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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 Čížkova 1324/18, blok E, Liberec 

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 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Lukáš Javůrek 

Celková kapacita školy a jejich 
součástí: 
    Základní škola Celkem 445 žáků    IZO 102 789 070 

Počet žáků  420 (z toho na odloučených pracovištích 68) 
Počet tříd 19 (z toho na odloučeném pracovišti 4) 
Počet přípravných tříd 1 
Počet ž. v přípravné třídě 13 

    Školní družina 139 žáků    IZO 116 401 303 

Počet zapsaných žáků 139 (z toho na odloučeném pracovišti 50) 
Počet oddělení 6 (z toho na odloučeném pracovišti 2) 

    Školní jídelna 445 žáků    IZO 116 402 610 
 Počet zapsaných žáků 338 

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 
Bc. Marta Ježková – zástupce zaměstnanců školy (předseda) 
Mgr. Lukáš Javůrek – zástupce zaměstnanců školy 
Gabriela Malinská – zástupce z řad rodičů 
Hana Trávníčková – 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 2019-2020 
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 4. ročník ZŠ – odloučené 
pracoviště Čížkova 

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. 2021 proběhla revize našeho ŠVP 
a to z důvodu změny RVP - došlo ke změně výstupů v naukových předmětech a informatiky a ke změně 
disponibilních hodin. Změny schválila školská rada. 
 
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 Čížkova. ŠVP bude podroben kompletní 
revizi během školního roku 2021/2022. 
 
Škola pro žáky realizuje volnočasové aktivity – zejména Centra nadání. 
 
 

▪ Rozmístění tzv. disponibilních hodin  
(viz tabulka 2.2.webového formuláře) 

 
Odloučený pracoviště Čížkova 

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

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

9 ZŠ Kaplického 384 – odloučená pracoviště  
Waldorfské 
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 Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky 
o Časopis Kapličák 
o Míčové hry 
o Badminton 
o Ekokroužek 
o Basketbal 
o Sportovní hry 
o Sportuj ve škole – 2 hodiny tělocviku navíc 
o Kytara 
o Flétny 
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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 

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 – odloučená pracoviště  1 AJ 1 NJ 

 

3. Zabezpečení provozu 
 
ZŠ Kaplického: 
Během letních měsíců byla vybudovaná odborná učebna zaměřená na výuku praktických činností, výtvarnou 
výchovu a robotiku. Dále se škole podařilo bezplatně sehnat umělý trávník pro zkvalitnění sportovního 
areálu.  
Škola se neustále potýká s nedostatkem prostoru pro výuku ale také pro zázemí pedagogů. Z tohoto důvodu 
byl sklad učebnic přeměněn a nově vybaven na kabinet pro 6 pedagogů.  
Během roku byla započata rozsáhlá rekonstrukce prostor pro odloučené pracoviště – waldorfské třídy. 
Bohužel se nepodařilo dodržet termín dokončení a odloučené pracoviště prozatím zůstává v areálu TUL 
v ulici Čížkova. V návaznosti na toto prodloužení se bohužel nepodařilo navýšit kapacitu školy od 1. 9. 2021. 
V budově Kaplického se nachází celkem 14 kmenových tříd, 4 odborné učebny – informatika, jazyková 
učebna,  přírodovědná učebna a učebna praktických činností (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 a 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. Hlavní družina disponuje 
kabinetem, který je zároveň zázemím pro vychovatelky, vychovatele a asistentky a asistenty 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 slouží 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 umožňujícím BYOD v dostatečném rozsahu. 
Škola má bezbariérový přístup.  
 
Odloučené pracoviště Čížkova: 
V budově se nachází pouze učebny pro žáky a dvě oddělení ŠD. Tato situace je velmi nevyhovující. Zcela zde 
chybí zázemí pro zaměstnance, dále chybí dostatečný prostor pro šatny žáků a sportoviště. 
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Žáci se stravují v menze TUL.  
 

