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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Základní škola a Základní umělecká 
škola, Liberec, Jabloňová 564/43  

   

Právní forma příspěvková organizace  

   

Identifikační číslo  65642350  

   

Adresa Jabloňová 564/43, 46001 Liberec 12  

   

Kraj Liberecký  

   

Zřizovatel školy Statutární město Liberec  

   

Adresa zřizovatele nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1  

   

Ředitel školy Mgr. Iva Havlenová  

   
Statutární zástupce ředitele  PaedDr. Jan Prchal  

(zástupce ředitele pro ZUŠ) 

Zástupce ředitele pro ZŠ Ing. Miloš Miler  

Vedoucí školní jídelny Karel Šubrt  

   

Datum zařazení do sítě škol 1. ledna 1998  

   

Školská rada 1. ledna 2006  

Členové školské rady PaedDr. Jan Prchal  

 

Otakar Burgr 
Mgr. Andrea Gardoňová 
Petr Dolejš 
Mgr. Martin Adamec 
Ing. Jana Červená  
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Telefon škola 
Datová schránka 

733 143 194 
hs2mjhv  

E-mail škola sekretariat@zsjablonova.cz  

Webové stránky  www.zsjablonova.cz  

Telefon školní jídelna 739 589 371  

E-mail školní jídelna skolni.jidelna@volny.cz  

Přehled součástí   

Základní škola IZO 102229261 Kapacita 540 

Školní družina IZO 116401001 Kapacita 190 

Školní jídelna IZO 116402041 Kapacita 540 

Základní umělecká škola IZO 116401010 Kapacita 400 

   

Občanská sdružení  SRPDŠ  

 Eurytmie  

 Carola  

   

Vzdělávací program Harmonická škola od 1. 9. 2007  

   

Zaměření školy Rozšířená výuka hudební výchovy  
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2. Přehled oborů vzdělávání 
Základní škola 79-01-C/01 

 
      Naše škola je plně organizovanou základní školou, která se od roku 1989/90 specializuje na 

rozšířenou výuku hudební výchovy (RVHV). K zajištění nástrojové výuky je součástí školy 
základní umělecká škola. V každém ročníku je jedna třída bez specializace, do které chodí žáci 
ze spádové oblasti Staré Pavlovice a Růžodol. Paralelní třídu v  ročníku se specializací na RVHV  
mají možnost navštěvovat žáci z celého Liberce, pokud to umožní kapacita školy. Přednost mají 
žáci ze spádové oblasti, když prokáží předpoklady pro hudební vzdělávání. Ke škole je dobré 
autobusové spojení, které je navíc před začátkem vyučování zajištěno přímou linkou 
z Fügnerovy ulice přímo před budovu školy. 
 

 Rozšířená výuka hudební výchovy 

 

Program výuky rozšířené hudební výchovy poskytuje žákům možnost všestranného hudebního 
rozvoje, který nelze realizovat na jiném typu školy, než je náš model – spojení ZŠ a ZUŠ. Žáci 
tříd s RVHV (rozšířenou výukou hudební výchovy) mají po celou dobu školní docházky 
tříhodinovou dotaci hudební výchovy (zdarma), v jejímž rámci je obsažena jak běžně 
koncipovaná HV, tak předmět hudební nauka ZUŠ. Díky našemu učebnímu programu se žáci 
hlouběji seznámí s vývojem hudební kultury a historií populární hudby a jazzu – to vše 
důsledně na bázi praktického muzicírování. Při výuce je důsledně uplatňován činnostní přístup 
a zájemci mají možnost hrát v různých souborech – dokonce si je mohou i sami vytvořit. Každý 
žák třídy s RVHV se stává žákem ZUŠ a má možnost hrát na jeden i více nástrojů. 
Program výuky RVHV byl v minulosti kladně hodnocen našimi i zahraničními institucemi a byl 
zahrnut do hudebního programu UNESCO. 
 

Školní vzdělávací program  

� Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Harmonická 
škola“ (dále „ŠVP ZV“) s platností od 1. 9. 2007, 

� Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s rozšířenou výukou hudební výchovy 
s motivačním názvem „Harmonická škola“ “ (dále „ŠVP ZV s rozšířenou výukou HV“) 
s platností od 1. 9. 2007,  

� Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání s motivačním názvem 
„Harmonická škola“ (dále „ŠVP ZUV“) s platností od 1. 9. 2013,  

� Školní vzdělávací program pro školní družinu s motivačním názvem „Harmonická škola“ 
s platností od 1. 9. 2007. 

