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Základní údaje o škole 

1. 1  Základní údaje o škole 

Název školy Z Á K L A D N Í      Š K O L A 

Adresa školy Liberecká 26, Jablonec nad Nisou, 466 01 

IČ 727 42 879 

Telefon/fax 487 370 331,   777 739 428 

E-mail skola@zsliberecka.cz 

Adresa internetové stránky www.zsliberecka.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 1995, změna k 1. 4. 2006 při zápisu do obchodního rejstříku, 

změna k 1. 9. 2007, změna k 1. 8. 2012 

Název zřizovatele Statutární město Jablonec nad Nisou 

Součásti školy školní družina, školní jídelna 

IZO ředitelství  600 078 540 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Mgr. Martin Chytka – ředitel školy (od 1. 8. 2020) 

Mgr. Karolína Kopalová – zástupkyně ředitele, 1. st. (statutární 

zástupce od 1. 8. 2020) 

Mgr. Martin Pařízek –zástupce ředitele, 2. st. (od 1. 8. 2020) 

Jana Riedlová – vedoucí školní družiny 

Radka Roženská – vedoucí školní jídelny 

Bronislava Novotná Doležalová – hospodářka, personalistka 

Romana Červová - účetní 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Vzdělávání a výchova žáků základní školy včetně poskytování 

služeb školní družiny a školní jídelny 

Počet tříd  27 

Počet žáků  664 

Školská rada 

 

 

 

 

Zástupci rodičů:         Bienová Lenka 

                                   Bedrníková Marcela 

Zástupci zřizovatele:  Picko Baumannová Martina 

                                    Šípková Martina 

Zástupci školy:           Niederlová Daniela  

                                    Pařízek Martin  

   Školní vzdělávací program „Devět kroků do života“ 

1. 2  Součásti školy 

součásti školy IZO kapacita 

Základní škola 102 565 040 700 žáků 

Školní družina 116 300 205 210 dětí 

Školní jídelna ZŠ 102 717 737 800 jídel 

 

2. Vzdělávací program školy 

2. 1  Vzdělávací program 

Vzdělávací program      zařazené třídy 

 

ŠVP Devět kroků do života 

 

27 
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2. 2 Učební plán školy  
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný pro 1. - 9.  ročník od 1. září 2017) 

 

Vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5. ročník 

6. – 9. ročník 

odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií a 

středních škol 

Minimální časová dotace 

 

Jazyk a jazyková  

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
44 19 

Cizí jazyk 9 12 

Další cizí jazyk - 6 

Další cizí jazyk (jako 

VP) 
- - 

Matematika a její aplikace 24 20 

Informační a komunikační technologie 1 3 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 6 - 

Vlastivěda 4 - 

Přírodověda 3 - 

 

Člověk a společnost 

Dějepis                                   - 8 

Výchova k občanství - 3 

Etická výchova - 1 

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika - 8 

Chemie - 4 

Přírodopis - 7 

Zeměpis - 7 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 5 4 

Výtvarná výchova 7 6 

 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví - 2 

Tělesná výchova 10 8 

Člověk a svět práce 5 3 

Disponibilní časová dotace – volitelný 

předmět 
- 1 

Celková časová dotace 118 122 

2. 3 Zájmové kroužky 

název kroužku počet zařazených žáků 

Dramatický 10 

Žurnalistika 9 

Florbal – 1. stupeň 12 

Florbal – 2. stupeň 13 

Minivolejbal – 2. stupeň 10 

Minivolejbal – 1. stupeň 37 

Pohybové hry 15 

Keramika – 1. – 2. třída 21 

Dramaťáček 17 

Hrajeme si s řečí 19 

Rolnička 11 

Zvoneček 18 

Tvořílek 13 

Jóga 12 

Angličtina hrou 1. třídy 19 
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Angličtina hrou 2. třídy 24 

Technický kroužek 13 

Kuchtík 13 

Šikulky 11 

. 

 

2. 4 Počet dělených hodin 

 1. stupeň  2. stupeň  celkem 

počet dělených hodin     39  72  111 

3.    Personální údaje  

3. 1 Pedagogický sbor 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % kvalifikovaných 

Učitel prvního stupně ZŠ 21 1 22 95,5 

Učitel druhého stupně ZŠ 22 2 24 91,7 

Vychovatel 7 0 7 100 

Asistent pedagoga 13 (někteří 

současně i 

jiná pozice) 

0 13 100 

Speciální pedagog 1 0 1 100 

Školní asistent (nepedag.) 1 0 1 100 

celkem 65 3 68 95,6 

3. 2 Aprobovanost  výuky  
1. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 100 

Matematika 100 

Informatika 0 

Anglický jazyk 94,4 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Pracovní výchova 100 

Tělesná výchova 100 

 

2. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 100 

Cizí jazyk 94,4 

Matematika 100 

Chemie 100 

Informatika 22,2 

Fyzika 100 

Přírodopis 76,2 

Zeměpis 100 

Dějepis 100 

Výchova k občanství 0 

Hudební výchova 100 
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Výtvarná výchova 77,8 

Výchova ke zdraví 0 

Pracovní výchova 0 

Etická výchova 100 

Tělesná výchova 100 

4. Počty žáků  

4. 1  Počty žáků školy (k 30. 6. 2022) 

Ročník Celkový počet žáků v ročníku z toho chlapců Cizích státních příslušníků   

1. 62 33 5 

2. 81 36 7 

3. 66 34 12 

4. 76 33 7 

5. 78 35 4 

6. 70 38 8 

7. 77 39 4 

8. 76 37 6 

9. 78 33 11 

celkem 664 318 64 

4. 2  Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy    

Počet prvních tříd Počet zapisovaných 

dětí 

Počet přijatých Počet odkladů 

3 118 

88 

(z toho 84 nastoupilo,  

4 jiné ZŠ                                 

26 

4. 3 Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy  

typ školy počet přijatých žáků 

Osmileté gymnázium 2 

Šestileté gymnázium 0 

Čtyřleté gymnázium 16 

SŠ - maturitní obory 53 

SŠ - nematuritní obory 10 

konzervatoř 1 

5. Hodnocení žáků  

5. 1  Celkové hodnocení žáků 
třída počet 

vyznamenání 

prospěl neprospěl třída počet 

vyznamenání 

prospěl

i 

neprospěli 

1.A 21 1 0 6.A 11 11 1 

1.B 19 3 0 6.B 8 15  

1.C 18 0 0 6.C 8 15 1 

2.A 21 6 0 7.A 9 17  

2.B 26 1 0 7.B 9 15  

2.C 17 10 0 7.C 12 15  

3.A 17 5 0 8.A 13 12 3 

3.B 19 4 0 8.B 9 12  

3.C 15 7 0 8.C 9 18  

4.A 16 10 0 9.A 9 16 1 

4.B 15 11 0 9.B 14 10  

4.C 15 9 0 9.C 15 12 1 
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5.A 11 14 0     