 

▪ 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  

Učebna praktických 
činností 

1 Ne  

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

 
Odborné učebny Čížkova: 

 
4x kmenová učebna 
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 pokryta Wi-Fi sítí, z větší části umožněno připojení 
BYOD (možnost přihlásit zařízení žáků do sítě školy). Pro další zkvalitnění výuky byly zakoupeny iPady, 
LEGO stavebnice, 3D tiskárny a VR brýle.  
Rekonstrukce během letních měsíců. 

1) Byla vybudována nová učebna praktických činností 
2) Byl přebudován sklad učeben na kabinet pro zaměstnance. 

 
 
Technické zabezpečení Čížkova (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …) 
Odloučené pracoviště prozatím nedisponuje žádným technickým vybavením. Je zde pouze Wifi. 
Během června byly zahájeny stavební práce pro přesun odloučeného pracoviště do objektu v Mařanově ulici. 
S ohledem na komplikace se nepodařilo dodržet termín dokončení stavby. Z tohoto důvodu také nedošlo 
k navýšení kapacity školy. 
 

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

▪ Vnitřní sportoviště 
(viz tabulka 4.3.webového formuláře) 
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▪ Outdoorová sportoviště 
(viz tabulka 4.4.webového formuláře) 
Podařilo se získat starší umělý trávník, který bude použit na úpravu hřiště, rozběhové dráhy. Tím se zvýší 
kvalita školního hřiště, které čeká na celkovou rekonstrukci. 
 
Odloučené pracoviště Čížkova: 
Na odloučeném pracovišti není žádné venkovní hřiště. Žáci mohou docházet na přilehlé hřiště.  
 

▪ Bezbariérový přístup 
(viz tabulka 4.5.webového formuláře) 
 
Odloučené pracoviště Čížkova: 
Škola není bezbariérová. 
 

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

 

Odloučené pracoviště Čížkova: 
Stravování je zajištěno v menze TUL. 
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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 odešli někteří pedagogové na mateřskou dovolenou, nebo dali výpověď (osobní důvody, 
nevyhovující zázemí (např. Čížkova). Dále je zde zahrnut i nábor nových asistentů pedagoga.   
Během roku byl problém sehnat kvalifikované zaměstnance.  
 

▪ Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 
(viz tabulka 1.4.2 webového formuláře) 
 

▪ Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
(viz tabulka 1.4.3 webového formuláře) 
Souvisí se zrušením odloučeného pracoviště.  
 

▪ Kvalifikovanost sboru 
(viz tabulka 1.1. webového formuláře) 
 

▪ Specializované činnosti – kvalifikovanost 
(viz tabulka 1.1.1.webového formuláře) 
 

▪ Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 
(viz tabulka 1.1.2.webového formuláře) 
V poslední době je velký problém sehnat schopného kvalifikovaného zaměstnance.  
Na prvním stupni učí učitelé z druhého stupně hlavně anglický jazyk, informatiku a v páté třídě český jazyk nebo 
matematiku. 
 

▪ Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň (vybrané oblasti) 
(viz tabulka 1.1.3.webového formuláře) 
V poslední době je velký problém sehnat schopného kvalifikovaného zaměstnance. 
 

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

▪ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2020/2021 
 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet 

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce NPI ČR 12 

Kolokvium krajského kabinetu Informatika a ICT NPI ČR 1 

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení NPI ČR 16 

Rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků – Řízení vlastního rozvoje SaŠ Mb 1 

Liberecká M.R.K.E.V 2019 Divizna 2 

Prevence syndromu vyhoření – stres, adaptace, relaxace DRAK 1 

Letní kurz waldorfské pedagogiky Akademie waldorfské pedagogiky 3 
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Profesní průprava zástupců ředitele NPI ČR 1 

Scratch vs. MakeCode NPI ČR 1 

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech NPI ČR 1 

Tvorba digitálního obsahu pro II. stupeň ZŠ NPI ČR 1 

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice I NPI ČR 1 

Podpora při vzdělávání žáků se SPCH NPI ČR 8 

WEB - TOGlic ve škole i doma AV Media 1 

Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi AV Media 1 

Nové metody výuky s multimediální jazykovou laboratoří (úroveň začátečník) AV Media 1 