Náš školní vzdělávací program HARMONICKÁ ŠKOLA vychází z koncepce vzdělávání, která 
klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. 
Cílem naší školy je vybavit žáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi, postoji, zdravým 
sebevědomím, schopností sebehodnocení a připravit ho na budoucí život, ve kterém bude 
schopen komunikovat, pracovat a žít. 
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V programu se orientujeme na žáka, respektujeme jeho individuální možnosti. Naším přáním 
je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami 
dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a 
spokojeně. 

V minulém školním roce jsme provedli revizi školního vzdělávacího programu v předmětu 
dějepis na 2. stupni, kdy jsme se zaměřili na dějiny dvacátého století, kterým jsme dali větší 
časový prostor na úkor starších mezinárodních dějin. Na konci letošního školního roku jsme 
dokončili revizi, která se netýkala  obsahu učiva, ale sjednocení učiva s novými učebnicemi, 
které začneme používat v příštím školním roce.  

Rozmístění disponibilních hodin 

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. 

1. Cizí jazyk 
2. Český jazyk 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 

Typ tříd 
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

běžné třídy 0 7 5 2 0 0 6 2 2 1 1 1 11 

Jazyková výchova 

1. cizí jazyk 

Výuka cizím jazykům je dnes jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou zákonní zástupci při 
výběru školy sledují. Na naší základní škole nabízíme jako 1. jazyk anglický, a to od třetí třídy 
v hodinové dotaci 3 hodiny týdně. Během 1. a 2. třídy mohou děti navštěvovat kroužek 
anglické konverzace, kde se učí angličtinu hrou. 

2. cizí jazyk 

Jako druhý cizí jazyk jsme zvolili jazyk německý, a to z důvodu bezprostřední blízkosti Německa 
a zároveň z důvodu zvýšené poptávky po německy mluvících absolventech škol. Němčinu 
mohou děti studovat od 7. třídy v hodinové dotaci dvě hodiny týdně. Nabídku jsme rozšířili o 
volitelný předmět německé konverzace od 6. třídy ve stejné hodinové dotaci a tato možnost 
je prakticky 100 % využívána. 
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Pro zpestření jazykové výuky se snažíme zapojovat rodilé mluvčí (dle možností), děti mají 
možnost využívat e-learningového způsobu výuky, který se nám osvědčil během zapojení do 
projektu „Jazykové vzdělávání formou blended-learningu“.  

Jazykovou konverzaci se snažíme podporovat i krátkodobými výjezdy do zahraničí, v tomto 
školním roce např. zájezdem do Velké Británie. 

Pestrost způsobů výuky 

V dnešní době je již naprostým standardem, že se snažíme neučit pouze frontálním způsobem 
výuky, ale zařazujeme do výukového procesu řadu inovativních přístupů jako je činnostní 
učení, skupinové a kooperativní učení, tandemovou výuku, zařazujeme různé didaktické hry, 
dramatizace a projekty.  K práci využíváme i nejmodernější techniku od počítačů přes 
interaktivní tabule. 

Volitelné předměty 

 
Sportovní hry 3. ročník 
Dopravní výchova 4. ročník 
Cvičení z českého jazyka 4., 5. ročník 
Cvičení z matematiky 5. ročník 
Ekologický seminář 6. ročník 
Konverzace v německém jazyce 6. ročník 
Přírodovědný seminář 7. ročník 
Přírodovědný seminář 8. ročník 
Informatika 9. ročník 
Seminář ze společenskovědních předmětů 9. ročník 
Základy administrativy 9. ročník 
Technické činnosti, domácnost 9. ročník 
 

Nepovinné předměty 

 
Individuální logopedická péče 
Přípravný zpěv 
Sborový zpěv Karolka 
Sborový zpěv Carola 
Lidová muzika 
 