5.B 13 13 0     

5.C 21 4 1     

celkem 264 98 1 celkem 126 168 7 

 

Průměrný prospěch celé školy k 30. 6. 2022: 1,573     

 5. 2 Výchovná opatření  

k 30. 6. 2022 počty 

pochvaly 35 

pochvaly ředitele školy 0 

napomenutí TU 40 

důtka třídního učitele 15 

důtka ředitele školy 20 

uspokojivé chování 2 

neuspokojivé chování 0 
                  

5. 3 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok 

 Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených 

hodin 

Průměr na 

žáka 

celkem 46362 69,822 46 0,069 

 

5. 4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve stupních PO  

Stupeň PO 

(podpůrných 

opatření) 

Počet žáků Forma vzdělávání Individuální 

vzdělávací plán 

I. 15 Žáci budou vzděláváni ve své kmenové třídě dle ŠVP 

s přihlédnutím k jejich specifickým vzdělávacím 

potřebám. 

_ 

II. 47 Žáci budou vzděláváni ve své kmenové třídě dle ŠVP 

s přihlédnutím k jejich specifickým vzdělávacím 

potřebám. 

3 

III. 17 Žáci budou vzděláváni ve své kmenové třídě dle ŠVP 

s přihlédnutím k jejich specifickým vzdělávacím 

potřebám. 

17 

IV. 1 Žák budou vzděláváni ve své kmenové třídě dle ŠVP 

s přihlédnutím k jejich specifickým vzdělávacím 

potřebám. 

1 

V. 0  0 

Celkem 80 Žáci budou vzděláváni ve své kmenové třídě dle ŠVP 

s přihlédnutím k jejich specifickým vzdělávacím 

potřebám. 

21 
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5. 5 Podmínky pro vzdělávání  
 

Podmínky pro vzdělávání žáků s podpůrným opatřením ano částečně    ne 

Odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 

změny úpravy interiéru školy a třídy. 

X   

Uplatňování principu diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 

obsahu, forem i metod výuky. 

X   

Umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 

kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám.  

X   

Zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 

znevýhodnění při hodnocení výsledků. 

X   

Uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality 

a potřeby žáka.  

X   

Podporování nadání a talentu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 

nabídky. 

 X  

Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 

práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

X   

Působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga 

ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

X   

Spolupráce s rodiči.     X   

Spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 X  

 
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných    ano      částečně      ne 

Individuální vzdělávací plány.   X 

Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu. X   

Zadávání specifických úkolů. X   

Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů.  X  

Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech.  X  

Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 

s otevřenou možností volby na straně žáka. 

  X 

Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky.   X 

Účast v soutěžích, olympiádách. X   

 

5. 6 Závěry z průzkumu vztahů mezi žáky školy, klima tříd a školy 
Již potřetí v letošním školním roce proběhly tripartitní třídní schůzky, což škole v důsledku nahrazuje 

dotazníkové šetření klimatu školy. Všechny připomínky, požadavky, ale také uznání rodičů slyší učitelé 

i vedení školy osobně od rodičů přímo na místě. Podle závěrů z tripartitních schůzek mají rodiče závažnější 

připomínky ke škole zcela výjimečně a obvykle je lze následně dořešit.  

Pokud se klima v jednotlivých třídách zhoršuje, objevují se náznaky šikany nebo problémového chování, 

jsou tyto případy okamžitě řešeny se speciální pedagožkou, která vytvoří aktuální šetření, popř. 

s metodikem prevence. 
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5. 7 Výchovné problémy řešené v tomto školním roce a doporučení pro další 

období 
1) výchovné komise – v letošním školním roce pouze minimální počet.  

 Předmětem jednání byly: častá absence opakující se ve stejných dnech, narušování výuky 

a (ne)spolupráce s asistentem pedagoga. 

2) kyberšikana – zejména v 7. ročníku. Řešeno s MP při preventivním programu. 

3) porušování školního řádu – téměř ve všech případech řešeno pohovorem s žáky, popř. s rodiči. 

Většinou docházelo k „běžným“ prohřeškům, které byly řešeny okamžitě na místě: používání 

mobilních telefonů, nevhodné chování na WC, nevhodné chování během přestávek, v polední pauze 

apod.  

 

5. 8 Hodnocení plnění ŠVP  „Devět kroků do života“ 
 

Školní rok 2021/2022 přinesl s návratem k běžnému chodu školy i několik výzev. 

Pracovali jsme na novém pojetí předmětu Informatika, ověřovali možná témata pro výuku od 4. třídy, 

návaznost výstupů podle jednotlivých ročníků, sladění starého i nového pojetí pro ostrý start ve školním 

roce 2023/2024. Hledali jsme úspory v časové dotaci předmětů pro hodiny informatiky ve 4. a 8. ročníku. 

Je připravena úprava učebního plánu a přesunu hodin mezi ročníky při zachování maximální časové dotace 

pro ročníky i stupně vzdělávání. 

Druhým školním rokem jsme vyučovali metodou CLIL v němčině ve 2. a 3. ročníku, vyhodnocovali 

úspěšnost a užitečnost. Děti zábavná němčina baví, rozhodli jsme o pokračování projektu.   

Připravili jsme nový předmět Dílna čtení pro 6. ročník, vyučován bude ve školním roce 2022/2023. 

Diskutovali jsme nad způsoby hodnocení žáků, přesto pak v souvislosti s Ukrajinou a nástupem 

ukrajinských dětí do školy bylo potřeba dalších rozborů. Rozdělení dětí do tříd kladlo velké nároky nejen 

na ně samé, ale i na spolužáky a zejména učitele. Pro nedostatek zkušeností se slovním hodnocením jsme 

rozhodli hodnotit na vysvědčení známkami, ale každý ukrajinský žák dostal k vysvědčení doprovodný 

dopis v ukrajinštině.  