Badatelsky orientovaná výuka 1 - úvod do metody AV Media 3 

Postavení asistenta pedagoga ve školském systému NPI ČR 11 

Vzdělávání dětí, žáků nadaných NPI ČR 8 

Studium pro asistenty pedagoga CVLK 1 

Metodická podpora asistentů pedagoga v praxi CVLK 1 

Metodika a náměty pro rozvoj grafomotoriky  CVLK 1 

Výchova bez trestů - Mertin CVLK 1 

Malé motivační projekty NPI ČR 2 

Výtvarné inspirace NPI ČR 4 

Konverzace NJ Tandem 1 

Matematická gramotnost - Aktivity nejen na začátek vyuč. hodiny MAP Liberecko 2 

Desatero asertivního člověka Férové školy 2 

Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku Tvořivá škola 1 

BOW - úvod NPI ČR 1 

Současná literatura pro děti ve věku 1. st ZŠ NPI ČR 1 

Konference pro učitele 1. st. ZŠ NPI ČR 1 

Efektivní komunikace  Tvořivá škola 1 

Jak na podnětné prostředí pro učení NPI ČR 1 

Prevence syndromu vyhoření Férové školy II 10 

Sportovní talent a motivace dětí  Vzdělávací institut 1 

Role asistenta pedagoga ve výuce a případová studie k tématu NPI ČR 1 

Mentoring vedoucích zaměstnanců  6 

Individuální koučink   15 

Skupinový koučink  15 

 

5. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …) 
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▪ 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. 2020.  
Součástí školy je také přípravná třída, kterou navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 13 dětí. 
Škola od 1. 9. 2020 otevřela další první waldorfskou třídu. Problém u waldorfských tříd je zejména nejistota 
zázemí.  

▪ 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) 
Školní družina měla 4 oddělení v budově Kaplického a 2 oddělení v budově Čížkova. 

▪ Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok
(viz tabulka 7.5. webového formuláře) 
Upozornění k tabulce: Počet žáků, kteří nastoupili do 1. tříd v budoucím školním roce = žáci k 1. 9. 
2021 

▪ 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 

21 14 

▪ Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy

Rozhodnutí Počet 

o přestupu z jiné ZŠ 20 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 1 

o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 ŠZ) 3 

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 0 

Celkem 24 

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) 
Neomluvená absence, která je 25 a výše, se řeší s oddělením OSPOD. 

▪ Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání
(viz tabulka 2.6. webového formuláře) 
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Škola se zapojila do projektu Edison – stáže zahraničních studentů ve třídách – pro COVID se bohužel 
neuskutečnilo. 
Pro zkvalitnění výuky angličtiny navštěvuje školu rodilý mluvčí.  
 

▪ 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, k tomu jim slouží i vlastní rozpočet. Velice přínosně hodnotíme i 
zavedení tandemové výuky matematiky a zakoupení tabletů, elektronických stavebnic, ozobotů, VR brýlí a 
3D tiskáren pro žáky. 
Distanční výuka – pro výuku na dálku škola používala Google Classroom, Google Meet, Kahoot, Quizizz, 
umimeto.org, liveworksheets a další. 
 

▪ Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 
(viz tabulka 2.9. webového formuláře) 
Z důvodu mimořádného uzavření škol se uskutečnilo testování devátých tříd, a to firmou SCIO testů. Jiné 
testování žáků se nekonalo.  
  

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

7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 

▪ spolupráce se středními školami, vysokými školami, podniky, úřady práce, PPP, SPC, neziskové 
organizace, odbory a dalšími subjekty 

 
-          Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – Pedagogicko-psychologickou poradnou, 

Speciálním pedagogickým centrem a Střediskem výchovné péče v otázkách speciálních 
vzdělávacích potřeb pro žáky s podpůrnými opatřeními, včetně žáků nadaných a žáků cizinců; 

-          péče o žáky mimořádně nadané – škola navázala spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
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 jsou 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); 

- rodiče se rádi účastní tradičních akcí školy (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; 
- pro rodiče byly přichystané besedy na téma Kyberprostor a jeho nástrahy; 
- dalším rozvojem bylo uspořádání otevřených besed s ředitelem; 
- při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, schází se pravidelně před třídními schůzkami. 
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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. 