Zájmové kroužky 

 
Angličtina 1. ročník 
Angličtina 2. ročník 
Florbal 
Klávesové nástroje 
Kytarový kroužek 
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Míčové hry 
ŠD Gymnastika 
ŠD Keramika 
ŠD Mažoretky 
ŠD Pohybové hry 
ŠD Vaření 
ŠD Výtvarný kroužek 
Zumba - aerobic 
Basketbal 
Stolní tenis 
Házená 
Dějepisný kroužek 
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3. Zabezpečení provozu 
Škola je postavena v sídlištní zástavbě a obklopena rozsáhlou oplocenou zahradou, která je 
využívána jak k výuce, tak i k relaxaci žáků. Okna učeben jsou směřována převážně do klidné 
části zahrady. Vnitřní vybavení školy zastarává, je potřebná výměna celé elektroinstalace, 
výměna dveří, podlahových krytin a vybavení tříd a kabinetů, které se částečně daří alespoň u 
školních tříd, ale kabinety jsou původní (40 let staré). 

 
Od školního roku 2015/2016 máme povolené navýšení kapacity žáků na základní škole na 540 
žáků a kapacitu školní jídelny na stejný počet.  
 
V tomto školním roce jsme měli 20 kmenových tříd. Některé z odborných učeben jsou zároveň 
používány i jako kmenové učebny (přírodopis, fyzika, zeměpis), další odborné učebny jsou 
samostatné – učebny informatiky, hudební výchovy, cvičná kuchyňka, dílny, jazykové učebny. 
V odpoledních hodinách jsou veškeré učebny i některé kabinety využívány pro výuku ZUŠ.  
 

Odborné učebny 

 
Druh odborné 
učebny 

Maximální 
kapacita 

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

Poznámka 

Fyzika 30 Ano  
Přírodopis 30 Ano  
Zeměpis 30 Ano  
Výtvarná výchova 30 Ano  
Hudebna 1. stupně 30 Ne  
Hudebna  2. stupně 30 Ne  
Informatika I. 15 Ne  
Informatika II. 24 Ne  
Jazyková učebna I. 24 Ne  
Jazyková učebna II. 10 Ne  
Cvičná kuchyňka 16 Ne  
Dílny 12 Ne  
Aula 50 Ano  

Technické zabezpečení  

Učebny ZŠ a ZUŠ jsou vybaveny 17 interaktivními tabulemi, další učebny počítači 
a dataprojektory.  Obě počítačové učebny jsou připojeny na internet a mají dataprojektor. 
Připojení na internet je možné v celé budově školy pomocí wifi sítě. Škola je napojena na 
optické kabelové vedení. Pevnými počítači jsou vybavené i kabinety a učitelé mají k dispozici 
notebooky. Pro žáky jsme získali v rámci projektu Šablony II 20 kusů tabletů a 20 kusů 
notebooků, které využíváme ve výuce.  Pravidelně jsou doplňovány učební pomůcky, učebnice 
a učební texty. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelnými lavicemi, a židlemi. Naší snahou 
do budoucích let je i obnovit celkové zařízení tříd novým nábytkem. Na velmi vysoké úrovni je 
i vybavení hudebními nástroji pro výuku ZUŠ (viz zpráva ZUŠ). 
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O letních prázdninách proběhla běžná údržba školy v omezeném rozsahu vzhledem 
k epidemiologické situaci a následným úsporám v rámci provozních výdajů školy. Byly 
provedeny pouze drobné opravy, malování tříd v omezeném rozsahu, výměna podlahových 
krytin, nákup nábytku do tříd a do tělocvičny. Vzhledem k propojení ZŠ a ZUŠ stále bojujeme 
s prostorovými možnostmi. Přislíbená přístavba školy stále nebyla realizována. Součástí 
projektu přístavby je i modernizace odborných učeben, které žákům velmi chybí. 
 
Vnitřní sportoviště 

Naše škola bohužel disponuje pouze jednou tělocvičnou a nemůže nabídnout ani další 
relaxační zázemí jako je sauna, bazén, posilovna. 

Outdoorová sportoviště 

Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí na naší škole také bohužel chybí. Pro hodiny 
tělesné výchovy, ale můžeme využívat rekonstruované fotbalové hřiště Rapidu, které se 
nachází přes ulici. Dále můžeme využít i sportovní zázemí jezdeckého klubu a cyklostezku. Pro 
potřeby školní družiny je využíván prostor před hlavním vchodem do školy a zahrada školy.  