Sdíleli jsme v pedagogickém sboru nové nápady a možnosti výuky z projektu Pomáháme školám 

k úspěchu. 

ŠVP byl ve všech třídách i předmětech plněn.  

 

5. 9 Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů                  211 79 

Z toho:    Počet registrovaných úrazů   9 4 

Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu                           Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy                    85 

V ostatních vyučovacích předmětech      11 

Akce mimo školu 17 

Přestávky ve škole                                   49 

Školní družina a klub                                  43 

Ostatní                                                       6 
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5. 10 Zájmové vzdělávání - školní družina 

 
Oddělení Počet žáků – pravidelná d. Počet žáků – nepravidelná d. Počet dětí s SVP 

1 28  1 

2 28   

3 28   

4 29   

5 28   

6 30  2 

7 30  3 

Celkem 201  6 

 
Aktivity školní družiny v roce 2021/2022 

Dýňobraní, Karneval, návštěva knihovny, Velikonoční dílny, Rej čarodějnic, návštěva Ekocentra – dle 

nabídky programů, Srandaolympiáda 

Kroužky: Šikulky, Pohybové hry, Tvořílek, Dramaťáček, Jóga, Kuchtík, Hrajeme si s řečí – všechny 

kroužky jsou nabízené dětem od 1. do 4. třídy. 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů  

6. 1 Prevence sociálně patologických jevů 

Oblasti: Komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Patricie Mencová 

Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Štěpánka Šípošová - výchovný poradce 

Mgr. Radomíra Mašková - speciální pedagog  

Školní vzdělávací program Devět kroků do života 

Etika a právní výchova Mgr. P. Mencová (Ev), Mgr. K. Kloučková (VkO) 

Výchova ke zdravému životnímu 

stylu 

Plněno v rámci VkO, EV, VkZ a dalších předmětů 

 

Preventivní výchova ve výuce 

jednotlivých předmětů 

Plněno v rámci předmětů 

Formy a metody působení na žáky, 

které se zaměřují na osobnostní 

rozvoj a sociální chování 

Výuka + doprovodné programy v rámci primární prevence, 

intervence, besedy, exkurze 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Splněno 

Využití volného času žáků Ano, volnočasové aktivity v rámci školy - kroužky aj. 

Průběžné sledování podmínek 

a situace ve škole z hlediska rizik 

výskytu sociálně patologických jevů 

Ano, plněno 

Uplatňování forem a metod 

umožňující včasné zachycení 

ohrožených dětí 

Ano, např. formou dotazníků, rozhovor aj. 

Poradenská služba školního 

metodika prevence 

Ano, zajišťuje Mgr. P. Mencová 

Poradenská služba výchovného 

poradce 

Ano, zajišťuje Mgr. Š. Šípošová 

Zajištění poradenských služeb 

speciálních pracovišť 

a preventivních zařízení 

Ano, spolupráce s PPP, neziskovými organizacemi, 

preventivními opatřeními 
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Vybavení školy odbornými 

a metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 

Ano, plněno 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 

držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy 

a odpovídající sankce) 

Ano, plněno 

 

6. 2 Výskyt  sociálně patologických jevů  
 

Sociálně patologický jev                                  

Drogová závislost Ne 

Alkohol Ne 

Kouření Ano 

Kriminalita a delikvence                                         Ano 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne 

Patologické hráčství (gambling) Ne 

Záškoláctví Ano 

Šikanování vč. kyberšikany Ano 

Vandalismus Ano 

Násilné chování Ne 

Xenofobie Ne 

Rasismus Ano 

 

6. 3  Přehled aktivit školy v rámci prevence a sociální výchovy 
      

1. pololetí /září - leden/ 
1. Harmonizační kurz 6. ABC -  práce s kolektivy - třídenní adaptační pobyt 

2. Čas proměn – program o dospívání pro 7. tř. - 7. AB (7. C se neúčastnila – žáci byli v karanténě) 

a. dívky - Beseda s přednáškou – Intimní hygiena v dospívání  (lektor A. Blažková – Always)¨ 

b. chlapci - Beseda s přednáškou – Na startu mužnosti (lektor A. Blažková – Always) 

3. Šetření klimatu třídy v 7. C +  naplánovaná intervence intervence (listopad) 

4. Intervence v 7. A (na konci listopadu), v 7. B (zač. prosince) 

5. Desatero pro primární prevenci - zapojení se do projektu podpořeného MŠMT – 10 videí + kvízy - 

pro 2. st. - realizace v 8. a 9. třídách 

6. Nejsem sám – jedna 3. třída (zač. prosince) - práce s kolektivem, tříhodin. blok (Maják o.p.s. 

Liberec) 

 

2.  pololetí /únor – červen/ 
 

1. Přednášky - Městská policie v Jbc.  (duben - květen) 

a. přednáška pro 1. ročník – doprava, chodci a cyklisté (1 hodina) 

b. přednáška pro 4. ročník – kyberšikana a počítačová kriminalita (2 hodiny) 

c. přednáška pro 7. ročník – MP, tabákový zákon, doprava (2 hodiny) 

2. Policie ČR - Návykové látky -  pro 6. tř.  

3. ACET – preventivní programy  (duben- červen)                

a. 1. stupeň 

 Pozor na nebezpečí - 3. roč. (2x 45 min) 

 Plavba po moři - 4. roč. (2x 45 min) 

 Říkat ano, říkat ne - 5. roč. (2x 45 min) 

b. 2. stupeň 

 Jak se nenechat podvést - 9. roč. -  (2x 45 min) 

4. Nestresuj se stresem – program zaměř. na stres a rizikové faktory v dospívání – pro žáky 8. tříd 

5. Harmonizační pobyt 1. tříd (květen) 
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6. Čtyřhodinový vzdělávací blok zaměřený na volbu povolání – 8. ABC 

7. Dokumentární pořad s projekcí a besedou - Helios - 9. ABC (kino Radnice -.červen) – zaměř. na 

rozvoj osobnost a volbu povolání 

 

Další vzdělávání ŠMP : 

 zahájení studia listopad  - Studium k výkonu specializovaných činností 

 DVPP: Rizikové chování dětí a mládeže (listopad) 

 DVPP: Myši z Majáku  - program PPP (leden) 

 DVPP Patologické jevy v dospívání (listopad) 

 DVPP: Neformální rodičovské schůzky (květen) 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

7. 1  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium M a ICT učitel – ukončeno 2022 

Studium pro metodiky prevence učitelka - studium zahájeno (11/2021)  

 

7. 2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2020 – 2021 realizováno v rozsahu 

požadovaném pedagogickými pracovníky s ohledem na finanční možnosti školy. Některá školení byla pro 

celý pedagogický sbor. Ostatních seminářů se celkem zúčastnilo 17 (tj. cca 31,5 %) pedagogických 

pracovníků (někteří i několika). Většina programů byla realizována on-line. 

