Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 vypracovala Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka školy. Jména
uvedená ve výroční zprávě, jsou uváděna se souhlasem jmenovaných. S Výroční zprávou byla
seznámena pedagogická rada dne 26. října 2020. Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne
23. října 2020.

V Liberci, dne 27. října 2020

v.r.
……………………………………………
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka školy

v.r.
……………………………………………
Mgr. Jana Palaštuková, předsedkyně školské rady
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1. Základní údaje o škole
Název:

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace

Sídlo:

nám. Míru 212/2, Liberec 14, 460 14

Kraj:

Liberecký

Právní forma:

škola s právní subjektivitou - příspěvková organizace

IČO:

71294988

IZO:

181053110

RED - IZO:

691006041

Zřizovatel školy: Statutární město Liberec, náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, 460 59
IČO:

262978

Ředitelka školy:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, Mladá 801, Liberec 25, 463 12

Zástupce ředitelky:

Mgr. Barbora Melicharová, Ostravská 670, Liberec 14, 460 14

Vedoucí školní jídelny: Lenka Blažková, Aloisina výšina 557/54, Liberec, 460 05
Školská rada:

Předseda: Mgr. Jana Palaštuková
Zapisovatel: Štěpán Šteinfest
Člen: Bc. Stanislav Mackovík, Bc. Radomíra Stejskalová, Bc. Petr Machatý

Zařazení do rejstříku: 1.7. 2014
Kapacita školy:

385 žáků

Součástí školy je školní družina s 5 odděleními pro žáky 1. – 3. tříd. Celková kapacita školní družiny je
135 žáků. Školní družina se naplňuje v souladu s usměrněním do výše 50 % všech žáků 1. stupně. Provoz
ŠD je od 6:30 - 8.00 hodin ráno, odpoledne do 16.30 hodin. Od 1. 9. 2016 podle zákona č.561/2004 Sb.
§ 123 je ve školském zařízení školní družiny stanovena ředitelem školy úplata na 250 Kč měsíčně.
Součástí školy je rovněž školní jídelna s denní kapacitou 385 obědů.
K využití volného času žáků škola nabízela v hodnoceném období 20 zájmových kroužků - sportovní,
badatelské, počítačové, výtvarné.
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v
souladu se zápisem ve školském rejstříku
Obory vzdělávání: 79-01-C Základní škola
ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Paleta života" ev. číslo 1/201
Poslední revize ŠVP: 1. 9. 2019

Volitelné předměty
Skladba volitelných předmětů vychází ze schváleného ŠVP. Nabídka volitelných předmětů je
aktualizována každý školní rok dle podmínek školy. Mezi nabízené předměty patří Sportovní hry,
Výtvarná praktika, Geografie Liberce, Konverzace v AJ, Počítačová grafika, Chemická praktika, Fyzikální
praktika.

Rozmístění tzv. disponibilních hodin

6

6

9

Volitelné předměty
v rámci celého
spektra vzdělávacích

Matematika a
přírodovědné př.

1

Člověk a svět práce

ČJ a humanitní př.

1

Člověk a zdraví
ICT

Cizí jazyk

0

Estetické výchovy

Člověk a svět práce

6

Člověk a zdraví
ICT

4

2. stupeň ZŠ (18)

Estetické výchovy

ČJ a humanitní př.

2

Matematika a
přírodovědné př.

Cizí jazyk

1. stupeň ZŠ (nově 16)

0

1

0

0

Zájmové kroužky
Taneční kroužek 1. - 5. tř., Florbal 2. - 4. tř. - 2 skupiny, Florbal pokročilí 5. - 9. tř., Kytarový kroužek
4. - 6. tř., Flétnový kroužek mírně pokročilí 2.- 3. tř., Flétnový kroužek 1. - 2. tř., Flétnový kroužek 3. 4. tř., Keramika 1. tř., Keramika 2. tř., Keramika 2. -5. tř., Keramika 3. -5. tř., Výtvarný kroužek 1. -2.
tř., Cvičení z matematiky 9. tř., Debrujáři 4. - 7. tř., Deskové hry 4. -7 tř., Programování 2. stupeň,
Kolektivní sporty 1. - 2. tř., Malý kuchtík 3. - 5. tř., Hrajeme si v přírodě 3. - 5. tř..

Zařazení 1. s 2. cizího jazyka do výuky
Od které třídy je
vyučován povinně

Jaké cizí jazyky
škola nabízí jako

Od které třídy je
vyučován povinně

1. cizí jazyk

1. cizí jazyk

2. cizí jazyk

1

Aj

7

Jaké cizí jazyky
škola nabízí jako 2.
cizí jazyk

Nj
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3. Zabezpečení provozu
Areál školy - materiálně technické zázemí školy
ZŠ na náměstí Míru leží na okraji města ve čtvrti, kde převládá zástavba rodinných domů a malých
panelových sídlišť stranou rušných ulic Liberce. V blízkém okolí jsou snadno dostupné Jizerské hory,
čímž se škole nabízejí velmi dobré podmínky pro pobyt žáků v přírodě. Centrum je snadno dostupné
autobusy MHD, která má zastávku v těsné blízkosti školy.
Škola má vlastní webové stránky, na kterých lze zjistit základní informace o škole a dění ve škole.
Škola se vrátila po celkové rekonstrukci do svých nových prostor na nám. Míru. Na obou budovách se
nově využívají půdní prostory, vznikly nové odborné učebny (multimediální, přírodovědná, jazyková,
cvičná kuchyňka, řemeslné dílny). Vybudovalo se nové zázemí pro učitele. Po celou dobu školního roku
se intenzivně pracovalo na odstranění závad.

Učebny
Celkem je využíváno 23 učeben, z nichž je 16 kmenových třídách, 11 odborné učebny (přírodovědná
učebna 2x, ICT - 2x, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, multimediální, pracovní a zahradnická dílna,
keramika, knihovna, výtvarný ateliér), 5 učeben je využíváno pro činnost ŠD (2 učebny jsou zároveň
kmenovými třídami). Pro tělesnou výchovu je využívána tělocvična, která byla zrekonstruována ve
školním roce 2013/14.
V průběhu letních prázdnin 2017/2018 byla započata rozsáhlá rekonstrukce školy, která byla
dokončena v srpnu 2019.

Kmenové učebny (počet):
Počet kmenových tříd: 16

Odborné učebny:
Druh odborné učebny

Maximální
kapacita

Z kapacitních důvodů využívána Poznámka
jako kmenová učebna (ano/ne)

Počítačová učebna 2x

15 + 15

ne

Přírodovědná učebna

30

ne

Jazyková učebna

15

ne

Cvičná kuchyňka

15

ne

Pracovní dílny

20

ne

Zahradnické dílny

20

ne
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Výtvarný ateliér

30

ne

Učebna FY aCH

30

ne

Multimediální

22

ne

Učebna Hv

30

ano

Keramika

20

ne

Knihovna

12

ne

Sociální zařízení
V průběhu letních prázdnin 2014/15 došlo k rekonstrukci všech toalet na hlavní budově a k rekonstrukci
toalet v prvním patře v budově školní družiny. Sociální zařízení bylo vybudováno i u výtvarného ateliéru
v budově tělocvičny. Při celkové rekonstrukci byly vybudovány nově toalety pro invalidy.

Šatny
Rekonstrukce školních šaten v hlavní budově školy a školní družině proběhla rovněž v průběhu letních
prázdnin 2014/15. Vybavení šaten bylo z větší části financováno z peněz mimo rozpočet školy. Ze
sponzorského daru byly zakoupeny i skříňky na budovu školní družiny o hlavních prázdninách 2015/16.

Provozní prostory
Základní škola disponuje nově dvěma kotelnami, které byly zcela nově udělány v rámci rekonstrukce z
let 2018/2019. V budovách je nově vzduchotechnika. Kotel v budově tělocvičny byl vyměněn v rámci
rekonstrukce 2014/2015.

Ostatní místnosti
Mezi ostatní místnosti školy patří ředitelna, kancelář zástupce školy, kancelář sekretářky, kancelář
školního etopeda, kancelář vedoucí ŠJ. Šest nově zrekonstruovaných kabinetů pro učitele, jeden pro
asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Šatna pro nepedagogické zaměstnance, 1 sklad
učebnic a spisovna.

Školní jídelna
Školní jídelna je velmi špatném technickém stavu vyžadujícím provedení celkové rekonstrukce.
Vzduchotechnika jídelny je nová po rekonstrukci školy z let 2018/2019. Součástí základního
kuchyňského vybavení jídelny je konvektomat. Do stravovací části jídelny byl zakoupen nový nábytek.

Vybavení nábytkem
Kmenové třídy jsou vybaveny zánovními lavicemi, stolečky a židlemi v několika velikostech. Ostatní
školní nábytek je zcela nový.
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Okolí školy
Obě budovy školy a tělocvična jsou oploceny. Školní pozemek je zahrnut do projektu, na kterém se
podílejí žáci, pedagogové a rodiče. Část prostor areálu školy a školní družiny bylo navrženo využít
k výstavbě nového školního hřiště. Na navrhovanou výstavbu hřiště byla vypracována studie
financovaná SML.
Stávající školní hřiště je ve velmi špatném technickém stavu a při kontrole ČŠI v květnu 2016 bylo z
důvodů bezpečnosti uzavřeno. V současné době je stále uzavřeno. SML hledá prostředky pro jeho
rekonstrukci.
Na nám. Míru je velmi špatná kanalizace, která způsobuje komplikace i ZŠ. Chodníky jsou v okolí školy
propadlé a nebezpečné pro chůzi. Proběhla rekonstrukce chodníků na nám. Míru, do které nebyl
zahrnut chodník před školou.
Od školy se povedlo odstranit kontejnery, které byly ve velmi špatném technickém stavu a čistota v
jejich prostranství byla velmi špatná.
Stále probíhá revitalizace školního pozemku ve spolupráci rodičů a žáků. Úprava pozemku je
financována z různých projektů.

Technické zabezpečení
Vybavení školy v rámci moderních technologií je na velmi vysoké úrovni. Škola je kompletně datově
zasíťovaná v budovách školy, ŠD, včetně tělocvičny optickou sítí, instalaci wifi připojení ve všech
učebnách, instalaci školních sítí pro zabezpečená připojení a nákup softwaru pro výuku. Ve škole byla
vybudována v roce 2014 počítačová učebna s 30-ti počítači. Škola má k dispozici i tablety.

Hodnocení
V průběhu školního roku probíhalo reklamační řízení, které je protaženo i do školního roku 2020/21.
pouze nutné opravy vzhledem k plánované rekonstrukci, která byla započata v červenci 2018.
Vedení školy úzce spolupracuje se zřizovatelem školy s cílem identifikovat další postup k vylepšení
technického stavu celého školního areálu mimo jiné v návaznosti na možnosti využití dotací apod..

Dlouhodobé úkoly, které se zatím nepodařilo realizovat
Rekonstrukce školní kuchyně a školního hřiště. Školní hřiště je v současné době uzavřeno z důvodu
bezpečnosti.
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Vnitřní sportoviště
Tělocvična

Bazén

Posilovna

Relaxační zázemí

počet

A/N

A/N

(popis)

1

N

A

Ne

Jiné
Ne

Outdoorová sportoviště
ANO/NE
ANO

Základní popis

Školní hřiště je v současné době uzavřeno z důvodu bezpečnosti.

Bezbariérový přístup
ANO/NE
Ano

Popis (výtah, schodolez, plošina aj.)
Budova "A" výtah. Budova "B" schodolez.

4. Rámcový popis personálního zabezpečení
školy/zařízení
Charakteristika pedagogického sboru
V oblasti personální se podařilo stabilizovat kvalifikovaný pedagogický sbor. Pedagogický sbor se mimo
rámec svých povinností podílí také na mimoškolní aktivitě žáků.