Bezbariérový přístup 
 
V dnešní době velmi žádaný bezbariérový přístup do budovy školy je možný pouze bočním 
vchodem, který je napojen chodníkem na automobilové stání. Bezbariérové je pouze přízemí 
školy. 
 
Školní jídelna 
 
Školní jídelna při ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. je samostatnou jídelnou, kde se 
vaří i vydává jídlo, jak pro žáky a zaměstnance školy, tak i pro cizí strávníky - jedná se o seniory 
a zaměstnance podniků sídlících v blízkosti školy. Denně je pro tyto cizí strávníky uvařeno cca 
40 jídel. 
  
Do sítě byla školní jídelna zařazena 1. 1. 1998. 
Vedoucí školního stravování:  Karel Šubrt 
Celková kapacita zařízení:  540  (dle č.j.OŠMTS-079/2014RZS) 
 
Celková kapacita Počet strávníků Počet pracovníků 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

540 540 500 500 6 6 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, ŠÚ, KHS. 
 
Ve školní jídelně byla v tomto období provedena kontrola pracovníky KHS Libereckého kraje, 
na základě výsledků kontroly byl zakoupen nový chladící box a opětovně vymalován  sklepní 
prostor. Grafické značky o zákazu kouření a používání elektronických cigaret byly vyvěšeny u 
hlavního vstupu i na vedlejších vchodech. 
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Údaje o pracovnících                   
 

Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe 
Vedoucí stravování ÚSO 8 
Vedoucí kuchařka SOU 42 
kuchařka SOU 18 
kuchařka SOU 31 
kuchařka SOU 25 
kuchařka SOU 9 

         
Zhodnocení       
   
Školní jídelna připravuje 5x v týdnu výběr ze dvou druhů jídel. V rámci pitného režimu je 
k obědu výběr z ovocných čajů, džusů, sirupů, mléčných nápojů a čisté pitné vody nebo 
s přídavky různých bylin. 
Jídelníček je sestavován v souladu s požadavky na udržení nutriční hodnoty potravin, plnění 
předepsaného spotřebního koše a zároveň požadavky metodiky „Uzdravme svoji školní 
jídelnu“ vydanou Státním zdravotním ústavem v Praze 5/2014.  
Při přípravě pokrmů došlo k odstranění používání ochucovadel na bázi glutamánu  sodného. 
Zároveň došlo ke snížení dodávaného množství cukru v nápojích a čajích. 
 
Jídelníčky jsou před distribucí kontrolovány a konzultovány s Mgr. Janou Pelinkovou. Byla 
sestavena stravovací komise, která hodnotí kvalitu stravy. 
 
V rámci dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků absolvoval vedoucí školní jídelny školení 
hygienického minima a setkání vedoucích pracovníků školních jídelen. 
 
Technická vybavenost kuchyně byla před třemi roky zlepšena kompletní rekonstrukcí kuchyně, 
bylo zrekonstruováno celé varné centrum a přibyl další konvektomat, čímž je zajištěno 
zachovávání nutričních hodnot potravin a zvýšena kvalita a vzhled připravovaných pokrmů.  
Jídelna byla vybavena novými pracovními stoly pro zpracování potravin, čímž bude zajištěno 
kvalitnější zpracování při zachovávání nutričních hodnot potravin a zvýšena kvalita a vzhled 
připravovaných pokrmů. V tomto školním roce byl zakoupen chladící box na ovoce a zeleninu, 
který je využíván jako salátový bar. 
 
V prvním čtvrtletí roku 2019 byla jídelna dovybavena novými snímači pohybu, na základě 
kterých došlo k dalšímu zvýšení bezpečnosti zde umístěného materiálu a snížení možnosti jeho 
odcizení.  
 
Legislativní požadavek vyhlášek EU – 2000/13 do 13. 12. 2014, nahrazený 1169/2011 EU 
článek 21 a v ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků,  § 8 odstavec 10, je plněn průběžně s pomocí programu VIS. 
 