 

DVPP  - témata – zaměření seminářů 
 

Název semináře          Zaměření - obsah 

Proč roste agresivita u dětí Osobní rozvoj pedagogů 

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Profesní příprava ZŘŠ Legislativní povědomí pedagogů 

Komentovaná prohlídka Severočeské muzeum Osobní rozvoj pedagogů 

Tváří v tvář historii i současnosti Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Společné učení metodou Feuersteina Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Profesní průprava kariérových poradců Legislativní povědomí pedagogů 

Rizikové chování dětí a mládeže Zaměření na poznání žáků 

VV Model prostoru - prostor modelu Osobní rozvoj pedagogů 

Základy managementu pro vedoucí vychovatele Legislativní povědomí pedagogů 

Dramatizace literárního textu Osobní rozvoj pedagogů 

Praktické problémy pracovního práva ve školství Legislativní povědomí vedení školy 

Mediální výchova a gramotnost ve 21. stol. Orientace v pravidlech a práci s informacemi 

Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ Zapojení nových vyučovacích metod 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy 

algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ 

Úprava ŠVP podle aktuálních požadavků 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, 

základy informatiky - 2. stupeň ZŠ 

Úprava ŠVP podle aktuálních požadavků 

Oblastní workshop PrV - Zacházení s chemickými 

látkami a směsmi ve školách 

Osobní rozvoj pedagogů 

Myši z Majáku Zaměření na poznání žáků 

Učíme se s Cornellem Osobní rozvoj pedagogů 
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Aktivizující výuka aneb didaktická strategie líného 

učitele 

Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Bezmasé pokrmy prakticky Zlepšování stravování ve školní jídelně 

Blízko i daleko Zapojení nových vyučovacích metod 

SFUMATO v nácviku čtení u dětí Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

III. konference SPC NAUTIS Zaměření na poznání žáků 

Spokojený učitel. Inspirující učitel. Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Dny třídních učitelů Legislativní povědomí pedagogů 

Vychovejme nejen děti, ale i rodiče Zaměření na poznání žáků, spolupráce s rodinou 

Školní systemické konstelace Zaměření na poznání žáků 

Rozšířená realita a výuka dějepisu na základních 

a středních školách 

Osobní rozvoj pedagogů 

Aktuální právní problémy ve školství, právní 

poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských 

zařízení 

Legislativní povědomí vedení školy 

Pojďme si promluvit o … Zaměření na poznání žáků 

Postavení asistenta pedagoga ve školském systému Legislativní povědomí pedagogů 

Deutschlehrertag Den učitelů Němčiny Osobní rozvoj pedagogů 

Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, 

asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ 

Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní 

a začleňování žáků cizinců 

Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Kybernetická bezpečnost a prevence Naplňování minimálního preventivního programu 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní 

a začleňování žáků cizinců II, diskuze a novinky: 

Lex Ukrajina 

Spolupráce a inspirace pedagogů, zapojení nových 

vyučovacích metod 

Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ Osobní rozvoj pedagogů 

Konference pro učitele 1. stupně Spolupráce a inspirace pedagogů 

Neformální rodičovské schůzky Zaměření na poznání žáků, spolupráce s rodinou 

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Jazyk a jazyková 

komunikace - zaměřeno na výuku AJ na 2. stupni 

ZŠ 

Úprava ŠVP podle aktuálních požadavků 

Začínáme s programem GeoGebra - On-line škola 

SYPO 

Zapojení nových vyučovacích metod 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy 

algoritmizace a programování - 2. stupeň ZŠ 

Úprava ŠVP podle aktuálních požadavků 

Kulatý stůl NPI ČR - Hodnocení žáků-cizinců ve 

školním roce 2021/2022 - on line - Hodnocení žáků-

cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 

2021/22 do škol 

Legislativní povědomí pedagogů,  

Dílna čtení Zapojení nových vyučovacích metod 

Louskáček na současnou literaturu Zapojení nových vyučovacích metod 

Basketbal ve škole Spolupráce a inspirace pedagogů 

Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ Zaměření na poznání žáků, spolupráce s rodinou 

Workshop s Terezou Podholovou Spolupráce a inspirace pedagogů 
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8. ICT na škole 

8. 1  Vybavení školy 
K 30. červnu 2021 je na škole 240 zařízení, z toho: 

 1 počítačová učebna s 29 žákovskými terminály, které připojeny k serveru sloužícímu jako učitelská 

stanice 

 1 počítačová učebna s 16 žákovskými a jednou učitelskou stanicí 

 16 stanic v učebnách 1. stupně 

 12 stanic na 2. stupni (třídy, odborné učebny)- stanice typu All in one pro online vysílání 

 2 stanice v jazykových učebnách 

 43 stanic v kabinetech a kancelářích 

 3 stanice v družině 

 1 stanice v samostatném oddělení družiny 

 1 stanice v hudebně 

 30 notebooků určených především k zapůjčení žákům při distanční výuce 

 15 notebooků určených k použití v tzv. „mobilní“ učebně 

 12 tabletů určených především k zapůjčení žákům při distanční výuce či k využití při výuce 

 18 tabletů s operačním systémem Windows 8.1, které mají k dispozici pedagogové k domácím přípravě 

 34 notebooků, které mají k dispozici vyučující k domácí přípravě a využití při vzdálené výuce 

 4 zařízení pro žáky s SVP 

 2 zařízení pro správu a chod počítačové sítě 

 

33 počítačů v učebnách je připojeno k dataprojektoru, z toho pak 10 k interaktivní tabuli . Stanice pracují 

s operačním systémem Windows 10. Ve velké počítačové učebně je 29 stanic-terminálů, které jsou 

připojeny k serveru, který slouží jako učitelská stanice. Z této stanice může vyučující ovládat jednotlivé 

stanice, zobrazit na jednotlivé monitory stejný obraz, připojit se k libovolnému terminálu apod. Ve druhé 

počítačové učebně je 17 pracovních stanic – z toho 16 pro žáky a jedna stanice pro učitele typu All in one. 