Silné stránky pedagogického sboru
-

odborná způsobilost;
spolupráce – vzájemně si dokážeme pomáhat, provádíme ročníkové i celoškolní akce;
respektující přístup - dokážeme se navzájem respektovat, naslouchat si, přijímat postřehy a chyby,
které se snažíme napravit;
schopnost adaptace na změny – jsme ochotni a schopni si vyzkoušet a používat nové postupy,
metody a formy práce, mnoho kolegů je ochotných a schopných rozvíjet sami sebe prostřednictvím
různých školení, kurzů i projektů;
individuální přístup – přistupujeme k žákům dle jejich specifických potřeb;
technická odbornost – každý učitel absolvoval školení o zapojení interaktivní techniky do vyučování
a většina učitelů zapojuje efektivně interaktivní techniku do výuky;
časová flexibilita – mnoho pedagogů pořádá mimoškolní akce pro děti v době mimo školního
vyučování (odpolední kroužky, víkendové výlety či akce pro děti s rodiči);
každoročně je aktualizován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který se zaměřuje
na vzdělávání pedagogického sboru jako celku.
pedagogové zvládli náročný školní rok 2019/20 kdy učili formou online v plném rozsahu.
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Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru
Celkem
pedagogů

Z toho
muži

Průměrný
věk

39

4

41

Věková skladba
<30
11

31 - 40

41 - 50

7

51 – 64

12

65 +

8

1

Změny v pedagogickém sboru
nastoupili
do ZŠ
celkem

z toho absolventi
fakult vzdělávající
učitele

odešli ze ZŠ

10

5

5

celkem

odešli na
jinou školu,
školské
zařízení

odešli mimo
školství

z toho učitelé
do 3 let praxe

2

3

1

Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)
ostatní
zaměstnanci
celkem

z toho muži

z celku
administrativní
pracovníci

z celku

z celku

provozní pracovníci

vedoucí pracovníci

10,5

1

2

8,5

2

Změny na pozicích ostatních zaměstnanců
nastoupili do ZŠ

odešli ze ZŠ

Důvody odchodu (např. organizační důvody, termínovaná
smlouva, důchod, zdravotní důvody aj.)

3

2

Platové podmínky

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).
1. stupeň

2. stupeň

89 - 94%

95 - 100%
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Specializované činnosti – kvalifikovanost
výchovný poradce
počet

školní metodik prevence
počet

s potřebnou
kvalifikací

celkem
2

s potřebnou
kvalifikací

celkem

2

2

koordinátor ŠVP
počet
celkem

2

metodik ICT
počet

s potřebnou
kvalifikací

1

celkem

1

1

s potřebnou
kvalifikací

koordinátor EVVO
počet
celkem

1

1

s potřebnou
kvalifikací
1

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)

Ročník

Celkem
vyučovaných
hodin

Ú

%

P

%

N

%

1.

44

44

100

0

0

0

0

2.

42

42

100

0

0

0

0

3.

48

48

100

0

0

0

0

4.

52

26

50

0

0

26

50

5.

52

52

100

0

0

0

0

Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň (vybrané oblasti)
Vyučované předměty
nebo vzdělávací oblasti

Celkem
vyučovaných
hodin

Ú

%

P

%

N

%

Český jazyk a literatura

23

23

100

0

0

0

0

Matematika

21

21

100

0

0

0

0

Cizí jazyky

23

23

100

0

0

0

0

ICT

4

3

75

1

25

0

0
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Člověk a příroda
F, Ch, Př, Bi, Z
Člověk a společnost
D, Ov,

35

26

74,3

9

25,7

0

0

18

16

88,9

2

11,1

0

0

A/N

A

částečně

Vzájemné
hospitace a
náslechy
mezi učiteli

A/N

A

A/N

Jiné formy profesního rozvoje

A

A/N

Vzdělávací
akce pro
celý
učitelský
sbor

Mentoring

Individuální
plány
osobního
rozvoje
jednotlivých
učitelů

A/N

Plán DVPP

Profesní rozvoj učitelů

(max 3 další)

Individuální školení, kurzy DVVP, rozšiřující studium dle
potřeby školy

A

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání)

Pořadatel

Počet

Intervence ve školní třídě

AUDENDO

1

NIDV

2

Divizna

9

SPC

1

ADVAITA

1

SPC

2

Služby MB

1

NIDV

1

Divizna

1

Krajský úřad LK

1

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd

LETEC

1

Hodnocení žáků s SPÚ v hodinách cizích jazyků

NPI ČR

1

Úvod do první pomoci při školní šikaně a
kyberšikaně
Učení v přírodě I.
Zrakové vnímání u dětí s poruchou vidění
Třída v pohodě
Zrakové postižení
Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků
Hry v hodinách matematiky
Liberecká M.R.K.E.V.
Bezpečné klima ve školách v LK

Na školení je většinou vyslán jeden zástupce školy a v rámci metodických sdružení informuje své
kolegy. Dochází k šetření finančních prostředků a zároveň k plynulému předání informací.
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5. Údaje o počtu žáků
Počty tříd a žáků
Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu, ale z celého Liberce i některých okolních obcí. Rodiče
preferují vhodné umístění školy v klidné části města a mají zájem o umístění svých dětí na naší škole
pro zajímavý Školní vzdělávací program a pestrou nabídku zájmové činnosti. Školní vzdělávací program
plně charakterizuje naši školu a definuje důvody, proč může být zajímavou pro mnohé rodiče a žáky.
Předností naší školy je i velmi dobrá komunikace s rodičovskou veřejností prostřednictvím webových
stránek i služby žákovská on-line. Škola má své webové stránky (www.zsnamestimiru.cz ), na kterých
si každý, kdo projeví o školu zájem, může vyhledat nejen základní informace, ale i aktuální informace o
činnosti školy. Díky usilovné práci vedení školy, pedagogů a výše uvedeným skutečnostem zájem o
školu značně narůstá.

Kapacita školy a její naplněnost
Kapacita

Naplněnost
%

385

99,22

průměrný počet dětí ve průměrný počet dětí ve
třídách 1. stupně
třídách 2. stupně
24,9

26,6

Charakteristika žáků dle trvalého bydliště
1. stupeň

2. stupeň

bydliště
Liberec

bydliště
MO
Vratislavice

bydliště
mimo
Liberec

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště
mimo
Liberec

239

0

12

129

0

4

Školní družina a její kapacita, školní klub
Kapacita

135

Poměr k počtu žáků

Naplněnost

1. stupně %

%

54,2

99,3

Školní
klub
ANO/NE
VHČ

15

14
12
0
2

Počet žádostí
25
2
19

16
3

0

Rozhodnutí
Z toho počet žáků, kteří
nepokračují v dalším studiu

2 leté učební obory

0

Z toho na SOŠ

3 leté učební obory

Z toho na SOŠ

58

Z toho na SOŠ s maturitou

Z toho na 4 leté gymnázium

64

Celkem žáci, kteří ukončili
povinnou školní docházku

z toho na 6 leté gymnázium

z toho na 8 leté gymnázium

z toho na jinou ZŠ

Celkem žáci, kteří odešli
před ukončením povinné
školní docházky

4

0
1. tříd v budoucím
školním roce

Počet žáků, kteří
nastoupili do

Počet odkladů
plnění školní
docházky

Počet
rozhodnutí o
nepřijetí popř.
kteří byli
převedeni na
jinou školu

Počet
rozhodnutí o
přijetí

Celkový počet
žáků, kteří
požádali o
přijetí do 1.
ročníku
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Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí
školní rok

58

Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ

1

Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok

Skutečný počet přijatých žáků

0

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy

Počet

o přestupu z jiné ZŠ

5

o opakování ročníku

0

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

0
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle
cílů stanovených vzdělávacími programy
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ "PALETA ŽIVOTA"
Evidenční číslo:

1/2014

Revize probíhají každoročně v průběhu června.
Charakteristika žáků
Převážná většina žáků spadá bydlištěm do naší spádové oblasti, dojíždějí k nám však žáci i z jiných
městských částí. Život na okraji města má svá specifika, rodiče se velmi zajímají o působení školy a
kladou důraz na její atmosféru a pověst. Velkou roli v našem působení hraje i školní družina, o kterou
jeví rodiče velký zájem.
Rozbory výsledků přijímacích řízení za několik posledních let ukazují, že 75-80% žáků odchází na obory
studia na středních školách zakončené maturitní zkouškou. Je tedy nutné i na toto zjištění brát ohled
při zpracování celkové koncepce školního vzdělávacího programu tak, aby naši absolventi uspěli při
dalším studiu. Toto hledisko se odráží i v tom, že rodiče požadují co největší rozšíření nabídky práce
s počítači a výuky cizích jazyků. Rovněž je třeba respektovat i tu skutečnost, že relativně velká část žáků
trpí specifickými poruchami učení. Ve třídách jsou integrováni i žáci s dalšími poruchami a i oni musí
mít možnost všestranného a plnohodnotného rozvoje.

Zaměření školy
Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně rozvíjet klíčové
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání potřebného pro reálný život a
praktické jednání. Na utváření klíčových kompetencí se podílí devět vzdělávacích oblastí s jednotlivými
vzdělávacími obory. Realizace výuky pak probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které
respektují cílová zaměření, očekávané výstupy a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých
předmětech směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových
kompetencí stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. V předmětech, kde již byly MŠMT
stanoveny a vydány Standardy pro základní vzdělávání, máme za cíl, aby všichni žáci zvládli tyto
minimální znalosti a dovednosti. Zároveň však je naší prioritou dosahovat s většinou žáků úrovně vyšší
než je toto stanovené minimum.
Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťujeme dlouhodobě pestrou nabídku
zájmových činností v rámci školní družiny a v rámci doplňkové činnosti. Klademe důraz na širokou
možnost pohybových aktivit, relaxaci a seberealizaci ve výtvarných činnostech žáka. V návaznosti na
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tradice v oblasti zájmové činnosti umožníme žákům rozvoj jejich zájmů formou nabídky volitelných
předmětů a zájmových kroužků.
Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích
aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy, či
tematicky zaměřených tvořivých dnů.
Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích,
olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme
plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami
i žáky talentované a nadané.
Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost
zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů,
přenášení inovací, včetně zapojení studentů pedagogických fakult do praxe.
Své poslání chápeme jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností
je jednou z priorit. Škola připravuje několik zdařilých akcí pro rodiče a veřejnost, které se setkávají
s velkým zájmem a napomáhají ke kvalitní komunikaci s rodičovskou veřejností.

