecky kŤa]
podepsáno elektronicky
otisk ra2í ťka

zpráva o výsLedku kontro]y p]ateb pojistného na veřejné
zdr:avotní pojištění a dodŤžování ostatních povinností
plátce pojistného Včetně vyúčtováni pojistného na veřejné
zdŤavotní pojištění

Rotdětovník : 1x plátce
1x vzP čR



zPRÁvA
9úsledku kontřoly plateb pojistnáho na Ýeřejné
""---. o"ar;o.ar,í oslatnich poÝinností plátce

III.
?. výsledek tcontloly:

a) Kontlola oznamovací PoÝirňosti

zdravotní Pojištění
PojistÍtého

Kaplického 3a4,-l óvedene dne: 09, 01,2019
:':i"::"=;;;;,..ho: základni škola, Libeřeé,

PřísPěvková or"^n'"u"ur 
r., orr, 

"oon."n., ", "o.,i"", 
54?0132l0800

KonLrola provedeld na ddtese PAojoná],i poboéká ÚsLr nád Lab'Ť,

noboČkapjoLiDeLeckY.""...u;'i;;;.;iJ..''.".q.sdry}ál6?.
ieská L,rp., DSČ r']o 0L ,,-- 1o-^].\qlL] -L899

;;:i:.";ř .-x.,,."l, uvádolren oznáiÉnim c,J, v/l-," "-"-
Ze dne 3o.11,2018,

l.

1. Kontlolu přovedla,praco.,nace ;Ť r;,"i";j*.1*"",.l""1- 
kontrolorka

referátu kontIo1y a splav

2. Konlrola byla Přovedena- "-'-" J'r""á", ;le pld,'u konryol
;";;"".i, or, io, zor: - 30,11,2018

3. Předchozi kontlora by]1 
,.',""ť?i" uro_,,_ aL821_24-L}cB

áné:
]J.O0,0', 0l ,'0,2O0q - ]0,09,20L}

;;r;;;; ;r,Jžné pojistné 0,00 Kč

,l. Počet pojištěnéů vzP čR ke dni 30,11,2018: 35

5. Přednět kontfoly:' ;;;;-;"""- oÁ.mov"",,eo'tn"3i'],,o". po_Ls, n.1.o
h\ šiánoveni v}měřovaclcn za K,

:; ;:;];;;:" 
'il: 

n: n,i spLaL rosil,T"ii]iii.!"l,",.-r..

:] i:§iilťilil'iIi}.ř'l'i;;;;"i"t, t,,"i,in

' řlš"i"":::, *iiiť', "1 :: : ; li:' :,iťJu" "',:::i:i . 

",T"' 

i:l i i .i. :

:j*::.",j,:;;: *',l-"§;ii ;;,,y"',j,;", jn,oJí\d,nLno s}s|,md

v7P čR.

Pfátce dodržuje ustanovení,s_
zdravotním poj ištěni

,0 zákoné :. 48/|99] sb., o Vpíé,nem

;";;,l;,,h oiedp', ů {oa', |én z;kon



é. As/799'7 sb.) a h]ášení změn vede na předepsaných t,iskopisech
vZP čR. které jsou v temínu stanovenén zákoném podávány na

VZP ČR.

s pfátcen byl odsorJhlasen jmenný seznam _zaíě_stnanců 
ke dni

30.il-2018. siaÝ pojištěnců souhlasí s evidenci VZP cR,

PláLce dodržuje ustanovení § 25 ódst, 1 zákona č, 592/1992 sb,,

" p.rr"."". ná veřelné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
preapistr taare jen zákon č. 592/1992 sb,),

b) Kontrola sP!ávÁosti stanoÝeltí -ýše v]4ěřoÝacích základŮ
a sPřávnosti \.ýše Pojistného dlé účetní evidence

Kontrolou by]o zjištěno, že plátci pojistného_ Ýznik]_

"- 
r.."t..r""""e* období přepíat'ek poji;tného vé \Iýši 5 5o8 Kě (Ýiz

přiložené vyúčtoÝání) .