Všechny počítačové stanice jsou připojeny k internetu. Pro příští školní rok je plánováno pokračování 

výměny učitelských stanic v učebnách prvního stupně – upgrade stanic (disk, operační paměť). Všechny 

pavilony školy jsou pokryty wi-fi signálem.  

 

 

8. 2 Zhodnocení úrovně znalostí žáků z informatiky 
Již druhým rokem probíhá zatím v pokusném režimu výuka informatiky podle nového RVP v 5. a 6. 

ročníku. Tato změna se projevuje zejména u žáků v šestém ročníku, kde již lépe zvládají dovednosti spojené 

s prací s počítačem oproti předcházejícím letům. Žáci v devátém ročníku, kteří pracovali s aplikací Calc, 

dokázali v této aplikaci poměrně dobře řešit zadané úlohy ohledně zpracování dat a vytváření grafů, ale 

i úlohy, ve kterých bylo potřeba vymyslet určitý algoritmus a použít speciální funkce. Obecně lze 

konstatovat, že používání a ovládání digitálních technologií žáky se mírně zlepšuje. 

 

8. 3 Zhodnocení  plnění základních úkolů ICT na škole 
Díky finančnímu zdroji ze strany zřizovatele se stav ICT na naší škole v uplynulém školním roce opět 

o něco více zlepšil.  Byla opět realizována výrazná investice do modernizace počítačových stanic, tentokrát 

do zařízení, která používají vyučující na prvním stupni, a to výměnou pevného disku a posílením operační 

paměti. Dále bylo vyměněno dalších deset dataprojektorů, čímž se opět zlepšily podmínky pro práci s ICT 

technologiemi ve třídách při výuce. Již naprostou samozřejmostí je elektronická evidence (Bakaláři, Třídní 

kniha, na 2. stupni pak elektronická žákovská knížka). Vyučující nadále ještě ve větší míře využívají 

aplikace dostupné v infrastruktuře školy a i další aplikace dostupné na internetu, jako jsou webové stránky 

zaměřené na jednotlivé předměty, materiály dostupné ke stahování. Naprostým pozitivem je pak vzájemná 

spolupráce a sdílení informací mezi jednotlivými vyučujícími. Snahou vedení školy a zřizovatele je nadále 

každým rokem zlepšovat vybavení školy v oblasti ICT a udržovat jej pokud možno na co největší úrovni. 
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9. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti  

9. 1  Formy spolupráce 

Formy spolupráce Komentář 

Školská rada Viz úvodní strana 

Spolek ERUDITUS 
Eruditus poskytoval finanční dary účelově 

neurčené 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče, třídní schůzky - 

TRIPARTITA 

4x ro  na konání tradičních schůzek měla vliv 

ochranná opatření vlády, setkání třídní 

učitel + žák + rodič se uskutečnit podařilo 

ŠkoŠ Školní zpravodaj 
Školní expres (čtvrtletník - viz 

přílohy) 

Webové stránky www.zsliberecka.cz  

Radniční zpravodaj Informace o akcích školy 

 

9. 2 Aktivity školy  
 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání v českém jazyce 2021 – 2022 

 

1. pololetí  

 projekt Made by Shakespeare ve spolupráci s učiteli angličtiny, završený návštěvou večerního 

představení Král Lear v Divadle F.X. Šaldy – 8. ročník (5. 11. 2021) 

 zájemci ze všech ročníků zapojeni do literární soutěže každoročně vyhlašované Městskou 

knihovnou v Jablonci (říjen) 

 beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (8. B + 8. C) ve školní knihovně – 24. 11. 

 projekt Dopisování – korespondence mezi třídami a žáky (6. ročník) – listopad + prosinec 

 olympiáda v českém jazyce – 8. a 9. ročník (školní kolo – prosinec) 

  

2. pololetí  

 recitační soutěž (třídní a školní kola: únor – březen) 

 mediální výchova – online beseda Jeden svět na školách – 8. B (březen)  

 exkurze do jabloneckého divadla – prohlídka budovy a techniky – 9. B (2. pol. dubna) 

 divadelní představení Bílá nemoc v Městském divadle v Jablonci – 8. a 9. ročník (květen) 

 literární exkurze do Prahy završená prohlídkou budovy Národního divadla a zhlédnutím 

večerního představení (Maryša) – 8. a 9. ročník (červen) 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A AKTIVITY vedené vyučujícími českého jazyka: 

Dramatický kroužek: účast v krajském kole přehlídky dětských divadelních souborů 

Novinářský kroužek: vydávání školního časopisu + pravidelné týdenní rozhlasové školní vysílání  

Knihovna: výpůjční doba každý den o velké přestávce   

 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání v anglickém jazyce 

 

 projektové hodiny – starší žáci učí mladší žáky  

 půjčování upravené četby (různé úrovně) v kabinetu Aj 

 zapojení do pilotního projektu (učebnice Bloggers I, II) 

 organizace třídních kol, školního kola konverzační soutěže, účast našich žáků v okresním kole 

 

 Akce pořádané  v rámci vzdělávání v německém jazyce 

 

I. stupeň 

 Výuka NJ metodou CLIL ve 2. r. a ve 3. r. v prvouce 

http://www.zsliberecka.cz/
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 DVPP 2. 12. 2021  Hueber  online 

 Schůzky a konference k výuce NJ na 1. stupni 

 Konference k tématu „Menšiny“ v Opavě 20. – 22. 10. 2021 (Polívková, Chytka) 

 Hospitace na hodinách NJ v ZŠ Německo-českého porozumění 11. 11. 2021 (Polívková) 

 Online hospitace na hodině NJ v ZŠ Německo-českého porozumění (Polívková) 

 Online schůzka k metodě CLIL 8. 12. 2021 (Polívková) 

 Hospitace paní Boučkové ze ZŠ Praha ve 3. A 

 Musikworkshop a Verbenstation ve 3. A  

II. stupeň 

 příprava žáků na konverzační soutěž proběhla v 8. a 9. třídách. Soutěže proběhly ve školním, 

okresním a krajském kole. 