Pestrá paleta aneb vysvětlení názvu ŠVP
Škola by měla poskytovat maximální základ pro život každého jedince a spousty příležitostí pro
všechny. Náš vzdělávací program nese název "Paleta života a lidskosti" a dává si za hlavní cíl připravit
pro žáky podnětné a tvůrčí školní prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami
dostává nejen kvalitní a kvalifikované péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Prostředí,
které stimuluje schopné žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje slabé a zajišťuje, aby se
každé dítě vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Tím, že vytvoříme přátelskou a
vstřícnou atmosféru, podpoříme žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu, vybudujeme u
nich takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené
profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností a zájmů se aktivně podílet na
životě společnosti. Jak tedy vypadá naše Paleta?
-

Paleta příležitostí – škola umožní žákům osvojit si strategie učení dle jejich individuálních
možností a schopností;
Paleta připravenosti – škola podněcuje žáky k tvořivému, logickému uvažování a ke schopnosti
řešit problémy;
Paleta možností – škola podporuje rozvoj pozitivních osobnostních vlastností a schopností,
například uplatňovat svá práva, naplňovat své povinnosti, respektovat práva druhých a být vnímavý
k lidem i k přírodě;
Paleta všestranného rozvoje - škola podporuje u každého žáka poznání vlastních schopností a
vytváří možnosti při jejich uplatňování, umožňuje žákům využívat znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oborech v zájmu vlastního rozvoje;
Paleta objevování a hledání – škola umožňuje žákům samostatně pozorovat a experimentovat,
získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry, připravuje pro žáky
situace a reálné aktivity, při kterých jsou žáci vedeni k řešení problémů, sledování vlastního i cizího
pokroku a hodnocení vykonané práce;
18

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14

Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Paleta spolupráce – škola umožňuje žákům spolupracovat ve skupině či týmu, podílet se na
utváření pravidel spolupráce a na vytváření příjemné atmosféry při práci, žáci mají možnosti
zastávat různé role ve skupině;
Paleta porozumění – škola rozvíjí schopnosti žáků při vzájemné komunikaci, formulování a
vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání jiným a obhajování vlastního názoru vhodnou a
kultivovanou argumentací;
Paleta bezpečí – škola vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učí je žít s ostatními lidmi, učí je chránit své fyzické i duševní zdraví;
Paleta rozvoje – škola podporuje poznání vlastních schopností a možnost jejich uplatnění při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

-

Přehled prospěchu žáků

0

dle § 15 odst. 2 vyhl. č.

2

382

z toho počet žáků, u
kterých bylo použito slovní
hodnocení

nehodnocen

0

0

neprospěl

prospěl

prospěl
s vyznamenáním

1

dle § 15 odst. 2 vyhl. č.

nehodnocen

6

95

2. pololetí
z toho počet žáků, u
kterých bylo použito slovní
hodnocení

neprospěl

282

prospěl

prospěl
s vyznamenáním

1. pololetí

382

Údaje o výchovných opatřeních

PTU
PŘŠ
DŘŠ

pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
důtka ředitele školy

2

0

NTU
DTU

384

NTU

PTU

19

DŘŠ

15

Počet žáků

DŘŠ

0

26

2 3

PŘŠ

70

PŘŠ

DTU

NTU

63

2. pololetí

DTU

384

PTU

Počet žáků

1. pololetí

1

0

7

85

2 3
0

0

napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele

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

19

43,36

0,11

2656

2

NH na jednoho
žáka

14

ZH na jednoho
žáka

5767

celkem

0

NH na jednoho
žáka

z toho NH

16,32

2. pololetí

ZH na jednoho
žáka

celkem

0

NH na
jednoho žáka

4097

1. pololetí

ZH na
jednoho žáka

0

z toho NH

24,55

celkem

NH na
jednoho žáka

0

2. pololetí

ZH na
jednoho žáka

6161

z toho NH

celkem

1. pololetí

2. stupeň

z toho NH

1. stupeň

20
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Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání

ANO

M, Inf, Prv,
Vl, Př, Hv,
Vv, Pč, Fg, D,
Vko, Př, Z

Další cizí jazyk
zařazený jako
nepovinný
předmět

eTwinning

Zapojení
rodilých
mluvčích

CLIL (zkratky
předmětů, ve
kterých je
metoda
používána)

Výměnné
pobyty do
zahraničí

Jiné
(max 3 příklady nejvýznamnějších
aktivit)

ročník/jazyk

Nepravidelně

Edison - projekt zaměřený na CLIL,
Rodilý mluvčí ve výuce Aj,
Nepravidelně
Poznávací zájezdy do Německa a
Anglie

NE

Pestrost způsobů výuky
1. stupeň (hodnocení A, B, C*)
F

B

Č

A

2. stupeň (hodnocení A, B, C *)

P

Jiné (max 3 př.)

F

A

Praktické vyučování dílny a zahrada, Clil,
Badatelská výuka

B

Č

A

P

Jiné (max 3 př.)

A

Laboratorní práce - CH,
F, Př, Praktické
vyučování - dílny,
zahrada, exkurze,
Badatelská výuka

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)

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

ANO
/částečně
/ NE

NE

Comenia
Script
(nevázané
písmo)

A/N

NE

Využití
tabletů ve
výuce

A/N

ANO

Zdravý životní styl a
stravování
(typ projektu – max.3
významné)
Certifikace Zdravá školní
jídelna - probíhá, Zdravá
výživa - besedy a projekty o
zdravém životním stylu,
Zdravé zoubky, Bulimie a
anorexie

20

Trvale udržitelný rozvoj
(typ projektu – max 3
významné)

Ovoce do škol,
Třídnické hodiny
Mléko do škol

Jiné
(max 3 příklady)

Revitalizace zahrady,
Ekologické dílny veřejnost a škola,
Kamarádi - 9. třída s 1.
třídou
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Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku
jednotlivých žáků
Typ externího testování realizovaný v daném školním roce
NIQES - ČŠI
InspIS SET
ročník/předměty

6.třída/Finanční
gramotnost,
matematika

SCIO

KALIBRO

Jiné

ročník/předměty

ročník/předměty

uvést typ +
ročník/předměty
Cermat, Pangea,
Matematická
Pythagoriáda,
Bobřík informatiky
4., 5.,6. ,7., 8.,
9.třída

6, 9. třída
Aj, Nj, Čj, M,
všeobecné
předpoklady

0

Čj, M, Inf
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7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle
cílů stanovených vzdělávacími programy
Spolupráce na regionální úrovni
-

úzká spolupráce s PPP v oblasti vývojových poruch v učení. Každoročně narůstá počet dětí
s vadou řeči, nebo s vývojovou poruchou v učení;
spolupráce se speciálně pedagogickými centry – dle potřeby jednotlivých žáků;
spolupráce s kurátorským oddělením u dětí s poruchami chování a v oblasti záškoláctví.
Záškoláctví bylo řešeno v 9 případech, ve dvou případech ve spolupráci s kurátorským oddělením
a policií ČR;
spolupráce se Střediskem výchovné péče na Králově Háji;
spolupráce s PF TU formou pedagogické praxe studentů PF TU;
spolupráce s Městskou policií - besedy s MP;
spolupráce s DDH – všichni žáci 4. tříd získali průkaz cyklisty;
spolupráce se sdružením „ Maják“- cyklus přednášek v rámci předmětů rodinná výchova a
občanská výchova, zaměřených na prevenci zneužívání návykových látek a alkoholu, prevenci
šikany a oblast problematiky dospívání, mezilidských vztahů, partnerských vztahů a sexuality;
spolupráce se Zdravotním ústavem – beseda na téma prevence vzniku rakovinových onemocnění
a škodlivosti kouření;
spolupráce se Státní knihovnou – přebírání slabikářů, pravidelné návštěvy s programem v rámci
výuky i při aktivitách školní družiny;
spolupráce se Severočeským muzeem – pravidelné návštěvy v rámci výuky i ŠD;
spolupráce s Oblastní galerií Liberec - programy pro školy;
Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo - programy pro školy;
ZOO -Liberec - program pro děti;
spolupráce se Střediskem ekologické výuky v Oldřichově v Hájích, Divizna – ekologické
brigády, naučné pořady, účast na projektech;
Planeta 2000 - ekologické programy;
spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí – akce „Zdravý zoubek“, „ Proti kouření“;
Celoroční spolupráce se zástupci oddělení školství Magistrátu města;
spolupráce s NIDV Praha - Učitelé školy a ředitelka školy se zúčastnili různých školení a kurzů,
pořádaných touto institucí. Vzhledem ke stále nižšímu rozpočtu na další vzdělávání pedagogických
pracovníků jsme museli účast na školeních omezit;
spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje;
SCIO - Poskytuje škole služby komplexní evaluační analýzy;
okolní mateřské školky - Spolupráce při přípravě budoucích prvňáčků – školní projekt
“Předškoláček“.

Spolupráce s rodiči
-

Během školního roku se uskutečnily 3x rodičovské schůzky (1x online), před kterými se sešel i
výbor SPRŠ složený z třídních důvěrníků.
Rodiče jsou stále intenzivněji zapojováni do aktivit třídy i samotné školy. Výsledky práce žáků se
dají předvést především na I. st., kde mohou rodiče několikrát do roka zhlédnout besídky
s programem, promítání fotografií ze života třídy. Mnoho rodičů nabídlo škole pomoc. Rodiče byli
do školy zváni k individuálním pohovorům podle potřeby vyučujících.
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-

-

Při řešení závažných přestupků a výrazně nevhodného chování žáka – neomluvené absence,
záškoláctví, náznaky šikanování, neslušné a agresivní chování vůči spolužákům i učitelům proběhlo
jednání výchovné komise za přítomnosti učitele, výchovného poradce a ředitelky školy. Z jednání
výchovné komise byl pořízen zápis, ve kterém rodiče podepsali souhlas s navrhovanými opatřeními
ke zlepšení problémové situace.
V měsíci dubnu byl uspořádán Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost zúčastnit se vyučování
a následně si ve společném sobotním dopoledni organizovaném jako „Škola hrou“ prohlédnout
školu a vyzkoušet si různé aktivity.
Pro informování veřejnosti jsou vyjma webových stránek využívány informační tabule a vývěska
na hlavní budově školy. V regionálním tisku je veřejnost rovněž pravidelně informována o
důležitých událostech ze života školy.
Níže je výčet akcí, které se konají každoročně. V loňském roce došlo k výraznému omezení z
důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy.
Revitalizace zahrady - obnova školního pozemku. Pravidelné brigády rodičů a učitelů.
Běžíme si pro jedničku - setkání v prvním týdnu školy s dětmi a jejich rodiči při běhu okolo
kapličky. Kde si mnoho účastníků především z řad rodičů sáhnou na dno svých sil.
Drakiáda – pouštění draků u kapličky Obrázek, kde se schází děti a široká veřejnost a na závěr se
vždy sejdeme u táboráku.
Den duchů – lampiónový průvod, který vede okolím Ruprechtic za asistence hasičů a následuje
doprovodný program plný zábavy a her.
Věncování – uskutečňuje se první adventní sobotu, kde si široká veřejnost může udělat adventní
věnec, svícen, vyfouknout vánoční kuličku.
Dílny tvořivosti – pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Děti se zábavnou formou seznamují
se školním prostředím. Každý týden se děti sejdou a pracují s jiným tématem.
Karneval – pro děti ŠD a jejich rodiče v tělocvičně školy.

Některé akce neproběhly z důvodu uzavření škol.

Spolupráce se středními školami, vysokými školami
Škola je v úzkém kontaktu s většinou středních škol v našem regionu prostřednictvím práce výchovné
poradkyně, která sbírá podklady pro žáky 9. ročníků pro jejich přípravu na vstup na střední školy.
Druhostupňové děti se pravidelně účastní programu na TU Liberec, který je zaměřen na podporu vědy
a zkoumání.

Praxe studentů
Škola je školou fakultní pro TUL. Zajišťuje souvislé i průběžné pedagogické praxe studentů oborů
učitelství a pedagogiky volného času.