- Bohužel s příchodem pandemie COVID, byly zrušeny veškeré soutěže, kde jsme očekávali 
umístění na předních příčkách v celorepublikových kolech. Zejména v Šachách a sportovních 
aktivitách. 

 
Mezi naše největší úspěchy patří vědomostní a sportovní výkony: 
 

- Matematická olympiáda: 
o Ondřej Cmunt – 5.-7. místo v okresním kole 
o Vít Pešek – 8.-9. místo v okresním kole 
o Mihai Coroian – 8.-10. místo v okresním kole 

- Matematický klokan 
o Barbora Štěpánková – 1. místo v celostátním kole v kategorii Klokánek 
o Matyáš Bárta – 1. místo v celostátním kole v kategorii Cvrček 
o Anton Kubišta – 1. místo v celostátním kole v kategorii Cvrček 
o Antonín Jakubička – 1. místo v celostátním kole v kategorii Cvrček 
o Barbora Dusilová – 1. místo v celostátním kole v kategorii Cvrček 

- Stroj na jedničky – přední příčky v kraji, 
- Šachový turnaj – 1. místo v krajském kole,  
- Přehlídka dětských recitátorů v Liberci – okresní kolo – čestné uznání uděleno porotou za skvělý 

výkon, 
- Účast v okresním kole Pythagoriády – velmi dobré umístění, 

 
▪ zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 
- Tandemová výuka předmětů na 1. i 2. stupni. 
- Metoda CLIL rozšířena do dalších vyučovacích předmětů, vytvoření centra pro podporu jazykových 

dovedností pedagogů s důrazem na metodu CLIL. 
- Výuka cizích jazyků pomocí Blended learning – celý školní rok, anglický a německý jazyk. 
- 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. 
- Důraznější zavedení IT techniky do výuky – tablety, VR brýle 
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▪ doplňková činnost 
  

- Škola pravidelně vytváří zisk z vedlejší hospodářské činnosti, a to zejména pronájmem bytového a 
nebytového prostoru a také hostinskou činností. V letošním roce škola očekává propad, a to 
z důvodu pandemie COVID. 

 
▪ 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: 
 

Plánované akce byly zrušeny kvůli pandemii COVID. 

 
▪ Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 

(viz tabulka 2.10. webového formuláře) 
Finálová kola soutěží byla zrušena z důvodu pandemie COVID. 
 

▪ 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 
  

- Výchovní poradci pomáhali žákům s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů. 
Poskytovali odbornou pomoc v profesní orientaci žáků 9. ročníku. Byli spojovacím článkem mezi 
rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o děti a mládež (Pedagogicko-
psychologická poradna, Speciálně-pedagogické centrum, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální 
kurátoři, lékaři, policie aj.). Úzce spolupracovali s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem 
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prevence, a společně hledali řešení v případech, kdy se vyskytly problémy ovlivňující spokojenost 
dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. 

 
▪ 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 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.); 

- výchovní poradci pomáhali vést agendu žáků s podpůrnými opatřeními. Poskytovali metodické 
vedení učitelům při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory. 
Dále pečovali o žáky nadané a mimořádně nadané; 

- 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 2020/2021 se i přes covidová opatření a distanční výuku 

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 

 

- Žákům byla k dispozici schránka důvěry umístěná na dívčích a chlapeckých toaletách. Dále žáci, 
rodiče a přátelé školy mohli využívat elektronickou schránku důvěry schrankaduvery@zs-
kaplickeho.cz. Vzhledem k nestandardnímu prpůběhu školního roku v souvislosti s epidemií 
nemoci covid-19 se ve schránce důvěry nevyskytly žádně podněty k řešení. Spolu s metodikem 
prevence jsme žákům poskytli kontakty, na které se mohli obrátit v případě, že potřebovali v 
období distanční výuky s čímkoli pomoci. 
 