 
Karel Šubrt, vedoucí školní jídelny                                
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4. Personální zabezpečení školy 

 Pedagogický sbor 
 
Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru 
 

Celkem pedagogů Z toho muži Průměrný věk 
Věková skladba 
< 30 31 - 40 41 - 50 51 - 64 65 + 

44 8 43.0 7 12 12 9 4 

Změny v pedagogickém sboru 
 
Ke změnám v našem učitelském sboru nedochází často, a pokud ano, obvykle je to z důvodu 
nástupu na rodičovskou dovolenou, odchodu do důchodu, nemoci nebo stěhování.  
 

nastoupili do 
ZŠ celkem 

z toho absolventi 
fakult vzdělávající 
učitele 

odešli ze 
ZŠ celkem 

odešli na 
jinou školu 

odešli 
mimo 
školství 

z toho učitelé 
do 3 let praxe 

6 1 3 0 0 0 

Skladba ostatních zaměstnanců (přepočtené úvazky) 
 
ostatní 
zaměstnanci 
celkem 

z toho 
muži 

z celku administrativní 
pracovníci 

z celku provozní 
zaměstnanci 

z celku vedoucí 
pracovníci 

13,46 2 3 10,46 2 

Skladba nepedagogických zaměstnanců 

 
P. č. Pracovní zařazení Úvazek Poznámky 
1 Referentka ZŠ 1  
2 Referentka ZUŠ 1  
3 Školník 1  
4 Uklízečka  1  
5 Uklízečka 1  
6 Uklízečka 1  
7 Uklízečka 1  
8 Uklízečka 0,46  
9 Vedoucí školní jídelny 1  
10 Hlavní kuchařka 1  
11 Kuchařka 1  
12 Zaučená kuchařka  1  
13 Zaučená kuchařka 1  
14 Zaučená kuchařka 1  
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Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
 
nastoupili do ZŠ odešli ze ZŠ Důvody odchodu 
0 0  
 
 
Kvalifikovanost sboru 

Dlouhodobě se snažíme o co nejvyšší kvalifikovanost učitelského sboru a jeho vyvážené 
věkové i genderové složení (mužů je stále málo, ale postupně přibývají). V posledních letech 
jsme posílili učitelský sbor o řadu mladých a kreativních pedagogů, kteří přinesli do výuky řadu 
zajímavých podnětů.  

Některé z předmětů jsou dlouhodobě vyučovány se stoprocentní aprobovaností, ale bohužel 
jsou stále i předměty, kde nové mladé posily ve školství chybí, protože ani na pedagogických 
fakultách nestudují tyto obory studenti v dostatečných počtech, jedná se hlavně o 
přírodovědné a technické předměty – chemie, přírodopis, pracovní výchova, informatika. 

 

1. stupeň 2. stupeň 
95 - 100% 95 - 100% 

 

 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 
 
Ročník Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N % 
 1   43 43  100   0   0   0   0  
 2  42 42  100   0   0   0   0  
 3  50 50  100   0   0   0   0  
 4  50 50  100  0   0   0   0  
 5  75 75 100 0 0  0   0  
 celkem  285 260   100   0   0  0   0  

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

Celkem vyučovaných 
hodin Ú % P % N % 

 Český jazyk a literatura   38  38   100 0 0  0   0  
 Matematika   36   36   100   0   0   0   0  
 Cizí jazyky   84   84   100   0   0   0   0  
 ICT   16  8 50   8  50  0   0  
 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z   55   41  74,5   14  25,5   0   0  
 Člověk a společnost D, Ov,    27  27  100   0   0  0   0  
 celkem   256  234  91,4   22   8,6   0   0  

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) 

Specializované činnosti – kvalifikovanost 
Během posledních 5 let se snažíme zvýšit i kvalifikovanost specializovaných činností. Naše 
kvalifikovaná a vystudovaná koordinátorka EVVO je na rodičovské dovolené, proto nemáme 
tuto činnost obsazenou kvalifikovaně, pouze zástupem.  
 
výchovný 
poradce 

školní metodik 
prevence koordinátor ŠVP metodik ICT koordinátor EVVO 

počet 
celkem 

s potřebnou 
kvalifikací 

počet 
celkem 

s potřebnou 
kvalifikací 

počet 
celkem 

s potřebnou 
kvalifikací 

počet 
celkem 

s 
potřebnou 
kvalifikací 

počet 
celkem 

s potřebnou 
kvalifikací 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
 
 
 
Profesní rozvoj učitelů 
 
Kromě zvyšování celkové kvalifikace dbáme i na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
které je nedílnou součástí pedagogické práce.  Pravidelně se setkáváme na společných 
vzdělávacích akcích, které pořádáme pro celý pedagogický sbor a vysíláme pracovníky i na 
školení, která jsou zaměřená na zvyšování kvalifikace v jednotlivých oborech. Velkou pomocí 
jsou i vzájemné konzultace, hospitace a náslechy. 
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Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků  