Spolupráce se školskou radou
Školská rada se sešla v hodnoceném období 4 krát (jednou formou online). Členové rady byli
informováni o dosažených výsledcích a plánovaných aktivitách po jednotlivých oblastech chodu školy.
Složení Školské rady:
- Předseda: Mgr. Jana Palaštuková
- Zapisovatel: Štěpán Šteinfest
- Členové: Bc. Stanislav Mackovík, Bc. Petr Machatý, Bc. Radomíra Stejskalová
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Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ
Spolupráce ZŠ a MŠ *)

Prostupnost a spolupráce mezi 1. a
2. stupněm

(max 3 konkrétní aktivity realizované ve
školním roce)

(max 3 konkrétní aktivity realizované ve
školním roce)

Dílny tvořivosti pro předškoláky

Kamarádi - patroni 9. třída a 1. třída

Šablony

Běžíme si pro jedničku

Spolupráce ZŠ a SŠ **)
(max 3 konkrétní aktivity realizované ve
školním roce)

Dny otevřených dveří SŠ, Besedy
se zástupci SŠ, EDUCA

Karneval
*) pouhé využívání prostor ZŠ pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení dětí
nebo zaměstnanců MŠ i ZŠ do některých společných činností.
**) v tabulce neuvádět veletrhy vzdělávání a návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ, které by měly být
samozřejmostí

Komunikace se zákonnými zástupci
Držitel
značky
Rodiče
vítáni

Besedy
Ukázkové
pro rodiče hodiny
A/N

Zapojení
rodičů do
výuky

A/N

A/N
NE

A/N

Zapojení
rodičů do
práce na
rozvojových
plánech

Jiné
(max 3 příklady realizované v daném roce)

A/N
ANO

ANO

NE

ANO

Revitalizace zahrady,SPRŠ, Besídky všech tříd

Aktivní spolupráce se zřizovatelem
Příklady zapojení

A/N

ve školním roce 2017/18
Zapojení do projektu Férové školy II. v Liberci, součinnost - webový portál na podporu zápisů na ZŠ,
příspěvky do časopisu Devadesátka, NAKAP - péče o nadané, SCIO - mapa školy, Festival pedagogických
ANO
zkušeností a nápadů (sobota 6. 4. 2019), Prevence šikany na ZŠ (31. 5. 2019 - debata s raperem o
důležitosti přátelství a odvahy postavit se špatným věcem)

Doplňková činnost
Doplňková činnost zahrnuje zejména tyto aktivity:
1.
pronájem nebytových prostor – jedná se zejména o pronájmy jídelny
2.
mimoškolní výchova vzdělávání – organizace školních kroužků
V současné době nelze pronajímat nově zrekonstruovanou tělocvičnu díky omezením vycházejícím
z podmínek projektu.
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8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci
školy/zařízení na veřejnosti
SPORT - sportovní soutěže
Z důvodů covid - 19 byla většina sportovních akcí zrušena.

Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy
Soutěže typu A
Počet zapojených
žáků
školní
kola

230

okres
a vyšší

42

Soutěže typu B a popř. jiné

Počet umístění

Počet umístění

Počet zapojených
žáků

(1. až 3. místo)
okres

kraj

ČR

školní kola

2

0

0

245

(1. až 3. místo)

okres
a vyšší

25

okres

kraj

ČR

0

0

0

Pestrost mimoškolních aktivit
Kroužky

Škola v přírodě

Exkurze

Lyžařský kurz

počet

počet
účastníků

%

počet

počet
účastníků

%

počet

počet
účastníků

%

20

305

79

25

625

162

3

758

19

Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo které se zúčastnilo více exkurzí, je v dané oblasti započítáno pouze 1x

Komunitní činnost
p. č.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Počet Vybrané příklady (max 5 nejvýznamnějších akcí v daném školním
akcí
roce)
9

Běh pro jedničku, Drakiáda, Věncování, Den duchů, Česko zpívá
koledy
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9. Údaje o poradenských službách (školské
poradenské zařízení)
Minimální preventivní program školy
Metodik rizikového chování: Mgr. Jana Palaštuková
Preventivní program primární prevence ve školním roce 2016/2017 byl zaměřen na všechny žáky školy.
Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny
rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů. Do primární prevence byli
zahrnuti rodiče žáků, jejichž informovanost a spolupráce se školou je nezbytná, a dále pedagogický
sbor.
V hodnoceném období žáci opět využívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se zaměřili na
práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, což také přispělo k smysluplnému trávení
volného času a snížení rizika vzniku a rozvoje nežádoucích forem chování.
Ve školním roce 2016/2017 byly řešeny případy záškoláctví, problémy s cigaretami.

Zaměření MPP pro první stupeň








společné stanovení a zažití pravidel soužití žáků a učitelů
zvyšování zdravého sebevědomí žáků
vést žáky ke zkoumání, sebehodnocení a uvědomění si vlastní osobnosti
vnímání individuálních odlišností dětí a jejich akceptování
nácvik vzájemné úcty a sebeúcty
rozvoj schopnosti diskutovat, klást otázky a vyjádřit svůj názor
vnímání nebezpečí drog, především kouření a alkoholu, vytváření představy o nebezpečí
drog

Žáci po dokončení pátého ročníku by měli umět:
- definovat rodinu jako zázemí a útočiště
-

zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými

-

mít základní sociální dovednosti

-

umět se chránit před cizími lidmi

-

mít základní zdravotní návyky

-

umět si správně zorganizovat svůj volný čas

-

umět rozlišit léky a návykové látky

-

znát přesně informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látek

-

znát následky užívání návykových látek

-

umět odmítat
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Zaměření MPP pro druhý stupeň
Žáci po dokončení devátého ročníku by měli umět:
-

pojmenovat základní návykové látky

-

znát jejich účinky na lidský organismus

-

orientovat se v problematice závislosti

-

znát základní právní normy

-

vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku

-

posilovat své sebevědomí

-

správně se rozhodovat, odmítat

-

zaujímat zdravé životní postoje

-

orientovat se v problematice sexuální výchovy

-

bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc

-

zvládat základní sociální dovednosti

Výuková témata a zážitkové akce, které napomáhají prevenci na ZŠ
Na škole probíhají další různé aktivity a zájmové kroužky (fotbal, florbal, střelecký,
taneční, geocaching, flétnový, kytarový, keramický, výtvarný, počítačový, anglický,
dramatický kroužek, holčičiny, klub pro chytré hlavičky, logopedie, nápravné čtení, orientační
běh, míčové a sportovní hry, debrujáři, kroužek matematiky), ve kterých se setkávají děti
různého věku a různě talentově nadané. Pro žáky 1. – 3. tříd funguje školní družina. Ve školním
roce 2018/19 byl počet školních kroužků omezen z důvodu rekonstrukce školy.
Primární prevenci na prvním stupni májí na starost třídní učitel. S jednotlivými tématy
se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých
metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou prací, skupinovou prací, projektové
vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy v z oblasti primární prevence.

9.4.1. Cíle prevence na škole
Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní
vlastnosti a návyky, které jim pomůžou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější
řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka schopného
samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního, člověka, který si přeje dobro lidí
kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných životních a rodinných vztahů.
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9.4.2. Pravidelné pedagogicko-výchovné akce školy
I.

Výjezdy žáků
 výjezdy do Anglie, Německa
Organizovaný poznávací zájezd do Anglie a Německa s prohlídkou zajímavých
míst a výkladem učitele.
 kurzy (turistický, lyžařský, cyklistický a vodácký)
Žáci druhého stupně absolvují každý rok jeden z kurzů. V 6. ročníku absolvují
turistický, v 7. ročníku lyžařský, v 8. ročníku cyklistický a v 9. ročníku vodácký
kurz, kde se naučí základy daného sportu a společně získají spoustu zajímavých
zážitků.
 exkurze a výjezdy do přírody (děti ZŠ)
Každý rok se žáci vydávají na jedno či dvoudenní exkurze na zajímavá místa, kde
se dozvídají spoustu novinek. Týdenní výjezd do přírody, kam jezdí žáci 1. stupně
je také velice oblíbený. Děti si společný čas zpestřují spoustou her a soutěží.

II.

Akce pro děti a veřejnost
Tyto akce jsou určeny pro žáky, jejich rodiče, rodinné příslušníky, přátele a známé.
Užívají si společný čas, vytvářejí ozdoby či výrobky a vždy odcházejí spokojeni.
 Drakiáda (pro děti a veřejnost)
 Den duchů
 Schoolfest
 Revitalizace zahrady
Škola se otevírá pro veřejnost. Kdo má zájem může si školu prohlédnout trochu jinak,
nebo zjistit, jak to ve škole chodí.
 Dny otevřených dveří
 Jarmark

III.

Akce pro děti předškolního věku a školní družiny
 Dílny tvořivosti (předškolního věku)
Akce je určena pro předškoláky. Podívají se do školy ještě dříve, než nastoupí do
první třídy. Plní různé úkoly, hrají si a poznávají své budoucí učitele.
 Karneval
Je určen pro žáky ze školní družiny. Všichni, kdo mají rádi masky, se sejdou a
pobaví se.
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IV.

V.

Krajské kolo soutěže
 Zlatý štětec
Každoročně naše škola pořádá soutěž pro žáky z celého kraje. Děti kreslí obrázky
na dané téma a odborná porota vybere vítěze jednotlivých kategorií. (z důvodu
přestavby se letos Zlatý štětec nekonal)
Jednorázové a nepravidelné akce
 Ekologické akce
Žáci navštěvují střediska Střevlík a Divizna, kde absolvují různé ekologické
programy. V nich se hravou formou vzdělávají a samozřejmě se i pobaví.
 Akce MaK
Žáci navštěvují Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo i Experimentální studio.
 Ostatní akce
Další zážitky získávají v Oblastní galerii i krajské vědecké knihovně, kde se jim
otevírají nové možnosti.