 spolupráce s partnerskou školou Bautzen – vzhledem k pandemii omezena pouze na 

korespondenci  

 spolupráce s partnerskou školou Gustav Leutelt Schule Kaufbeuren-Neugablonz – vzhledem 

k pandemii omezena pouze na korespondenci. Návštěva žáků a doprovodu přesunuta na rok 

2022 – září. 

 pravidelné schůzky k zapojení se do projektu NJ na 1. stupni ZŠ 

 účast na Deutschlehrertag Den učitelů Němčiny – Praha 

 projekt 9. ročníků – Den Weg beschreiben – Stadtorientierung 

 účast na online semináři Hueber DVPP 11. 3. 2022 

          Akce pořádané v rámci vzdělávání v matematice  

 

 Matematická olympiáda 

školní kolo – Z9 – listopad 2021 až leden 2022, Z6 – Z8 – listopad 2021 až březen 2022 okresní 

kolo – Z9 – 26. 1. 2022, Z6 – Z8 – 12. 4. 2022 

 Pythagoriáda 

školní kolo – listopad 2021   

                okresní kolo – prosinec 2021    

 Matematický klokan 

školní kolo – 18. 3. 2022 

 Piškvorky 

školní soutěž – třídní kola – probíhají celý školní rok, školní kolo – 23. 6. 2022 

 MatematikUm 

 projekt IQlandie – Matematika jinak – pro vybrané žáky 9. tříd (Ti, kteří dělají přijímací 

zkoušky) – březen 2022 

 

Akce pořádané v rámci ostatních naukových předmětů 

 Přírodovědný klokan – školní kolo 13. 10. 2021 

 školní kolo dějepisné a zeměpisné olympiády 

 beseda s disidentkou Kamilou Bendovou pro 9. B a 8. B  

 dějepisně-literární exkurze do Národního divadla a Národního muzea pro žáky 9. ročníků 

 školní kolo zeměpisné olympiády pro 6. – 9. třídy / účast 27 dětí / - 18. 1. 2022, 9 dětí postup 

do okresního kola ZO – 23. 2. 2022 online,  4 děti postup do krajského kola ZO – 30. 3. 2022 

online 

 účast na zeměpisném projektu „ Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“- 13. 4. 2022 

 beseda pro žáky 9. ročníků s tématem „Černobyl“ (o černobylské nehodě a o následcích po 

jaderné havárii) s Kateřinou Vršanskou, která v této oblasti pracuje jako průvodkyně 

 návštěva Planetária a ostatních expozic v IQlandii v Liberci pro žáky 9. ročníků 

 účast 3 soutěžních týmů v okresním kole Archimediády, tj. fyzikální olympiády pro 7. ročníky, 

kde se umístily na 2. místě – tým 7. B (Hnyk Filip, Linhart Dominik, Najman Michal), 
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5. – 6. místo – tým 7. A (Charčij Žaneta, Reinlová Natálie, Boháček Jan), 24. místo – tým 7. B 

(Petráček Šimon, Lásková Veronika, Schaab Eduard) 

 v říjnu 2021 a v květnu 2022 7. a 6.třídy absolvovaly program ekocentra Společnosti pro 

Jizerské hory- „Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?“ Jedná se námi 

několik let prověřený pobyt, kde environmentální interpretace programu je realizována v rámci 

třech tematických celků spjatých s místem výletu. Společným cílem je naučit se dívat na místo, 

kde žijeme z různých pohledů a formovat postoje a hodnoty žáků v rámci principů udržitelného 

rozvoje života. 

 účast šesti tříčlenných družstev na soutěži pořádané ZOO Liberec s úspěšným postupem do 

finálového kola, červen 2022 

 výukový program společnost Zayferus věnovaný ochraně dravých ptáků, zorganizován v červnu 

2022 pro žáky celé školy  

 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání předmětů výchovného zaměření 

 

 Akce pořádané v rámci vzdělávání výtvarné a pracovní výchovy 

Letošní rok přál našim školním i mimoškolním aktivitám mnohem víc než ten předchozí. 

Technický kroužek (dílny, podpora technického vzdělávání pro I. i II. stupeň) 

Návštěvy galerií a muzeí: 

  6. C, 7. C - v rámci hodin VV jsme navštívili Scheybalovu vilu  - výstava ,,Válka je vůl“ 

  9. B - exkurze do sklárny v Harrachově  

  8. a 9. roč. návštěva ND spojena s doprovodným výtvarným programem – komentovaná    

  procházka po památkách Prahy, Národní muzeum 

Projekt NAKAP – pro 8. roč. (SUPŠ Horní náměstí, SŠŘS Podhorská ul., SPŠT ul. Belgická) 

Projekt ,,Děti památkám, památky dětem“ – 7. roč., zaměřeno na rozhlednu Štěpánku jako  

regionální památku (propojení dějepisu, zeměpisu, čtenářské gramotnosti a památkové péče),      

Vánoční strom – zrušen jako akce pro veřejnost, náhradní vánoční trhy pouze v rámci školy 

Recyklace – plakáty k recyklaci baterií a drobných elektrospotřebičů. 

Průběžná výzdoba školy a přáníčka pro seniory.  

26. akademie 9. roč. – žáci si vytvořili vlastní pozvánky a dekorace 

 Akce pořádané v rámci sportovních aktivit a tělesné výchovy 

Do krajských kol se probojovala družstva a jednotlivci v těchto sportovních odvětvích 

a soutěžích: přehazovaná, vybíjená, Pohár rozhlasu - atletika, Atletický trojboj, volejbal, 

přespolní běh. 

Škola byla pořadatelem krajských kol ve volejbalu a vybíjené. 

Pokračuje partnerství s Českým volejbalovým svazem resp. oddílem TJ Bižuterie, kdy 

pravidelně pracujeme s více než 45 dětmi ve volejbalových kroužcích. Další kroužky se věnují 

basketbalu, florbalu a rope skipingu. 

Uspořádali jsme Mikulášskou laťku (školní soutěž ve skoku vysokém) a turnaj ve vybíjené pro 

3. - 5. třídy. V únoru proběhl lyžařský kurz 7. ročníků. 