▪ 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. 
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▪ Angažmá odborných profesí 

(viz tabulka 3.5.. webového formuláře) 
Na škole bylo celkem 15 asistentů pedagoga v rámci PO. Školní speciální pedagog je placen ze šablon II a 
v rámci projektu Férové školy působil na škole koordinátor inkluze a kariérový poradce.  
 

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

(viz tabulka 7.4. webového formuláře) 
Zde vidím velké zlepšení. Dařilo se nám z kraje roku podchytit většinu problémů a přistoupili jsme k užší 
spolupráci s rodiči. Bohužel výpadkem z důvodu uzavření škol budeme v následujícím roku začínat práci 
takřka od začátku. 
 

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

▪ Podpora žáků nadaných 
(viz tabulka 3.7. webového formuláře)  
Na škole byly 3 nadaní žáci, z toho jeden mimořádně. 1 žák byl přeřazen do vyššího ročníku. 

 

10. Údaje o řízení školy/zařízení 
 

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

- V březnu proběhlo rodičovské dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu distanční výuky 
- V některých třídách probíhala tandemová výuka, 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. 

- 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 – prostřednictvím 

ekotýmu a školního parlamentu. 
- Pro zpestření a zkvalitnění výuky byla vybudovaná venkovní učebna. 
- Nejpalčivější problém je ve fungování odloučeného pracoviště – (nevhodné zázemí pro učitele).  
- Vedení školy na závěr roku vyhodnotilo distanční vzdělávání. Zvolený systém výuky přes Google 

Classroom a Meet je vyhovující a bude se nadále zařazovat i do klasické výuky. 
 

▪ Strategie rozvoje školy a vzdělávání 
(viz tabulka 2.1. webového formuláře) 
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▪ Testování klimatu školní sborovny 
(viz tabulka 1.3. webového formuláře) 
Škola se zapojila do šetření klimatu učitelského sboru v rámci projektu QUALCLIM. Výsledky jsou 
velice uspokojivé. 
 

▪ 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 – vybudování nové odborné učebny 
- Zajistit prostor pro odloučené pracoviště v Mařanově ulici, nyní se čeká na dokončení rekonstrukce  
- podporovat další vzdělávání pedagogů, 
- zlepšovat prezentaci školy, 
- zajistit jiné zdroje financování za účelem posílení rozpočtu (granty, dotace, sponzoři atd.) – viz 

projekt z EU program zaměstnanost, 
- zařadit do výuky všech předmětů práci s informačními technologiemi s využitím vhodných 

výukových programů, 
- prosazovat funkční gramotnost žáků (čtenářskou, přírodovědnou, finanční a matematickou), 
- podporovat rozvoj ekologické výchovy a osvěty žáků, zařazovat programy environmentálního 

vzdělávání i do DVPP, 
- prohloubit práci s cloudovými službami, 
- zajistit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci školního pozemku, 
- prohloubit a zkvalitnit práci personálního řízení organizace, 
- prohloubit zahraniční spolupráci, 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, 
- zajistit větší půlení hodin, 
- poskytnout rozvíjející prostředí žákům nadaným a mimořádně nadaným. 