9.4.3. Tematické semináře pro žáky
V rámci prevence dlouhodobě spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Maják. Žáci
od 2. do 9. ročníku postupně procházejí jednotlivými semináři:
2. ročník
ZDRAVÉ TĚLO
Seminář se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a
zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Seminář pracuje s pojmy
závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního
kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V semináři se žáci také seznámí s
postupem při nalezení injekční stříkačky.
3. ročník
AGRESE
Seminář vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí
rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě
navzájem. Žáci pak formou dramatizace shrnují základní důrazy pojmenované v průběhu
semináře.
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4. ročník
DROGY ZE SÁMOŠKY
Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí legálních drog. Žáci v úvodu pracují
ve skupinách, kdy se zamýšlejí nad výhodami a nevýhodami užívání alkoholu a cigaret smyslem je uvědomění si míry nebezpečí těchto látek. Další část je zaměřena na porozumění
vzniku závislosti. V následné aktivitě žáci objevují, co za škodlivé látky v sobě skrývá
cigaretový kouř. V poslední části bloku je téma reflektováno pomocí dramatického ztvárnění
zadaných situací žáky.
JSME PARTA?
Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v
kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje
se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro
zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz
je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu
písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba.
5. ročník
JSEM ORIGINÁL
Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování
respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a
důležitost hranice mezi legrací a ubližováním. Žáci následně kreslí činnosti, ve kterých jsou
dobří. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve
společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá spektrem poruch příjmu potravy
(včetně sebepoškozování) a nastavuje normu pojmu krása.
KYBERSVĚT
Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k
uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku
pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní
prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu. Následně se program
zabývá kyberšikanou. Program je v závěru reflektován formou jednoduchého „kybertestu“.
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6. ročník
DÍKY, NECHCI!
Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části
žáci pracují s pojmem závislost formou personifikace. Poté je věnován prostor alkoholu a
tabákovým výrobkům, kdy jsou žákům předány základní informace, a je posilován zdravý
postoj žáků vůči těmto legálním drogám. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku
závislosti na tabákových výrobcích, kdy si žáci pomocí nácviku osvojují a posilují odmítavý
postoj k cigaretám.
ČAS ZMĚNY
Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období
dospívání. Žáci v aktivitě Čára života pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a
dospělosti, dále jsou povzbuzeni ke zdravému způsobu dospívání a cestě do dospělosti.
Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně
přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na rozšíření znalostí
žáků v oblasti tělesných proměn v období adolescence.
7. ročník
KRÁSA
Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V evokační části žáci v
řízené diskuzi pracují s pojmy krása, poruchy příjmu potravy, závislost apod. Následuje
aktivita Zrcadlo, kdy lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky
spojenými s tímto trendem. V poslední části program pracuje s genderovými stereotypy žáků v
souvislosti s jejich představami o partnerských vztazích. Žáci jsou vedeni k vzájemnému
respektu vůči rozdílnostem mezi lidmi a především zástupcům opačného pohlaví.
DROGY
Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a
experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením drog, vysvětluje vznik a závažnost
závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Program je dále úzce zaměřen na lehké drogy.
V poslední části je věnován prostor drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností
žáků - žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních
předpisů v oblasti adiktologie.
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8. ročník
SEXUALITA
Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života. Žáci jsou skrze
aktivitu Osudy konfrontováni s dopady vlastních rozhodnutí na život. V druhé hodině probíhá
aktivita rozvíjející komunikační dovednosti i spolupráci žáků. Aktivita poukazuje na vliv médií
a vrstevníků na cílovou skupinu - rozbíjí zaběhlé „mýty“. V poslední hodině je formou
písemných dotazů prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají.
DIGITÁLNÍ DOMORODCI
Program se věnuje bezpečnému internetu. Jsou probírány jednotlivé oblasti, na které mohou
žáci narazit. Pracuje se s pojmy kybergrooming, sociální inženýrství, deviant s pedofilními
sklony a dalšími. Druhá hodina se věnuje rizikovému obsahu - extremismu, násilí a pornografii
a upozorňuje na jejich nebezpečí, zároveň tyto oblasti právně ukotvuje. Program pomáhá
správně nastavit profil na sociálních sítích a buduje správné bezpečnostní zásady pohybu na
internetu. V třetí hodině se kolektiv učí kritickému myšlení v oblastech komerce, virů a
závislosti na hrách. V závěru se zabývá pochopením, co je a není kyberšikana či další fenomény.
9. ročník
RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na
prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými
nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové
sexuální chování, antikoncepce, PPN aj. Poté je věnován prostor PPN a hormonální
antikoncepci. V poslední části žáci pracují s tématem předčasného početí, kdy jsou vedeni k
zodpovědnému jednání v sexuálním životě.
EXTREMISMUS
Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje
politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců
minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami.
Dále žáci pracují s pojmy polického spektra v demokratické společnosti a se vznikem
extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita Alchymie pojmů, která napomáhá
uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických
hnutí a sekt.
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9.4.4. Spolupráce s odborníky a s organizacemi
V tomto bodě MPP je uveden přehled odborníků a organizací, se kterými škola spolupracuje
v oblasti prevence.



PPP - Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, příspěvková
organizace, Truhlářská 3, 460 01, Liberec 2 tel. 482 710 517, 731 488 235
MAJÁK o. p. s., Konopná 776, 460 14, Liberec 14 tel. 484 847 752, 753, e-mail:
jan.molnar@majakops.cz



















nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Zapes
SVP - Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp, Na Výšinách 451/9, 46005
Liberec 5 tel. 482750807, e-mail: svp_lbc@centrum.cz
Dětské psychiatrické centrum, Školní ul., 46005 Liberec 5, tel. 485101102
DDÚ - Dětský diagnostický ústav, U Opatrovny 3, 46001 Liberec 1, tel. 485341118
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Dvorská 445/10, 46005 Liberec 5
e-mail: rodpor.liberec@volny.cz, tel. 485108866,606167312
SKT - Středisko komplexní terapie, Jáchymovská 385/25, 460 10, Liberec tel.: 485
151 398, 485 152 793, mobilní: 731722000, E-mail: skt@sktlib.cz
Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5, tel. 485 102 668,
e-mail: info@sdruzenidrak.org
Linka důvěry Liberec tel. 485106464
Linka Ztracené dítě, tel. 116000
Člověk v tísni, Baarova 527/6, 46001 Liberec 1 Tel. 482725113, 776090644
Odbor sociální péče statutárního města Liberec, tř. 1. Máje 108, Liberec III,
tel.: 485244921
Středisko ekologické výchovy libereckého kraje Střevlík, 463 31 Oldřichov v Hájích
5, tel.: 482 360 011, e-mail: info@strevlik.cz
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna, Masarykova
1347/31, 460 01 Liberec, tel.: 482 712 982,
Naivní divadlo Liberec, Moskevská 32/18, 460 31 Liberec, tel.: 485253611, e-mail:
info@naivnidivadlo.cz
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1, tel.: 485 101
523, 487 377 351, e-mail: info@saldovo-divadlo.cz
Experimentální studio - Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, tel.: 482 710 616 – 482
710 617, e-mail: info@zooliberec.cz
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, tel.: +420 485 106 325,
e-mail: oblgal@ogl.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec, tel.: 482 412 133, e-mail: library@kvkli.cz
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9.4.5. Spolupráce s rodiči
Cílem naší školy je navazovat co nejužší kontakty s rodiči. Snažíme se předcházet problémům včasnou
diagnostikou a společně s dítětem a rodiči hledáme cestu, jak problémy řešit v zárodku. Důležitá je
komunikace s dítětem v rodině i ve škole. V zájmu školy je sladit výchovné postupy s rodiči. V případě
potřeby nabízíme kontakty na odborníky. Rodiče mohou využít konzultační hodiny jednotlivých
učitelů, výchovného poradce i metodika prevence.

9.4.6. Aktivity pro rodiče a veřejnost




seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
nabídka propagačních materiálů
seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu rizikového chování u žáků

Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků:
-

posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a
intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení.
Zejména spolupráce s výchovnou poradkyní, metodikem prevence a třídními učiteli.

-

věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů
asociálního chování mezi žáky – soustředit se zejména na problematiku šikany.

-

v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti

-

sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči
žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadování
lékařského potvrzení.

-

sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu
stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže

-

shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor

-

zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu

-

nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc

Angažmá odborných profesí
Školní
psycholog
úvazek
0,5

Školní
speciální
pedagog
úvazek
0

Asistent
pedagoga
A/N

ANO - 3

Koordinátor
Tlumočník do
společného
znakové řeči
vzdělávání/inkluze
A/N

A/N

ANO

NE
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Specialista v oblasti
prostorové orientace
zrakově postižených
A/N

NE

Kariérový
poradce
A/N

ANO
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0

3

0

Hrubé chování, slovní i
tělesná agresivita

Ničení školního
majetku

Zvýšená absence
(velmi slabý prospěch
skryté záškoláctví),

3

či jiných návykových látek
v areálu školy
Krádeže

1

Kouření nebo zneužívání
alkoholu

12

Neomluvená absence

Celkový počet
výchovných komisí

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

1

Jiné

(doplnit max. 3 další vážnější problémy,
které byly v rámci výchovných komisí
řešeny)
Alkohol - konzumace, nevhodné
chování, neplnění školních povinností

10. Údaje o řízení školy/zařízení
Vedení a řízení školy
V oblasti řídící práce bylo s ohledem na vznik školy jako nového samostatného subjektu
nezbytné zavést srozumitelný systém řízení opírající se o těsnou spolupráci se všemi pracovníky
školy s cílem:
a) jednoznačně vymezit pravomoci a odpovědnosti, systém řízení pojmout jako nedílnou
součást vnitřní kultury organizace;
b) efektivně spolupracovat se zřizovatelem;
c) nastavit účinný systém hodnocení a motivace pracovníků;
d) seznámit pedagogický sbor i nepedagogické pracovníky se systémem řízení školy a
vydat organizační pokyny;
e) zpracovat roční plán, plán hospitační činnosti a plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků;
f) dosáhnout vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy;
g) kontrolní činností usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání.
Pracovat s výsledky kontrolní činnosti a přijímat opatření;
h) přijmout organizační a technická opatření k efektivnímu zvládnutí administrativy.
Škola je samostatným subjektem šestý rok a dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti
výchovy a vzdělávání a zároveň se daří ekonomicky dobře hospodařit.
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Strategie rozvoje školy a vzdělávání
Do zpracování strategie
byli zapojeni:
Strategický
dokument

1 – ředitel (nejužší vedení)
2 – rozšířené vedení

(období
3 – předmětové komise
nastavených
cílů od - do) 4 – rodiče
5 – školská rada

Je materiál
Je dokument veřejně
každoročně
přístupný pro rodiče
vyhodnocová
n a případně
Pokud ANO tak uvést
dle potřeby odkaz nebo informaci o
doplňován? dostupnosti dokumentu
/NE
A/N

6 – jiní (uvést kdo)

2020-2023

1,2,3

ANO

NE

Testování klimatu školní sborovny
ANO/ NE
*)

Druh použitého testovacího nástroje

Rok, kdy bylo provedeno
nebo jiná forma práce s klimatem
poslední testování
školní sborovny

ANO

2020

Dotazníkové šetření

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené
v posledních třech letech

Testování klimatu školy a třídy
A/N
*)

Kdy bylo
testování
naposledy
realizováno
(měsíc/rok)

ANO

listopad/2019

Ročníky,
které se
testová
ní
zúčastni
ly

1., 2.,
3., 4.,
5.,
6.,7.,
8., 9.
třída

Druh použitého
testovacího
nástroje

Jak jsou výsledky dále využívány pro práci se školním klimatem
nebo uvedení různých aktivit zaměřených na zlepšování školního
klimatu.
(max 3 příklady)

Sociometrie,
Práce
etopeda,
Cílené
rozhovory

Prevence proti šikaně, začlenění žáků do kolektivu, hierarchie
třídy, dle vytvořeného plánu prevence je dále spolupracováno s
MAJÁKem, spolupráce s rodiči, vytipování možných problémů

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy bylo testování prováděno v daném školním roce
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11. Údaje o dalších záměrech školy/zařízení,
zhodnocení, závěr
Hlavní cíle organizace
Za hlavní cíle školy lze považovat především:
-

všestranné zabezpečení chodu školy a vytváření podmínek pro její další rozvoj;
poskytování kvalitní výchovně vzdělávací služby k dosažení cílů základního vzdělávání.

Oblast materiálně technická a ekonomická
Prostorové podmínky
-

Jsou na vysoké úrovni. Na ZŠ proběhla rozsáhlá rekonstrukce ve školním roce 2018/19.

Technická úroveň
-

Na velmi vysoké úrovni. Škola je vybavena veškerým technickým vybavením, které umožňuje
online výuku.

Zdroje financování a jejich hospodárné využívání
V ekonomické a materiálně technické oblasti bude velice důležité vést jednání k dosažení
vyváženého rozdělení majetku škol. Velký význam má realizace projektů a zabezpečení dalších
zdrojů s důrazem na:
-

zapojení se do nových projektů;
získávání účelových dotací;
zvýšení objemu prostředků získaných zefektivněním vlastní hospodářské činnosti;
sponzorství.

Oblast výchovně vzdělávací
Základním předpokladem rozvoje výchovně vzdělávací oblasti bude zpracovávání doplňků
stávajícího školního vzdělávacího programu a zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Cíle vzdělávání:
-

poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání;
poskytovat vzdělání i žákům se speciálními potřebami učení;
připravovat děti předškolního věku na vstup do školy;
nabídnout žákům vhodné volnočasové aktivity ve formě kroužků.
činnostní charakter výuky směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků,
vedoucí zejména k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k
rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci;
optimální skladbu volitelných předmětů;
moderní metody výuky, využití informačních technologií;
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-

individuální přístup k žákům vyžadujícím speciální potřeby;
individuální přístup k mimořádně nadaným žákům, jejich zapojení do školních soutěží a s
tím související podpora reprezentace školy;
realizaci projektových dnů;
vzdělávání žáků talentovaných na výtvarné činnosti;
podporu zájmu žáků o technické obory;
rozvoj čtení s porozuměním;
výuku v oblasti finanční gramotnosti;
sladění výchovného působení školy a rodiny;
prevenci sociálně patologických jevů;
integrovat mimoškolní a zájmovou činnost do výchovně vzdělávacího procesu;
poskytnout širokou nabídku mimoškolní výchovy.