 Akce pořádané  v rámci vzdělávání rodinné, etické a občanské výchovy 

15. 10. 2021 - EDUCA - veletrh vzdělávání - 9. ročníky 

11. 11. 2021 - Čas dospívání - 7. ročníky 

23. 11., 30. 11.,7. 12. 2021 - Projekt v SUPŠ Jablonec nad Nisou (exkurze v rámci zaměření na 

výběr střední školy a povolání) - 8. ročníky 

9. 12. 2021 - Program „Nestresuj se stresem“ - 8. ročníky  

3. 3, 10. 3. a 17. 3. 2022 - Projektový den na SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (exkurze 

v rámci zaměření na výběr střední školy a povolání) - 8. ročníky 

29. 3. 2022 - Projekt „Finanční gramotnost“ s ČSOB - 8. B, 8. C 

29. 3., 11. 4., 9. 5. 2022 - Projektový den na SPŠT Jablonec nad Nisou (exkurze v rámci 

zaměření na výběr střední školy a povolání) - 8. ročníky 

12. 4. a 10. 5. 2022 - Preventivní program Městské policie „Tabákový zákon, doprava“ - 

7. ročníky 

2. 5. a 20. 5. 2022  - program „Jak se nenechat podvést“ - 9. ročníky 

18. 5. 2022 - Preventivní program „Drogy a návykové látky“ - 6. A, 6. C¨ 

16. - 17. 5. 2022 - Projekt COV na SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (exkurze v rámci 

zaměření na výběr střední školy a povolání) - 7. B, 7. C 
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20. 6, 21. 6. a 23.6.2022 - Projekt „Pracovní pozice ve firmě" (v rámci zaměření na výběr střední 

školy a povolání) - 8. ročníky 

 Akce pořádané  v rámci vzdělávání hudební výchovy a pěveckých sborů 

Školní rok 2021/22 začal krátkým vystoupením pěveckého sboru při slavnostním přivítání 

prvňáčků. Zpěváci ze Zvonečku i Rolničky mohli opět začít trénovat. S příchodem podzimu se 

protikoronavirová opatření zpřísňovala. S nošením roušek jsme se v hodinách hudební výchovy 

více zaměřili na dějiny hudby, poslechové skladby, texty písní, rytmická cvičení a hudební 

teorii. U rozsvěcení vánočního stromu se nakonec nezpívalo, akce byla na poslední chvíli 

zrušena. Ani výchovný koncert se letos nekonal. Po sundání roušek Zvoneček hezkým 

vystoupením potěšil bývalé učitelky naší školy a žáci devátých ročníků překvapili pěknou 

závěrečnou písní na školní akademii. 

 

 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání na 1. stupni 

 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání v 1. a 2. ročníku 2021 – 2022 

 

 Slavnost Slabikáře 

 Malá zimní olympiáda (2. roč) 

 Hudební pohádka- pořad ve škole 

 Planetárium- pojízdná akce do tělocvičny 

 Rozhlédni se- program o bezpečnosti + praktická část v tělocvičně (bezpečnost) 

 Beseda s městským policistou 

 Ukázkové hodiny pro rodiče- 2. ročníky (2. pololetí) 

 Harmonizační pobyt-  1. ročníky 

 Přírodovědný pobyt- 2. ročníky 

 Plavecký výcvik- 2. ročníky 

 Divadlo -1x 

 Lunapark Liberec- Babylon 

 výcvik vodicích psů pro zrakově postižené a nevidomé- ukázka ve škole 

 návštěva školky ve škole 

 

Akce pořádané  v rámci vzdělávání v 3. až 5. ročníku 2021 – 2022 

 

 projektové dny - Podzim, Pravěk - 4. r., Čarodějnice, Den Země 

 Ekocentrum - programy Podzim, Tradiční Vánoce, Od obilky k pečivu, Velikonoce, Les 

 dopravní hřiště - Chodec, Cyklista 

 Sportovně-přírodovědný pobyt 3. tříd (přesun z 2. tříd) 

 plavecký výcvik - 3. r. 

 kurz bruslení  

 exkurze ZOO, botanická zahrada Liberec - 3. r. 

 exkurze FUN park Liberec - 3. r. 

 exkurze Ostrá u Lysé nad Labem - 4. r. 

 exkurze Praha - 5. r 

 exkurze IQ park - 5. r. 

 programy Pozor, nebezpečí!, Jsme tým, Zdravá pětka 

 Muzeum skla a bižuterie - dílny, prohlídka  

 kurz první pomoci – ČČK 

 program “Plavba po moři” - bezpečnost na sociálních sítích 

 Kyberšikana - program městské policie 

 beseda se spisovatelkou Ester Starou - 4. r. 

 beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - 5. r. 

 beseda o Ukrajině 

 planetárium ve škole 3. - 4. r. 

 program Dravci 
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 akce “Ukliďme Česko” 

 soutěže : recitační, pěvecká, Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Matematický 

klokan 

 sportovní soutěže : Štafetový pohár (3. m. v okrese), Mc Donalds Cup, atletický trojboj (6 dětí 

postoupilo do kraje), přehazovaná ( 1. m. v okrese, 3. m. v kraji), vybíjená - děvčata (1. m. 

v okrese, 2. m. v kraji), chlapci (3. m. v okrese) 

 

 

Dále byly na 2. stupni uspořádány tyto aktivity 

 

 

 

 

Dále byly na 1. stupni uspořádány tyto aktivity 

 

 Exkurze Ekocentrum 

 Beseda s Policií ČR 

 Fotografování 1. tříd 

 Exkurze „Pramen Nisy“ 

 Exkurze Praha 5. třídy 

 Abeceda peněz 2. a 4. třídy 

 Dřevodílny 2. a 3. třídy 

 Vánoční trhy ve škole (náhrada za Vánoční strom) 

 Vánoční focení 1. stupeň 

 Čertovský den – projektový den 

 Screening 2. tříd 

 Den otevřených dveří 

 Návštěva žáků z MŠ 

 Ukázkové hodiny 2. třídy 

 Pasování na čtenáře 

 Testování 5. tříd  

 Trojboj atletika 

 Zdravá pětka 

 Školní výlety 

 Babylon 1. – 2. třídy 

 

  

  

Mimořádné aktivity 

 26. akademie - rozloučení 9. tříd 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI  

Ve školním roce 2021 – 2022 neproběhla na škole žádná inspekce ani kontrola. Byly zahájeny pouze 

přípravné kroky k celoplošnému testování pohybových dovedností žáků 3. a 7. tříd v následujícím školním 

roce. Toto testování má proběhnou během podzimu 2022. 