 
▪ Krátké zhodnocení 

  
Uplynulý školní rok hodnotím jako netradiční a poměrně náročný. Podařilo se výuku obohatit o nové formy 
výuky a zapojit do ní i IT techniku – tablety, VR brýle, 3D tiskárnu… Byla přebudována wifi síť na BYOD – 
umožňuje připojit do sítě školy žákovská zařízení, a to zejména mobilní telefony – další zkvalitnění výuky. 
Odloučené pracoviště pro waldorfské třídy stále zůstává bez zázemí, což znamenalo velkou zátěž 
v komunikaci, předávání informací a řešení krizových situací. Byl zde i velký tlak na zaměstnance, kteří 
neměli vhodné podmínky pro vykonávání své práce. I tento fakt zapříčinil odliv kvalifikovaných pracovníků 
z waldorfských tříd. 
V jarních měsících se podařilo posunout termín ukončení projektu Šablony II a to z důvodu uzavření škol. 
Dále pokračujeme v naplňování klíčových aktivit z probíhajícího projekt EU Zaměstnanost – I škola 
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potřebuje pečovat o své zaměstnance – projekt byl zdárně ukončen 31. 8. 2021. Od 1. 9. 2021 startuje projekt 
EU – Šablony III. 
Během roku byla vybudována nová odborná učebna pro pracovní činnosti a předělán sklad učebnic na 
kabinet pro 6 zaměstnanců.  
Velkou radost mám z řešení problémů s žáky. Byla nastavena nová komunikační strategie. Včasné řešení 
problémových situací s rodiči, sociálními pracovníky. Výsledky byly patrné a celkové klima ve škole se 
postupně mění.  
Bohužel opětovně došlo k uzavření škol v důsledku pandemie COVID a započalo distanční vzdělávání. 
V rámci distančního vzdělávání jsme přešli do Google Classroom tak, abychom poskytli žákům i učitelům co 
nejkomfortnější způsob vypořádání se s neobvyklou situací. Dále učitelé komunikovali s žáky přes Skype, 
podařilo se nám zachovat výuku s rodilým mluvčím a celkově jsme výuku směřovali k naplnění všech výstupů 
našich ŠVP za jednotlivé ročníky. Zde mohu říci, že se to v některých předmětech 100% podařilo. 
Po opětovném otevření škol docházelo k upevňování a prohlubování učiva.  

 

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 projekt financovaného z EU s názvem Škola také potřebuje pečovat o 
zaměstnance jako kterákoliv jiná firma. Přes veškeré problémy se podařilo naplnit všechny aktivity 
projektu. Nejvýznamnější akce, které proběhly: workshop, teambuilding, mentoring a koučink. 

● Šablony II. byly prodlouženy do 31. 12. 2021. 
● Šablony III. Byly zahájeny 1. 9. 2021 

 

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) 
 

 
● Dne 20. 11 2020 proběhla kontrola ze strany OSSZ Liberec. Drobné nedostatky odstraněny během 

kontroly. (protokol v příloze č. 3). 
 

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2020 

15. Povinné přílohy výroční zprávy: 
 Příloha č. 1 - vygenerované tabulky 
 Příloha č. 2 - tabulka finančního vypořádání za rok 2020 
 Příloha č. 3 – protokol z kontroly OSSZ  
 Příloha č. 4 – 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 75 - 81% 75 - 81%

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 0

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  23  52.3  5  11.4  16  36.4 
 2  47  22  46.8  7  14.9  18  38.3 
 3  59  21  35.6  36  61  2  3.4 
 4  83  45  54.2  34  41  4  4.8 
 5  60  45  75  11  18.3  4  6.7 

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  42  42  100  0  0  0  0 
 Matematika  44  28  63.6  16  36.4  0  0 
 Cizí jazyky  68  38  55.9  3  4.4  7  10.3 
 ICT  16  6  37.5  3  18.8  7  43.8 
 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z  52  22  42.3  22  42.3  8  15.4 
 Člověk a společnost D, Ov,   32  18  56.3  12  37.5  2  6.3 
 celkem  547  310  56.7  149  27.2  68  12.4 

Příloha č. 1
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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 částečně A částečně A

Koučink osobního rozvoje,,
Mentoring pro vedoucí
zaměstnance, Individuální
pohovory vedení x učitel

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 NE 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 56 9 44.0 6 14 20 12 4

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 19 1 9 3 6 4

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 10,7 1 2 8 1,7

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 1 Ukončení pracovního poměru ve zkušební době - úklid.