Oblast personální
V personální oblasti lze stavět na kvalitně obsazeném a stabilizovaném pedagogickém sboru.
Personální situaci školy lze považovat za její silnou stránku. V oblasti personální práce je třeba
zachovat:
-

aktivní přístup k personální práci;
provádění výběrových řízení na volná místa;
využívání tří asistentů pedagoga;
dva výchovní poradci;
etoped na ZŠ;
vyhledávání potenciálních pedagogů školy mezi studenty.

Oblast spolupráce a Public relations
Základním předpokladem k dosažení účinné vnitřní a vnější komunikace školy je postupné
vybudování odpovídajícího informačního systému, kde:
-

provést aktualizaci stávajícího informačního systému s cílem zkvalitnit vzájemnou informovanost
vedení školy, pedagogů, žáků i jejich rodičů a dále podpořit komunikaci školy s jejím okolím;
aktualizovat webové stránky školy;
docílit otevřenosti školy;
rozvoj intenzivní spolupráce s rodiči bude jednou z dalších priorit školy;
vzájemné sdílení informací mezi školou a rodiči s využitím zpětné vazby;
zapojení rodičů do dění školy;
poskytování informací o studijních výsledcích dětí;
poskytování informací o dění ve škole jako organizaci;
organizace mimoškolních aktivit pro děti a jejich rodiče.
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12. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a
dotacích
Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v
daném školním roce)
SML

Kraj

podané

podpoře
né

podané

1

0

1

EU

EU žadatel

podpo podan podpo
řené
é
řené
0

1

1

Nadace a jiné

partner
podané

podpořen
é

podané

podpořen
é

4

4

0

0

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

Kraj

EU žadatel

0,- Kč

0,-Kč

1501747,Kč

EU

Nadace a jiné

partner

0,-Kč

0,- Kč

Poznámka: v případě víceletých projektů uvádět alikvótní část financí pro daný školní rok

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.
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Spolek rodičů Kč/rok

Kulturní akce, výlety, exkurze a
jiné aktivity (Ø Kč/rok)

500,-

350,-

ZK Ø Kč/rok
500,-

(Ø Kč/rok)

ŠD Kč/měs.
0,-

ŠP, HP, LVK a jiné kurzy

Kulturní akce, výlety, exkurze a
jiné aktivity (Ø Kč/rok)
350,-

2000,-

Spolek rodičů Kč/rok

6. – 9 třída

500,-

ZK Ø Kč/rok
1200,-

Ø Kč/rok)

ŠD Kč/měs.
250,-

ŠP, HP, LVK a jiné kurzy

Kulturní akce, výlety, exkurze a
jiné aktivity (Ø Kč/rok)
350,-

2000,-

Spolek rodičů Kč/rok

ŠP, HP, LVK a jiné kurzy (Ø
2000,-

2. – 5. třída

500,-

ZK Ø Kč/rok
1200,-

Kč/rok)

ŠD Kč/měs.
250,-

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

zřizovatel

KÚLK

OHES

Hasiči

Inspekce
práce

Jiné

0

0

0

0

0

0

Kontrola VZP - 1

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

14. Povinné přílohy:
Vygenerované tabulky
Viz. příloha č. 1

Kopie protokolů z inspekcí a kontrol
Viz. příloha č. 2

Tabulka finančního vypořádání za rok 2019
Viz. příloha č. 3

Výkaz preventivních aktivit
Viz. příloha č. 4
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Příloha číslo 1

ZŠ nám. Míru 212/2
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.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

1. stupeň 2. stupeň
89 - 94%

95 - 100%

1.1.1 Specializované činnosti - kvalifikovanost

P.č

Základní škola

12 ZŠ nám. Míru 212/2

výchovný
poradce

školní metodik
prevence

koordinátor ŠVP

metodik ICT

koordinator EVVO

počet s potřebnou počet s potřebnou počet s potřebnou počet s potřebnou počet s potřebnou
celkem kvalifikací
celkem kvalifikací
celkem kvalifikací
celkem kvalifikací
celkem kvalifikací
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1.1.2 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň
Vysvětlivky k tabulce:
N – nevyhovující
Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací
předmět)
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný
předmět)
P.č.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Ročník Celkem vyučovaných hodin

Ú

%

P % N

%

1

44

44

100

0

0

0

0

2

42

42

100

0

0

0

0

3

48

48

100

0

0

0

0

4

52

26

50

0

0

26

50

5

52

52

100

0

0

0

0

1.1.3 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň
Vysvětlivky k tabulce:
N – nevyhovující
Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací
předmět)
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný
předmět)
P.č.

12

Vyučované předměty nebo
vzdělávací oblasti

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Celkem vyučovaných
hodin

Ú

%

P

%

N

%

Český jazyk a literatura

23

23

100

0

0

0

0

Matematika

21

21

100

0

0

0

0

Cizí jazyky

23

23

100

0

0

0

0

ICT

4

3

75

1

25

0

0

Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z

35

26

74.3

9

25.7

0

0

Člověk a společnost D, Ov,

18

16

88.9

2

11.1

0

0

celkem

362

324

89.5

12

3.3

26

7.2

1.2 Profesní rozvoj učitelů
p.č.

12
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ZŠ nám. Míru 212/2

Plán
DVPP

Individuální plány
osobního rozvoje
jednotlivých učitelů

A

Vzájemné
hospitace a
náslechy mezi
učiteli

Vzdělávací
akce pro celý
učitelský sbor

částečně

A

Mentoring

Jiné formy
profesního
rozvoje

A

Individuální školení,
kurzy DVPP,
Rozšiřující studium
dle potřeby školy

A

1.3 Testování klimatu školní sborovny
p.č.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

ANO/NE
*)
ANO

Rok kdy bylo provedeno
poslední testování
2019

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

*) 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.
12
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Celkem pedagogů Z toho muži Průměrný věk

ZŠ nám. Míru 212/2

39

4

Věková skladba
< 30 31 - 40 41 - 50 51 - 64 65 +

41.0

11

7

12

8

1

1.4.1 Změny v pedagogickém sboru
p.č.
12

Základní škola

nastoupili do z toho absolventi fakult odešli ze
odešli na
ZŠ celkem
vzdělávající učitele
ZŠ celkem jinou školu
10

ZŠ nám. Míru 212/2

5

5

2

odešli
mimo
školství

z toho učitelé
do 3 let praxe

3

1

1.4.2 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)
p.č.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

ostatní
zaměstnanci
celkem

z toho
muži

z celku administrativní
pracovníci

z celku provozní
zaměstnanci

z celku vedoucí
pracovníci

10,5

1

2

8,5

2

1.4.3 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců
p.č.
12

Základní škola

nastoupili do ZŠ odešli ze ZŠ Důvody odchodu

ZŠ nám. Míru 212/2

3

2

Platové podmíky.

2. Vzdělávací proces
2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání

p.č.

12
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ZŠ nám. Míru 212/2

Strategický
dokument

Je materiál
každoročně
Do zpracování strategie byli vyhodnocován Je dokument veřejně přístupný
zapojeni:
a případně dle
pro rodiče?
potřeby
doplňován?

2020 - 2023

1 - ředitel (nejužší vedení)
2 - rozšířené vedení
3 - předmětové komise

ANO

NE

2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin
Tzv. disponibilní hodiny jsou dnes prakticky to jediné, čím se školy mohou mezi sebou lišit nad rámec povinného základu, daného v RVP. Na
prvním stupni má ředitel k dispozici 14 vyučovacích hodin k posílení vybraných předmětů, na druhém pak 24 hodin. Z toho jde ale 6 povinně
na podporu dalšího (druhého) cizího jazyka. Přesné rozdělení disponibilních hodin uvádí každá škola ve veřejné výroční zprávě, pro potřebu
tohoto přehledu je diferencujeme do oblastí, které daná škola pokrývá většinově: CIZÍ JAZYKY, ČESKÝ JAZYK A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY ,
MATEMATIKA A PŘÍRODOVĚDNĚ PŘEDMĚTY , ESTETICKÉ VÝCHOVY , ICT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE.
1. Cizí jazyk
2. ČJ a humanitní předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost)
3. Matematika a přírodovědné předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a
příroda)
4. Estetické výchovy, Člověk a zdraví (Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a kultura a Člověk a zdraví)
5. ICT
6. Člověk a svět práce
7. Volitelné předměty v rámci celého spektra vzdělávacích oblastí
Notice: Undefined variable: id_org in E:\xampp\htdocs\komparatorzs\sekce_2_2.php on line 237
1. stupeň ZŠ
p.č.
Základní škola
Typ tříd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
12
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běžné třídy

2

4

6

0

1

1

6

6

2. stupeň ZŠ
3.
9

4.
0

5.
1

6.
0

7.
0

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

2.3 Participace žáků na chodu školy
p.č.

12
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ZŠ nám. Míru 212/2

Zástupci ve
školním
parlamentu (od
které třídy)

Školní
parlament
ANO/NE

ANO

Četnost
schůzek

4

Provádějí se
zápisy z
jednání
ANO/NE

týdně

ANO

Způsoby
předávání
informací o
činnosti

Příklady aktivit v
daném školním roce
max 5 příkladů

pravidelná
setkávání s
vedením školy

třídění odpadu
organizace školních a
mimoškolních akcí
zapojení do chodu školy
návrhy na projekty
školní časopis

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.
12

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

1

Anglický jazyk

7

Německý jazyk

ZŠ nám. Míru 212/2

2.6 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání

p.č.

12
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ZŠ nám. Míru 212/2

CLIL
Další cizí jazyk
Jiné (max 3
Zapojení
(zkratky
Výměnné
zařazený jako
příklady
rodilých
předmětů, ve
eTwinning
pobyty do
nepovinný předmět
nejvýznamnějších
mluvčích kterých je metoda
zahraničí
ročník/jazyk
aktivit)
používána)
ANO

M, Inf, Prv, Vl, Př,
Hv, Vv, Pč, Fg, D,
Vko, Př, Z

Nepravidelně

NE

Nepravidelně Edison - projekt
zaměřený na CLIL
Rodilý mluvčí ve
výuce Aj
Poznávací zájezdy

do Německa a
Anglie

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.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

1. stupeň
F
B

2. stupeň

Č

P

A

Praktické vyučování - dílny a
zahrada
A
Clil
Badatelská výuka

Jiné

F
B

Č

P

A

Laboratorní práce - CH, F, Př
Praktické vyučování - dílny, zahrada,
A
exkurze
Badatelská výuka

Jiné

*)
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.

12
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ZŠ nám. Míru 212/2

Hejného Comenia
metoda Script

NE

NE

Využití
tabletů ve
výuce

ANO

Trvale
udržitelný
rozvoj

Zdravý životní styl a
stravování
Certifikace Zdravá školní
jídelna - probíhá
Zdravá výživa - besedy a
projekty o zdravém životním
stylu
Bulimie a anorexie, Zdravé
zoubky

Ovoce do škol
Třídnické
hodiny
Mléko do škol

Jiné
Revitalizace zahrady
Ekologické dílny veřejnost a škola
Kamarádi - 9.třída
spolupracuje s 1.
třídou

2.9 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků
p.č.
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Typ externího testování realizovaný v daném školním roce
NIQES - ČŠI
InspIS SET
6, tř.
Finanční gramotnost,
matematika

SCIO
6, 9, tř.
Aj, Nj, Čj, M, všeobecné
předpoklady

KALIBRO

tř.