Kontrolou by1o zjlštěno, že stanovení Ýyměřovacích základů by1o

;';;;p;;" s' ustaiovenim § 3 zákona č, 5g2/1g92 sb, tim, že byL

' p.""aáC" dopoče! u zaněstnanců, kteř1 měli da]šího prátce

i.ri"."an., ;řípadně byli studentsem, Přepočet by] proveden V Ťámci

kont.roly.

Přéplaték Pojistného ž kontroly 5 5o8 Kě:
lli'"" zor+ --Přeplatek'743 Kč - Kašová Milena {byl pŤóVeden dopočet do

ninifrálníhovlTěřovacíhoŽákradu'jednaloseodohoduopracovníčinnÓsti,
íe,o\"." _Áld oó',,. o p_d,_ pó|'.r,;'o)

i.j"" ŽoiÍ-- pi"prit"r. d4é Ké - Machová Jana lbyl ploÝeden dopoěet do

ninínálnihowyměiolacihozákladu,jmenovanáméladal.šíhoplátcepÓjistnéhÓ,nde
vVdetek by1 vl!sa, Fe2.]opóČet]
listoPad 2015 - PřéPlatek 223 Kč - Machová
do min-inálniho v\,Téřovacího 2ákladu, jnenovaná měla
kde VVclělek b\,L vy5šl/ .ež dopočet)
Leden 2016 áž řijen 2016 - přePlatek 3 039
314 Kč + 31? Kě + 31? Kč + 314 rč + 343
2?o Kě) - Machová Jana lbýl proveden dopočet

základu, jmenovaná něLa délšiho ptátce pójistného,

Jana (byr provede! dopočet
dalšiho plát.e pój istnéhó,

Kč (314 I(č + 314 Kč +
šé+266Kč+270+

dó ninimálniho vlměřovacího
kde výdé]ek byl vyšši, než

ii""i,"" zore - přePlatek 27o Ké - !4achoÝá Jana lbyl Ploveden dopoéet

dó mininálniho v\nně;ov&ího zákládu, jmenovaná měla dalšlhó plátce poj!stného,

kde vydélek byL Ýy9šr, než dopo,et)
;+;'";ori-: nlr;"latek i9 Kě - waldhauseřoÝá Michaela (by1 proveden

.]ó..čet do minln;inirro v}Ťéřovácího záklédu, kdy jmenovaná je studenteň

stuteenost zamastnavateli neoznámital
..r"" )óri - ||"pl"t"t 23 Ké - waldharrsérová !íichaéla (by1 přóveden

;;-';, -;; .."i*i?,.n" vr'mérověclho základu, kdy jnenovaná je studeniem

.r.,t.eno.t,a.c.t"a"ateli neož!ámita)
ě;;;;;"; ;ói' - přeplatek 175 Kě - íardhauseroÝá Michaela 1bv1

..*.i"" o.o"".. ao ninimlrnrno vFéřovaciho zá],ladu, kdy jnenovaná je stúdentem

s;;;';Óió - přepratek 232 Kč - !Ýaldhauselová Micbae].a (byl próvÉde,

n",i".". a" ,,"*.i".r." v}mé'ovactrhó základu, kdy jnenoÝaná je studentém

sk;tečnost zamě!tnavateli neó2nánita)
;;ii-ŽÓil - přepratek 181 Kě - JéžkoÝá Marta (proveden dop,čet do

*r"*-r"rn" vyme-tovicino 2ákladu, jmenováná má dólšiho plátce pó]istnéhó, }de

"vJ!i.r l. vvjši než 8 ooo Kč měsičně tutó skutečnost pLátci neoznámila)

;á;" ';"i;" j --p;;i"r"k 347 Kě - JežkoÝá ualta (193 Kč) ,

n iial","",""a Micha;ra (154 Kč) (skut€čnost, ž€ nemusí být próvedén

dopočÉt, nebyla známa, ,iz výše]



c} K9ntlola dod!žpÝáDí

Kontto}ou bylo zjištěno, Že_

Doi istného dle ustanovena
(víz piiIožene vyučtováni ) ,

d} Kontlola t odávání přehredů o Platbáéh Pojistn.áůro

)dst, 3 zákona č, 592/7992 sb,
Pfdtce p]ni us!ánoven! § 25 l

e} Kontlola ,esílání ,árnaúů o Pracovníďr úra,éch

teíúínu sPtstnogti Pojigtného

Dre sděle;í plátce v kontřolováném
..".o""i "r."v. 