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 2020 - 2026 1 - ředitel (nejužší vedení)
 2 - rozšířené vedení

 
ANO NE

2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin
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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

Notice: Undefined variable: id_org in E:\xampp\htdocs\komparatorzs\sekce_2_2.php on line 237

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 8

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 1x týdně ANO

Vedení školy a vedoucí učitel,
třídnické hodiny, webové

stránky školy, školní časopis,
nástěnky

Práce s vlastním
rozpočtem, podíl
na výzdobě školy

 Kultivace okolí
školy 

 Tradiční školní
akce - ples,

vánoční dílničky
 Budování vztahů

napříč ročníky
 Projektové dny -

např. barevný
týden

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, Ov NE NE Nepravidelně Zapojení rodilého
mluvčí do výuky

 

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

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

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 A B Tandemová výuka
 Tablety ve výuce

 
A B B

Tandemová výuka
 Tablety ve výuce

 Syst PASCO

*)
 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

Zapojení žáků do
problematiky školního
stravování

 V rámci projektových
dnů Ekoškoly

 Šetrný spotřebitel

Ekoškola a
přidružené
aktivity

 Žákovský
parlament

 Spolupráce s
Dětskou
univerzitou

Badatelsky orientovaná výuka
 Rodilý mluvčí ve výuce

 Projekt EU - MPSV - I škola
musí pečovat o své
zaměstnance

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.
 

tř.
 

tř.
 

Vlastní srovnávací testy
 6, 7, 8, tř.

 Ma, ČJ

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
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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 384 300 26 5 5 5 274 0 0 0 0

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 Zpěv vánočních koled, 
Školní akce - Mikuláš

Patroni - žáci 1. a 9. třídy, resp. 5.
třídy
Žákovský parlament
Ekotým

Využívání odborných laboratoří na
SŠ
Přednášky absolventů SŠ na ZŠ o
volbě povolání
Školní ples

*) 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 NE Listopad/2020 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,
Pro školy -
testování

klimatu tříd

v rámci aktivit na třídnických hodinách
 pro další práci se třídou vedené metodikem

prevence
 pro další práci se třídou vedené speciálním

pedagogem

*) 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 12 170 40 1 54 13 0 0 0
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 0 Z důvodu Covidu byly akce oemezeny
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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 NE NE NE NE Dotazník spokojenosti s
distanční výukou

*) 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 0,3 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 0 0 0 0 0 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 3 2

1. Přestup do vyššího ročníku 2. Diferencovaná výuka - úkoly a testy s
odstupňovanou náročností 3. Integrovaná tematická výuka 4. Podpora samostatné
individualizované práce 5. Projektové vyučování a samostudium 5. Rozvoj kritického

myšlení a tvořivosti

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

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub

http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/
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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 57.4 100.0 NE

Dle statistických výkazů
 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 384 445 93,26 22,00 21,63
Dle statistických výkazů

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 384 215 8 35 130 2 42
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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

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 0 0 1 0 1 1 2 2 3 1

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

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,- 400,- 0,- 300,- 300,-
2.-5. třída 250,- 400,- 0,- 300,- 300,-
6.-9. třída 0,- 400,- 800,- 300,- 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

2020/21
9 ZŠ Kaplického 384 ANO on-line tabulky v rámci pandemie COVID

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

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

 hodnota

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf
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9 ZŠ Kaplického 384

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. 208 71 30 95 1 8 5 4 64 0
2. 185 88 32 91 9 7 1 1 67 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 384 435 5 6 3 0 0 1 2 432 10 1 1 0 2 0 1

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. 7945 348 32,17 1,41 7521 572 30,70 2,33
2. 11164 152 63,43 0,86 11916 347 68,48 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 0 4 2 0 0 2 1

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 74 65 9 9 62
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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 24 23 1 0 32 2 10 19 0 1

krl©2019 ver.2 zs

Vytisknout stránku

<< Zpět



ZŠ Kaplického

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje Částka Účel

Statutární město Liberec             15 000 Kč Kaplický desetiboj

Statutární město Liberec             10 000 Kč Náš Kapličák

Women for women             22 852 Kč stravné Women

Women for women               1 552 Kč stravné Women

Úžad práce             96 922 Kč dotace ÚP mzdy

ESF           395 398 Kč šablony EU

Liberecký kraj             29 627 Kč Plavání

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

                               33 527 463 Kč        3 172 512 Kč                        811 510 Kč       516 981 Kč      2 296 976 Kč    40 325 442 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

                                    325 656 Kč      25 334 278 Kč                     8 816 618 Kč       206 390 Kč         108 912 Kč                      - Kč           5 540 233 Kč             40 006 432 Kč               319 010 Kč 

V Liberci dne   21.5.2021

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.