Jiné
Cermat, Pangea, Matematická
Pythagoriáda, Bobřík informatiky
4, 5, 6, 7, 8, 9, tř.
Čj, M,

2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy
Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je jen přehledem a nikoli strukturovaným výpisem.
Konkrétní informace pak lze nalézt ve veřejné výroční zprávě každé školy.
Soutěže typu A:
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích,
olympiáda v českém jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, astronomická olympiáda, Pythagoriáda
Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická soutěž na téma holokaust a jeho reflexe, rasové
problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v teoretických a
praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v programování
Soutěže typu B:
Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior,
Matematická soutěž Pangea
Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka
dětských skupin scénického tance Kutná Hora, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský a my (celostátní literárně
historická a výtvarná soutěž)
Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, přespolní běh – běháme s BK Tour, atletický čtyřboj,
minifotbal, basketbal, házená)
Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Logická olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů,
Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést přesnou evidenci zapojených žáků ve všech soutěžích a
olympiádách. Někteří žáci se zapojují do více soutěží, čísla mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na celkový počet úspěšných a

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

Základní škola

Počet zapojených žáků

Soutěže typu B

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

školní kola okras a vyšší okres kraj ČR školní kola okras a vyšší okres kraj ČR
12
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230

42

2

0

0

245

25

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.

12

Spolupráce ZŠ a MŠ *)
(max 3 konkrétní aktivity
realizované ve školním roce)

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Prostupnost a spolupráce mezi
1. a 2. stupněm
(max 3 konkrétní aktivity
realizované ve školním roce)
Kamarádi - patroni 9. třída a 1.
třída
Běžíme si pro jedničku
Karneval

Dílny tvořivosti pro předškoláky
Šablony

Spolupráce ZŠ a SŠ **)
(max 3 konkrétní aktivity
realizované ve školním roce)
Dny otevřených dveří SŠ
Besedy se zástupci SŠ
EDUCA

*) 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.
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Kdy bylo
testování
A/N
naposledy
*)
realizováno
(měsíc/rok)

Druh
Jak jsou výsledky dále využívány pro
Ročníky, které se
použitého práci se školním klimatem nebo uvedení
testování zúčastnily testovacího
různých aktivit zaměřených na
nástroje
zlepšování školního klimatu.

ANO

Sociometrie
Práce
etopeda
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,
Cílené
rozhovory

listopad/2019

Prevence proti šikaně, začlenění žáků do
kolektivu
Vytipování možných problémů
Spolupráce s rodiči

*) 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.
12

Základní škola

Kroužky

Škola v přírodě
Lyžařský kurz

Exkurze

počet počet účastníků % počet počet účastníků % počet počet účastníků %

ZŠ nám. Míru 212/2

20

305

79

25

625

162

3

75

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.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

Počet akcí
9

Vybrané příklady
Běh pro jedničku, Drakiáda, Věncování, Den duchů, Česko zpívá koledy

3.4 Komunikace se zákonnými zástupci

19

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.

12

Základní škola

Držitel značky Besedy
Ukázkové
Rodiče vítáni
pro
hodiny
*)
rodiče
A/N
A/N
A/N

ZŠ nám. Míru 212/2

NE

ANO

Zapojení
rodičů do
výuky
A/N

Zapojení rodičů do
práce na rozvojových
plánech
A/N

NE

ANO

ANO

Jiné (max 3 příklady
realizované v daném
roce)
Revitalizace zahrady
Školní ples - příprava
Besídky všech tříd

*) 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.
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Školní
Koordinátor
Školní
Asistent
speciální
společného
psycholog
pedagoga
pedagog
vzdělávání/inkluze
úvazek
(počet)
úvazek
A/N
0,5

0

3

ANO

Tlumočník Specialista v oblasti
do
prostorové
Kariérový
znakové
orientace zrakově poradce
řeči
postižených
A/N
A/N
A/N
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).
žáci se SVP
p.č.
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CELKEM

PO
1.
stupeň

2. až 5.
stupeň

k
k
k 31.3.
30.9. 31.3.

k 31.3.

odlišné kulturní prostředí nebo
životní podmínky
k 31.3.

IVýP

Skupinová integrace
(speciální třídy)
k 31.3.

ZŠ nám. Míru 212/2

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.
z toho
Aktivity určené na podporu nadaných žáků realizované v daném
p.č.
Základní škola
Nadaní
mimořádně
školním roce (max 5 příkladů)
nadaní
12
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0

0

4. Zázemí školy
4.1 Vlastní kuchyně/externí dodavatel (výdejna)
p.č.
12
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Kuchyň a jídelna ve
škole

Kuchyň a jídelna ve škole externí
provozovatel

Výdejna ve škole externí
dodavatel

vlastní

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub
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 Naplněnost Školní klub
ANO/NE/VHČ
%
1. stupně %

12
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135

54.2

99.3

VHČ

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.
12

Základní škola

Tělocvična
Relaxační zázemí
Bazen Posilovna
Jiné
počet
(popis))

ZŠ nám. Míru 212/2

1

NE

ANO

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.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

ANO/NE

Základní popis

ANO

Již několik let mimo provoz. Čeká se na rekonstrukci.

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.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.)
ANO

Budova "A" výtah. Budova "B" schodolez.

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.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

Kapacita

Naplněnost
%

385

99,22

průměrný počet dětí ve třídách 1.
stupně

průměrný počet dětí ve třídách 2.
stupně

běžné třídy

spec. třídy

běžné třídy

spec. třídy

24,90

0

26,60

0

Dle statistických výkazů

5.1.1 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště
p.č.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

1. stupeň

2. stupeň

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště mimo
Liberec

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště mimo
Liberec

239

0

12

129

0

4

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-mesteliberec-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.
12

Základní škola

SML

Kraj

EU žadatel

EU partner

Nadace a jiné

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř.

ZŠ nám. Míru 212/2

1

0

1

0

1

1

4

4

0

0

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
12

ZŠ nám. Míru 212/2

0,-

0,-

1501747,-,-

0,-

0,-

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.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Kulturní akce,
Spolek rodičů výlety, exkurze
Kč/rok
a jiné aktivity
(Ø Kč/rok)

ŠD Kč/měs

ZK Ø Kč/rok

ŠP, HP, LVK a
jiné kurzy (Ø
Kč/rok)

1. třída

250,-,-

1 200,-,-

2 000,-,-

500,-,-

350,-,-

2.-5. třída

250,-,-

1 200,-,-

2 000,-,-

500,-,-

350,-,-

6.-9. třída

0,-,-

500,-,-

2 000,-,-

500,-,-

350,-,-

třída

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
2019/20

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších
kontrol provedených v daném školním roce
p.č.
12

Základní škola

ČŠI zřizovatel KÚLK OHES Hasiči

Inspekce
práce

ZŠ nám. Míru 212/2

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

Jiné

Jiné
hodnota

Kontrola VZP

1

7.1 Přehled prospěchu žáků
p.č.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

z toho počet žáků, u kterých bylo
použito slovní hodnocení dle § 15
odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb.

Prospěl s
prospěl neprospěl nehodnocen
pololetí vyznamenáním
1.st

2.st

1.st 2.st 1.st 2.st

1.

227

55

23

72

0

2.

0

0

250 132

1

1.st

2.st

1.st

2.st

6

1

0

0

0

1

0

0

251

133

7.2 Údaje o výchovných opatřeních
p.č.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

1. pololetí

2. pololetí

Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3
384

63

70

26

0

15

2 0

384

11

19

1

0

7

0 0

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)
1. pololetí
p.č.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

stupeň

celkem

2. pololetí

z
z toho
ZH na
NH na
celkem toho
NH jednoho žáka jednoho žáka
NH

ZH na
jednoho
žáka

NH na
jednoho
žáka

1.

6161

0

24,546

0

4097

0

16,323

0

2.

5767

14

43,36

0,105

2656

2

19,969

0,015

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

p.č.

12

Základní škola

ZŠ nám. Míru 212/2

Jiné
(doplnit
Kouření
max. 3
Zvýšená
nebo
Hrubé
další
Celkový
absence
zneužívání
Ničení
chování,
vážnější
počet
Neomluvená (velmi slabý
alkoholu či
školního
Krádeže slovní i
problémy,
výchovných
absence
prospěch
jiných
majetku
tělesná které byly v
komisí
skryté
návykových
agresivita
rámci
záškoláctví)
látek v
výchovných
areálu školy
komisí
řešeny)

5

1

3

0

3

0

Alkohol konzumace,
Neplnění
školních
povinností,
Nevhodné
chování

1

7.5 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok
p.č.
12

Základní škola
ZŠ nám. Míru 212/2

Celkový počet žáků,
kteří požádali o přijetí
do 1. ročníku
64

Počet
Počet
rozhodnutí rozhodnutí
o přijetí
o nepřijetí
58

0

Počet odkladů
plnění školní
docházky

Počet žáků, kteří nastoupili
do 1. tříd v budoucím
školním roce

4

58

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

12

ZŠ nám. Míru 212/2

z
z toho na 8 z toho na 6 Celkem Z toho na 4 Z toho na Z toho Z toho
Z toho
toho
leté
leté
leté
SOŠ s
na
na
počet žáků,
na gymnázium gymnázium
gymnázium maturitou SOŠ 3 SOŠ 2
kteří
jinou
leté
leté nepokračují
ZŠ
učební učební v dalším
obory obory
studiu

9

5

2

2

22

Vytisknout stránku
<< Zpět
krl©2019 ver.2 zs

4

13

5

0

0

Příloha číslo 2

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj
Mírové náměstí 35/C
400 50 Ústí nad Labem

71294988-00
Základní škola, Liberec, nám. Míru
212/2, p.o.
NÁM. MÍRU 212/2
460 14 LIBEREC
Spisová značka: S-KZ-VZP-20-00031906-L8CC
Číslo jednací: VZP-20-00788868-L8CC

Ag. číslo: 867/2020/strij

PROTOKOL O KONTROLE
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného
Kontrola provedena dne:
U plátce pojistného:
ČP:
Bankovní spojení:

11.02.2020
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
7129498800
6053162/0800

Kontrolu provedl zaměstnanec VZP ČR: Jana Štriglová
Kontrola byla provedena na adrese: Regionální pobočka Ústí nad
Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, nám. Dr. E. Beneše
32/2, 46001 Liberec 1.
Plátce byl o kontrole uvědomen oznámením č.j. VZP-20-00031906-L8CC
ze dne 6.1.2020.
I.
1. Za plátce byla přítomna a vysvětlení podala: Monika Šrajbrová
2. Kontrola byla provedena z důvodu: dle plánu kontrol
za období:
01.12.2015 - 31.12.2019
data vyúčtování: 8.1.2016 – 5.2.2020
3. Předchozí kontrola
dne:
za období:
zjištěno:

byla provedena
20.01.2016 č. 20/2016/svobi
01.07.2014 - 30.11.2015
dlužné pojistné 0,00 Kč

4. Počet pojištěnců VZP ČR ke dni 31.12.2019: 37.

II.
5. Předmět kontroly:
a) dodržování oznamovací povinnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) dodržování termínů splatnosti pojistného
d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného
6. Kontrolované doklady:
Výpis z obchodního rejstříku, hromadná oznámení zaměstnavatele,
mzdové
listy,
rekapitulace
odvodů
zdravotního
pojištění
zaměstnavatele. Dále byly použity údaje z informačního systému VZP
ČR.
III.
7. Výsledek kontroly:
a) Kontrola oznamovací povinnosti
Plátce nedodržel ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 48/1997 Sb.).
Kontrolou byla na základě dodatečně předložených hromadných
oznámení plátce provedena:
Přihláška na MD pojištěnce: Blanka Křenková Geislerová, ke dni
1.6.2017,
přihláška na MD pojištěnce: Alexndra Plešingerová, ke dni
11.2.2018,
přihláška na MD pojištěnce: Kristýna Štolbová, ke dni 9.11.2019.
S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců
31.12.2019. Stav pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR.

ke

dni

Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.).
b) Kontrola
správnosti
stanovení
výše
vyměřovacích
a správnosti výše pojistného dle účetní evidence
Kontrolou
bylo
v kontrolovaném
vyúčtování).

zjištěno,
že
plátci
pojistného
období nedoplatek pojistného (viz

základů
nevznikl
přiložené

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů
a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2 a § 3 zákona
č. 592/1992 Sb.