Plátce byl pouien o

š qs oa.t. l ""t"na,, 
48/1997 sb,

nláLce dodržuje termj n splatnosLi
' i s záxonj č. 592/L992 sb,

obdob1 nebyly evidovany žadné
nutnosti dodržování ustanovenl



V.íóu.c{^ z,.^v.!Nl iol,š,róvŇ^
afsKť RFPtj.lll.Y

Regionální pobočka Ústi nad laben, pobočka
pro liberectý a ustecl!ý klaj

Mírowé niiněstí 35/c
400 50 listi nád Ťabcň

Čísb plátce: 72743379-00
Liberec l 09.0í.2019

věc: \řYúěŤovlÁNi Po,rIsŤNÉHo NA vEřlE.]NÉ zpnnvorr.rí Po,rIšTĚNi
10.11.2013 - 31.12.2018

základnl §kórá, ribéIe., kprického 33a,
přísPěw}ová orqánizačé
l$P'.ícRÉHo č, p. r34

1 2.
PoJlsTNÉ

3

1l3



Číslo pláce: 7274337900

1 2 3

20.o3.20r5 pohréd,0']/15

21.o9,20r5 pohléd.OB/15

20,1o,2o15 pohred,09/r5
11.11.2015 úhlada
20,11.2015 ponléd,10/15
ro,12,2015 úhlada
21,12.2015 pohléd,l1/15
rr.01,2016 rjLhrada
20,01.20 r 6 po]ied.12l15
lr.02,2016 lthrada
22.02.20r6 pohléd.01/16
r0,03-2o16 lrnrada
21.03,2016 pohred.02l16
03,04.2016 ú.hrada
2o.oa,2016 pohléd.03/16
10. o5.20}6 úhrada
2o.05.2016 pohled.04/16
09. o6.20r6 úhiáda
20,06.2o16 póhled,05/16
o3. o'],2016 úhrada
2o,0?.2o16 pohred-06/16

22 - o3.2o16 pohréd-0]/16
09,09.2016 úlrada
2o.09,2o16 pohted.03/16
1t,10.2016 úhrada
20.10,2016 Póhled.09/16

21.11.2016 póhled.10/16
o9,12,2 016 úhlada
20.12-2016 pohled,11/16
11.01,201? ,jnlada
20,01.2o1] Pohled,12l15
09.02,2017 únlada
20, o2.201? pohled, o1lr''
o9.o3,201] úhlada
20,o3.2017 pohréd.o2l1'
1r,04.201'] úhradd
2o - 0a.2017 pohréd.03/1]
:ir,05.201? úirada
22.05,20r? pobléd.04/17
o9,06.201? rj&rada
2o-06,20rr pohléd.05/17
11, o].2017 úhrada
2o.07,201] póhred.06/17
10, o3.2017 úhrada
21.0s.2o1r pohréd.0?/1?
11. o9.20r? úhrada
2 0. o9.2o1'] póhred,03/1?
11. r0,20r? úhrada
20,10.2o17 Pónred,09/1']

2o,1t.2o17 pónred-10/1']

2o,12,?o1? póhted.trl1']

22. o1.2 013 pohled.12l1']

2o.02,2o13 póhled.01/1a

2o.o3.2013 póhled.02l1s
11,0a.2 013 úhráda
2 0. oa ,2013 Póhled,03/}3

2r,o5.2013 Pohred,04/13

52663,00

566?6,00

54971,00

r00124,00

66652,00

6039,.00

2l3



Čido pl&@: 7274337g-oo

12
D.ttin Poběl.

3aa
Ú&ddy 9t v ltčn

PENÁLE
,I 2 5

vyřizuje: Petra RensoÝá (Tel: +42o 952 23L 4,14)