 

Kontroly na škole uskutečněné jinými subjekty 

 

Proběhla standardní prověrka BOZP a PO. 
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11. Materiálně - technické podmínky vzdělávání  

11. 1 Materiálně - technické podmínky vzdělávání 
 

Budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň 

Škola disponuje 32 učebnami, 27 z nich jsou současně kmenové třídy. Některé třídy 1. stupně jsou současně 

i hernami školní družiny. Všechny třídy se průběžně modernizují nebo alespoň nově vybavují (lino, 

nábytek,…). Přes letní prázdniny v roce 2022 byla z nevyužívaných prostor sprch vybudována nová malá 

šatna pro žáky 1. třídy. 

 

Odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny 

Víceúčelový prostor „Terasa“ je využíván jako další knihovna (čítárna) školy a místo k aktivnímu 

odpočinku bez mobilů, tabletů atd. Bývalá přípravna dílen je dále využívána jako keramická dílna.  

 

Odpočinkový areál, zahrady, hřiště, jídelna 

Škola je umístěna v rozsáhlém lesoparku. Bohužel hřiště po 38 letech nutně potřebuje úplnou  

a zásadní rekonstrukci. V areálu školy v atriu mezi pavilony byl upraven prostor v rámci projektu „Lepší 

místo pro žáky školy“. Tato úprava zlepšila využití tohoto prostoru žáky v době přestávek. Pro odpočinek 

jsou upravovány i některé části chodeb a vstupních prostor jako tzv. relaxační zóny především jako místo, 

kde by žáci mohli bezpečně a příjemně strávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tyto 

zóny byly v roce 2022 dokončeny.  

 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím 

apod. 

Školní pomůcky se obnovují podle finančních možností ve vazbě na ONIV.  

 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami 

Doplňováno podle požadavků vyučujících a výše přidělených ONIV.  

12. Údaje o školou předložených a realizovaných projektech              

financovaných z cizích zdrojů 
 

 

 

13.  Spolupráce školy s odborovou organizací 
 

Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve vzdělávání byla ve školním roce 2021 - 2022                            

na velmi dobré úrovni a v tomto období se nevyskytly žádné zásadní problémy. Základním dokumentem 

pro spolupráci byla kolektivní smlouva a vzájemná setkání ředitele školy a předsedkyně odborové 

organizace. Zástupkyně odborů byla průběžně informována o stavu mzdových prostředků, vývoji rozpočtu 

na kalendářní rok a o dalších skutečnostech v souladu se Zákoníkem práce (BOZP apod.). 

 

 

Datum zahájení Název Datum ukončení Kč 

1. 9. 2021 Šablony III  30. 6. 2023 966 838,- Kč 

1. 9. 2021 „Pomáháme školám k úspěchu“ 30. 6. 2022 138 000,- Kč 

1. 3. 2022 Nadace The Kellner Foundation 30. 6. 2022 105 000,-Kč 

15. 10. 2020 

„Administrativní činnosti 

základních škol 

(TIRSMSMT935)“ 

31. 1. 2022 90 000,- Kč 
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14.  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
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Zpracoval: Mgr. Martin Chytka                                                  Datum: 30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
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dovaU z barevné zdi. Bylo vymalo

váno! ChvíU jsme čekali, až baNa 

trochu zaschne. Zbýval poslední 

krok - sloupnout pásku. Pomalu 

jsme začaU pásku sloupávat, od

zdola to šlo opravdu moc pěkně, 

ale jakmile jsme se dostaU do dvou 

tretin stěny, začalo nám to strhávat 

omítku s baNou a tady všechna 

ČÍSLO 1 / ROČNÍK 17 - LISTOPAD 2021 

sranda skončila. Malování se pro

táhlo déle, než jsme čekali. Bylo 

18 hodin, venku tma a my šU domů. 

Paní učitelka Endlerová ale dále 

bojovala, v ten pravý čas do U'ídy 

přiklusal chrabrý Jii'í Endler a hned 

se situace začala obracet v náš 

prospěch. Díky paní učitelce a její

mu muži se zeď nakonec vydařila. 

Omítka se nám v horní části odlupo

vala, protože ne všechna místa jsme 

pi'ípraviLi na malbu tak pečlivě jako 

v části dolní. Ale učený z nebe ne

spadl a tato zkušenost nás posunula. 

Navíc vše dopadlo dobre. A naši trídu 

zdobí nádherná zeď. Ještě jednou 

moc děkujeme paní učitelce Endle

rové. 

Jak jsem sledoval pád komínu Brandl 
Antonín Ondřej (8. B) 

Dne 25. záň kolem 9:15 šel tep

lárenský komín Brandl k zemi. Tuto 

cestu mu zajistilo 75 kg trhaviny 

dynamitového typu. Historie komí

nu sahá do 80. let minulého století, 
stavba začala v roce 1982 a hru

bá dostavba byla dokončena roku 

1986 společně s budovami teplárny 

nového Brandlu. Brandl se svt)mi 

parovody, které jsou dosud vidět, 

zásoboval napňklad staré městské 

lázně u tramvajové smyčky. 
Už od brzkého rána bylo označe

no bezpečné pásmo. Pfedtím kolem 

1:00 v noci byl komín nabit trhavi

nou. Od rána se všude shlukovali 

lidé a hledali, odkud by byl dobrt) 

vt)hled na komín. 

Mezi 9:00 a 930, aby nejel vlak, 
byla vystfelena první signální svět
lice, což znamená, že do demolice 

zbt)vá deset minut. Po této době 

byla vystfelena druhá světlice a do 

samotného odstfelu zbt)vala jediná 

minuta. Z komína se vznesl do ob

lak poslední jabloneckt) teplárenskt) 
kour jako sbohem na rozloučenou. 

Po minutě stfelmistr stiskl tlačítka, 

ozvala se rána a osud komína byl 

zpečetěn 

Nejdňv jsem si myslel, že komín 

byl špatně nadimenzován, ale asi 

po dvou vteňnách se pomalu naklá
něl do boku a postupně zrychloval, 

těsně pfed dopadem se rozlomil a 

dopadl na budovy nového Brandlu. 

Tím byla zakončena jedna etapa 

teplárenství v Jablonci a pro nás, 

pňhlížející, fascinující podívaná 

Nikdy jsem nic podobného nevi

děl, což mě vedlo k napsání tohoto 

článku, i když vím, že jsem byl jed

ním z mnoha diváků této .senzace: 

která ve zpravodajství obletěla ten 

den republiku. 
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