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného
Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti
pojistného dle ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb. (viz
přiložené vyúčtování).
d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného
Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.
IV.
8. Provedenou kontrolou č. 867/2020/strij vyplynulo zjištění:

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR.

Návrh na opatření:
-

Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 48/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědní zástupci plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění
byli se závadami zjištěnými při kontrole placení pojistného na
veřejné zdravotní pojištění seznámeni a veškeré zápisy, doklady a
záznamy, předložené k nahlédnutí kontrolním orgánům, byly v pořádku
vráceny.
Poučení:
Proti Protokolu o kontrole mohou být podány písemné a zdůvodněné
námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení se s protokolem na adresu
VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a
Ústecký kraj, oddělení kontroly a správního řízení zaměstnavatelů,
Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem.
Jestliže
se
plátce
v
uvedené
lhůtě
nevyjádří,
je
zřejmé,
že s výsledkem kontroly souhlasí. Za den doručení Protokolu o
kontrole je považován den přihlášení se do datové schránky, případně
desátý den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky.
Právo kontrolních orgánů VZP ČR provést ještě další podrobnější
kontrolu bez ohledu na výsledek této kontroly zůstává nedotčeno.
Kontrolu je nutné považovat za úkon ke zjištění výše dluhu, se
kterým je spojeno přerušení běhu promlčecí doby pro vyměření
nebo předepsání dlužného pojistného a penále podle § 16 odst. 1

a § 19 zákona č. 592/1992 Sb.
Liberec dne 11.02.2020

Jana Štriglová
Kontrolorka výběru pojistného
za VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký
a Ústecký kraj
otisk razítka
Přílohy: Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Rozdělovník:
1x plátce
1x VZP ČR

Příloha číslo 3

Příloha číslo 4

Výkaz pro školní rok 2019/2020
* Zobrazuji uzavřený výkaz.

Základní údaje
Výkaz vyplnil:
Jana Palaštuková
IČ organizace:
71294988
Název organizace:
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová
Adresa:
nám. Míru 212/2
Místo:
Liberec 14
PSČ:
46014
Kraj:
Liberecký kraj
Zřizovatel:
Obec

Část 1: Škola a její preventivní program
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
Ano
2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
- Profesního citu (intuice)
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
- Analýzy aktuální situace školy
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce
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?
Ano

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
- Výchovný poradce
- Školní speciální pedagog
- Asistent pedagoga
- Jiný specialista (prosím, uveďte)
Doplňující text: Etoped
6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě
(průměrně za celou školu)?
2
7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování
pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
- Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace
apod.)
8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:
Počet tříd Počet žáků
1. ročník ZŠ
2
54
2. ročník ZŠ
2
42
3. ročník ZŠ
2
55
4. ročník ZŠ
2
46
5. ročník ZŠ
2
52
6. ročník ZŠ / prima 1
31
7. ročník ZŠ / sekunda 1
30
8. ročník ZŠ / tercie 2
51
9. ročník ZŠ / kvarta 1
21
Suma řádků
15
382

Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence:
Mgr. Jana Palaštuková
2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
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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.?
Ano

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční
ohodnocení?
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně
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.
Počet
hodin
Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace
1
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé
3
práci se žáky při preventivních aktivitách)
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
1
chování.
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k
1
rozvoji rizikového chování
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány
sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti
2
prevence atd.
Vedení písemných záznamů všeho druhu
2
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)
2
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem
1
metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování
1
Suma řádků
14
9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce
při vykonávání funkce školního metodika prevence:
Časová náročnost této funkce, určitě bych uvítala menší počet hodin v úvazku.

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6. r. 7. r. ZŠ 8. r. 9. r.
Suma
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
/
ZŠ / ZŠ /
sloupců
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ prima sekunda tercie kvarta
Prevence šikany
1
a projevů agrese
Prevence
0
kyberšikany
Prevence
0
záškoláctví
Prevence
0
rizikových sportů
Prevence
rizikového
1
chování v
dopravě
Prevence rasismu
0
a xenofobie
Prevence
působení sekt a
extrémistických 0
náboženských
směrů
Prevence
rizikového
0
sexuálního
chování
Prevence užívání
0
tabáku
Prevence užívání
0
alkoholu
Prevence užívání
dalších
0
návykových
látek
Prevence
závislostního
chování pro
nelátkové
0
závislosti
(hazard,
počítačové hry
apod.)
Prevence poruch
0
příjmu potravy

1

2

2

1

1

2

1

1

12

0

1

2

2

2

2

2

1

12

0

1

0

1

1

0

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

0

5

0

1

2

1

0

1

0

0

6

0

1

0

1

1

1

1

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

7

0

1

2

1

2

1

0

0

7

0

0

0

1

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

0

0

4

0

1

1

2

2

1

1

0

8

1.
2.
3.
4.
5.
6. r. 7. r. ZŠ 8. r. 9. r.
Suma
/
ZŠ / ZŠ /
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
sloupců
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ prima sekunda tercie kvarta
Prevence
kriminálního
chování
Suma řádků

0

1

1

0

1

1

1

0

0

5

2

3

10

13

13

15

10

9

6

81

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných
preventivních aktivitách a programech
Program 1 - Jdi dál!
1) Název programu:
Jdi dál!
2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
MAJÁK o. p. s.
4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
MAJÁK o.p.s.
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
- Přednáška, prezentace informací
- Interaktivní skupinová diskuse
- Nácvik a trénink dovedností
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Spokojena
9) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd Počet hodin
1. ročník ZŠ
0
0
2. ročník ZŠ
0
0
3. ročník ZŠ
0
0

Počet tříd Počet hodin
4. ročník ZŠ
2
6
5. ročník ZŠ
2
6
6. ročník ZŠ / prima 1
3
7. ročník ZŠ / sekunda 1
3
8. ročník ZŠ / tercie 2
6
9. ročník ZŠ / kvarta 1
3
Suma řádků
9
27
11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
- Prevence šikany a projevů agrese
- Prevence kyberšikany
- Prevence záškoláctví
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
- Prevence užívání tabáku
- Prevence užívání alkoholu
- Prevence užívání dalších návykových látek
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
- Prevence poruch příjmu potravy
- Prevence kriminálního chování

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí
pracovníci školy
Aktivita 1 - Spolupráce s rodiči a účast na jednáních s n...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co
bylo výsledkem).
Spolupráce s rodiči a účast na jednáních s nimi. Dařilo se pracovat s třídními kolektivy a
pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky i vůči těm, kteří nejsou úplně nejlépe začleněni v
kolektivech.
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
20

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a
ostatní
Aktivita 1 - Pravidelné konzultace situace ve třídním kolek...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co
bylo výsledkem).
Pravidelné konzultace situace ve třídním kolektivu s učiteli. S rodiči se někdy dařilo situaci
zlepšit, ale často se vše zlepšilo jen velice málo.
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
15

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6. r. 7. r. ZŠ 8. r. 9. r.
Suma
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
/
ZŠ / ZŠ /
sloupců
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ prima sekunda tercie kvarta
Špatné vztahy
mezi žáky
(počet případů,
2
0
1
3
4
1
2
3
1
17
nikoliv počet
žáků)
Vyloučení
určitých jedinců z
kolektivu,
0
0
0
0
2
0
1
1
1
ostrakizace
5
(počet případů,
nikoliv počet
žáků)
Případy
opakovaného
záměrného
psychického i
fyzického
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ubližování
(počet případů,
nikoliv počet
žáků)
Případy využití
elektronických
prostředků (např.
mobilní telefon,
sociální sítě) k
opakovanému
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
záměrnému
psychickému
ubližování
(počet případů,
nikoliv počet
žáků)
Projevy rasismu a
xenofobie
(počet případů,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nikoliv počet
žáků)
Závažné
přestupky vůči
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
školnímu řádu

1.
2.
3.
4.
5.
6. r. 7. r. ZŠ 8. r. 9. r.
Suma
ZŠ / ZŠ /
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
/
sloupců
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ prima sekunda tercie kvarta
(výskyt u počtu
žáků)
Slovní či fyzické
útoky na
pracovníky školy
(výskyt u počtu
žáků)
Záškoláctví
(výskyt u počtu
žáků)
Podezření na
skryté záškoláctví
(záškoláctví s
vědomím rodičů)
(výskyt u počtu
žáků)
Rizikové chování
ve sportu,
rizikové
pohybové
aktivity, extrémní
sporty atd.
(výskyt u počtu
žáků)
Rizikové chování
v dopravě
(výskyt u počtu
žáků)
Rizikové sexuální
chování a
nevhodné projevy
sexuality
(výskyt u počtu
žáků)
Poruchy příjmu
potravy
(výskyt u počtu
žáků)
Sebepoškozování
a autoagrese
(výskyt u počtu
žáků)
Kriminální
chování přestupky,

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.
2.
3.
4.
5.
6. r. 7. r. ZŠ 8. r. 9. r.
Suma
ZŠ / ZŠ /
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
/
sloupců
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ prima sekunda tercie kvarta
provinění, trestné
činy
(výskyt u počtu
žáků)
Zanedbávání,
zneužívání či
týrání dítěte
0
(výskyt u počtu
žáků)
Užívání* tabáku
(výskyt u počtu
žáků)
*Pod termín
„užívání“
0
zahrnujeme užití
opakované i
jednorázové,
experimentování s
látkou atd.
Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu 0
žáků)
Užívání*
konopných látek
(např. marihuana,
0
hašiš)
(výskyt u počtu
žáků)
Užívání* dalších
návykových látek
(např. extáze,
0
pervitin atd.)
(výskyt u počtu
žáků)
Závislostní
chování pro
nelátkové
závislosti (hazard,
0
počítačové hry
apod.)
(výskyt u počtu
žáků)
Suma řádků
3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

1

3

0

0

0

0

0

0

4

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

3

10

1

4

17

7

46

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy
1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit
2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště
podařilo a díky čemu?
Spoluprací celého učitelského sboru se dařilo úspěšně pracovat s kolektivy. Žáci od 5. ročníku
měli pravidelné třídnické hodiny, na kterých řešili problémy vždy v zárodku a díky tomu se
nám dařilo s nimi pracovat. Výhodou bylo, že se na těchto hodinách rozkryly i drobné
neshody, které se většinou podařilo urovnat. Společně s výchovnou poradkyní a etopedem
jsme se snažili učitelům poskytnout pomoc při řešení problémů se žáky, což se také dařilo.
3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím
školním roce zlepšili či změnili?
Bohužel 2. pololetí školního roku bylo poznamenáno distanční výukou. I tak jsme se snažili
uskutečňovat třídnické hodiny spíše formou povídání se žáky. To bychom v příštím roce
určitě chtěli zlepšit. Snad se nám podaří opět pracovat s kolektivy na zlepšení vztahů ve
třídách při různých společných aktivitách.