0,00

Petra R;nsóvá
kontrolo!ká RRsŘz

3l3
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Export do MS Word (exportform_y4.php?rok=4&d=7349&ic=72743379)Výkaz pro školní rok 2018/2019
* 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
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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
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?
Ano

Doplňující text: sociokulturně znevýhodněné rodiny, žáci se specifickými poruchami

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené?
Ano

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)
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
- Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace apod.)
- Aktivity a programy specifické prevence pro různé typy rizikového chování

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

MŠ – děti předškolního věku 1 17

1. ročník ZŠ 1 33

2. ročník ZŠ 2 42

3. ročník ZŠ 2 45

4. ročník ZŠ 2 54

5. ročník ZŠ 2 46

6. ročník ZŠ / prima 2 49

7. ročník ZŠ / sekunda 2 33

8. ročník ZŠ / tercie 1 24

9. ročník ZŠ / kvarta 1 11

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

Suma řádků 16 354
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Část 2: Školní metodik prevence
1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
2

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?
- Ano, třídní učitel/ka

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 od 17 do 40 hodin

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
Ano, odbornou supervizi mám 1-2x ročně

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.

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 5

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) 7

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 6

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v
oblasti prevence atd.

3

Vedení písemných záznamů všeho druhu 6

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 6

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 5

Suma řádků 41

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence:
Velice mi pomohla spolupráce s jednotlivými pedagogy, zejména TU, kteří si mnoho problémů již dokáží vyřešit sami a stačí jim pouze s se mnou konzultovat.
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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 čas započítejte jen jednou, a to do toho typu
rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na
celé číslo. 

Prevence šikany a projevů agrese 2 6 7 8 12 12 12 15 15 15 0 0 0 0 0 0 104

Prevence kyberšikany 0 0 1 2 8 8 8 9 8 10 0 0 0 0 0 0 54

Prevence záškoláctví 0 1 1 2 4 4 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 28

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Prevence rizikového chování v dopravě 1 3 5 7 12 6 5 7 3 1 0 0 0 0 0 0 50

Prevence rasismu a xenofobie 0 2 3 4 5 5 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 42

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8

Prevence užívání tabáku 0 1 2 2 2 4 4 6 6 8 0 0 0 0 0 0 35

Prevence užívání alkoholu 0 1 2 2 2 4 4 6 6 8 0 0 0 0 0 0 35

Prevence užívání dalších návykových látek 0 1 1 2 1 3 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 26

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

0 1 1 2 1 3 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 26

Prevence poruch příjmu potravy 0 1 2 2 2 2 2 4 5 6 0 0 0 0 0 0 26

Prevence kriminálního chování 0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 26

Suma řádků 3 17 26 35 51 55 55 71 73 81 0 0 0 0 0 0 467 467
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních
aktivitách a programech
Program 1 - 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.

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

4. ročník SŠ / oktáva 0 0

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

Suma řádků 1 3

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

Program 2 - Krása
1) Název programu:
Krása

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Maják o.p.s.

Po
če
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říd
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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.

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 2 3

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

Suma řádků 2 3

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence poruch příjmu potravy

Program 3 - 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

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena

Po
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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.

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

Suma řádků 2 2

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence užívání dalších návykových látek
- Prevence poruch příjmu potravy

Program 4 - Jsem originál
1) Název programu:
Jsem originál

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
- Nácvik a trénink dovedností

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.
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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 1 3

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

Suma řádků 1 3

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

Program 5 - Sexualita
1) Název programu:
Sexualita

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.