Příloha č. 2



Příloha č. 3
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Export do MS Word (exportform_y6.php?rok=6&d=11403&ic=72743379)Výkaz pro školní rok 2020/2021
* 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

Příloha č. 4

https://www.preventivni-aktivity.cz/exportform_y6.php?rok=6&d=11403&ic=72743379
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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? 
- Profesního citu (intuice) 
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 
- Analýzy aktuální situace školy 

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

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

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 
- Asistent pedagoga 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)? 
4

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 
- 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) 
- Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy) 

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

MŠ – děti předškolního věku 0 0

1. ročník ZŠ 2 54

2. ročník ZŠ 2 41

3. ročník ZŠ 2 50

4. ročník ZŠ 3 55

5. ročník ZŠ 2 45

6. ročník ZŠ / prima 2 48

7. ročník ZŠ / sekunda 2 49

8. ročník ZŠ / tercie 2 47

9. ročník ZŠ / kvarta 2 30

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 19 419

Po
če

t t
říd

Po
če

t ž
ák

ů
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Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Mgr. Martina Vraná

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

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

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ne

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení? 
Ano, jinou formou

6) 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 do 16 hodin

7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne a nemám o ni zájem

8) 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 2

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) 1

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 1

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování 0

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

2

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1

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 0

Suma řádků 10

9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
Spousta práce a málo času na ni. Metodik prevence často nemá ve škole jen jednu funkci.

Po
če

t h
od

in
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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 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Prevence kyberšikany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence rizikového chování v dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence rasismu a xenofobie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Prevence užívání tabáku 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prevence užívání alkoholu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prevence užívání dalších návykových látek 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prevence kriminálního chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma řádků 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 12
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních
aktivitách a programech
Program 1 - Jsme kamarádi
1) Název programu: 
Jsme kamarádi

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
Advaita, z.ú. - Prevence a léčba závislosti

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ano

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 
Advaita, z.ú.

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Nácvik a trénink dovedností 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

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

9) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy

10) 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 1 2

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 1 2

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

Program 2 - Selektivní primární prevence
1) Název programu: 
Selektivní primární prevence
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2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
Advaita, z.ú.

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ano

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 
Advaita, z.ú.

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

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

9) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy

10) 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 1 2

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 2

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence záškoláctví 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy
Aktivita 1 - Konzultace
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem). 
Konzultace

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
4
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Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní
Aktivita 1 -
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

Aktivita 2 - Webináře - Jak se bránit kyberšikaně, Prevenc...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem). 
Webináře - Jak se bránit kyberšikaně, Prevence závislostí u dětí - pro rodiče - online formou

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2
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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)

0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

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

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

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

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

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

(počet případů, nikoliv počet žáků)

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

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

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

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

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

Záškoláctví 
(výskyt u počtu žáků)

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

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

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

Rizikové chování v dopravě 
(výskyt u počtu žáků)

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

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 
(výskyt u počtu žáků)

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

Poruchy příjmu potravy 
(výskyt u počtu žáků)

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

Sebepoškozování a autoagrese 
(výskyt u počtu žáků)

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

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

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

Užívání* alkoholu 
(výskyt u počtu žáků)

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

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

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

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

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

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
(výskyt u počtu žáků)

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

Suma řádků 0 0 0 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 13 13
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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? 
4 - stanovené cíle se spíše nepodařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu? 
Kvůli distanční výuce se toho příliš nepodařilo.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili? 
Prezenční výuka
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