MŠ – děti předškolního věku 0 0

1. ročník ZŠ 0 0

Suma řádků 1 3
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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 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

Suma řádků 1 3

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

Program 6 - Já a internet
1) Název programu:
Já a internet

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
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

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

Suma řádků 2 4
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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

Suma řádků 2 4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

Program 7 - Jsme parta
1) Název programu:
Jsme parta

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
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Ani nespokojena ani spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

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

Suma řádků 2 6
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence kriminálního chování

Program 8 - 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
- Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

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

Suma řádků 2 4

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence záškoláctví
- Prevence rasismu a xenofobie
- Prevence kriminálního chování
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Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy
Aktivita 1 - Vedení třídnických hodin - obsah a aktivity, v...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Vedení třídnických hodin - obsah a aktivity, vytváření třídních pravidel, jejich dodržování, případné sankce při jejich nedodržování. Jednotný postup a přístup
pedagogů. Určeno pro třídní učitele.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 2 - Prevence šikany - rozpoznání šikany od nevhodn...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Prevence šikany - rozpoznání šikany od nevhodného chování, jednotný postup při jejím řešení, pravidla jednání s rodiči, vedení rozhovoru s obětí, svědky a
agresorem. Vyplňování záznamů o jednání. Určeno pro celý pedagogický sbor.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
6

Aktivita 3 - Problematika "ohroženého dítěte" - určeno pro...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Problematika "ohroženého dítěte" - určeno pro celý pedagogický sbor. Seznámení s postupem při rozeznávání problematiky.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 4 - Zpracování sociometrických dotazníků - určen...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Zpracování sociometrických dotazníků - určeno pro třídní učitele. Seznámení se s významem a způsobem zpracování dotazníků, práce s třídním kolektivem.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 5 - Koučink - pomoc se specifickými problémy jednot...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Koučink - pomoc se specifickými problémy jednotlivých pedagogů.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní
Aktivita 1 - Třídní pravidla - určeno pro rodiče. Vysvětl...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Třídní pravidla - určeno pro rodiče. Vysvětlení procesu vytváření, dodržování a následků při nedodržování třídních pravidel.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Aktivita 2 - Práce s třídním kolektivem - určeno pro rodi�...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Práce s třídním kolektivem - určeno pro rodiče. Rodiče jsou seznámeni s chodem kolektivu ve třídě, ve škole. Zaměřeno na rozeznání šikany, nevhodného
chování. Seznámení s postupem školy a rady, jak postupovat doma.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Aktivita 3 - Kyberšikana - určeno pro rodiče. Rodiče byli s...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Kyberšikana - určeno pro rodiče. Rodiče byli seznámeni s nebezpečím kyberšikany, používáním mobilních telefonů, ve volném čase. Tipy a rady, jak děti
kontrolovat, co na internetu dělají. Seznámení s riziky internetu.3

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 4 - Kariérové poradenství - určeno pro rodiče 5.-...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Kariérové poradenství - určeno pro rodiče 5.-9.tříd, seznámení s pokračováním projektu. Zhodnocení exkurzí, workshopů a aktivit v rámci kariérov.poradenství.
Zdůraznění potřeby spolupráce s rodinou a rodiči, prevence školní neúspěšnosti.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
4



20. 8. 2019 Náhled výkazu

https://www.preventivni-aktivity.cz/viewform_y4.php?rok=4&d=7349&print=1 13/14

Část 7: Výskyt rizikového chování
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.

Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)

1 1 2 3 5 7 7 10 10 6 0 0 0 0 0 0 52

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)

1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 37

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 1 1 3 3 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 20

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k
opakovanému záměrnému psychickému ubližování

(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 2 4 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 22

Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)

0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)

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

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)

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

Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)

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

Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)

0 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 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy
(výskyt u počtu žáků)

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

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 0

Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování
s látkou atd.

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)

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

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš)
(výskyt u počtu žáků)

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

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)

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

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 0

Suma řádků 2 3 7 14 22 23 23 28 31 15 0 0 0 0 0 0 168 168
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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?
Dokázali jsme rozklíčovat a vyřešit několik závažných případů - šikany, kyberšikany a záškoláctví. Spolupráce s rodiči se opět výrazně zlepšila. Pedagogičtí
pracovníci, včetně družiny a asistentek, plynule a samostatně umí řešit problémy nevhodného chování. Neváhají spolupracovat, či se poradit o postupu s
metodikem prevence.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili?
Rádi bychom získali další organizace ke spolupráci.
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