 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
V tomto školním roce nevznikla potřeba u žádného zaměstnance zvyšovat kvalifikaci. 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet 
účastníků 

Vedení třídnických hodin jako základ primární 
prevence Mgr. V. Pavlas Martanová 30 

Využití počítačových simulací ve výuce 
humanitních předmětů 

Ústav pro studium 
totalitních režimů 1 

Holocaust Ravensbrück, Berlín Památník Terezín, MŠMT 1 
Digitální technologie a média ve výuce o 
minulosti 

Ústav pro studium 
totalitních režimů 1 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a 
gramotností (40 hodin) 

Technická univerzita 
Liberec 4 

Aplikace History Lab Ústav pro studium 
totalitních režimů 1 

Mentoring Technická univerzita 
Liberec 4 

Strategie řízení  výuky Technická univerzita 
Liberec 1 

1. festival pedagogických zkušeností ZŠ Lesní Liberec 8 

Festival učitelů – semináře, workshopy Technická univerzita 
Liberec 4 

Metodická setkání výchovných poradců PPPLiberec 2 
Metodická setkání školních metodiků prevence PPP Liberec 2 
Metodická setkání koordinátorů inkluze Magistrát města Liberec 1 
Metodická setkání kariérových poradců Magistrát města 1 
Metodická setkání v rámci APIV NIDV Liberec 2 
Konference PPRCH Adiktologie Praha, KU 1 
GDPR školení MML 6 
Strategie řízení výuky NIDV Liberec 10 
Práce s doporučením NIDV Liberec 10 
Práce s dětmi se specifickými poruchami 
chování NIDV Liberec 10 

Inkluze v praxi KÚ Liberec 1 
Letní hudební dílna Společnost pro HV 6 
Právní úskalí ve školství Dita Olchavová,  Praha 1 
Change management – řízení a zavádění změny 
ve škole Dita Olchavová, Praha 1 

Kolokvium ředitelů NIDV Liberec 1 
Hudba do škol Česká filharmonie 5 
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HV pro 3. tisíciletí  UJEP Ústí n. Labem 6 
Regionální centrum HV - workshop Společnost pro HV 2 
Čtenářská gramotnost NIDV 1 
Metodická podpora logopedických asistentů  MŠMT 1 
Rizika v kyberprostoru KVK Liberec 1 
Školení BOZP D. Křehlíková 30 
Světlo a jeho vliv na člověka a živočichy NAKAP LK 1 
Jak zařadit badatelství do výuky NAKAP LK 1 
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 
předmětů – magnetické pole ZŠ 5. květen - Liberec 1 

Dílny IQ FABLAB IQ Park Liberec 1 
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 
předmětů – mechanické vlastnosti ZŠ 5. květen Liberec 1 

Čtenářské aktivity ZŠ U soudu 1 
 
 
Testování klimatu školní sborovny 
 
 
ANO/NE  

Rok kdy bylo provedeno 
poslední testování 

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

ANO 2019 dotazník 
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5. Údaje o počtu žáků  
Třídy a žáci celkem  

Naplněnost školy byla ke 30. 9. 2019 94,26 %, z celkové povolené kapacity 540 žáků, která je 
dimenzovaná na 30 žáků ve třídě při 18 paralelních třídách. Tento počet žáků není naším cílem, 
naopak bychom velmi rádi naplňovali třídy cca do počtu nejvýše 25 žáků na třídu, což se 
v posledních letech vzhledem k velmi silným populačním ročníkům nedaří. 
  

Škola / školní rok 
(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků Počet žáků 
na jednu třídu 

18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 
1. stupeň ZŠ 11 11 314 296 28,55 26,91 
2. stupeň ZŠ 9 9 193 213 21,44 23,67 
celkem 20 20 507 509 25,35 25,45 

 

Charakteristika žáků dle bydliště 

 
1. stupeň 2. stupeň 
bydliště 
Liberec 

bydliště MO 
Vratislavice 

bydliště mimo 
Liberec 

bydliště 
Liberec 

bydliště MO 
Vratislavice 

bydliště mimo 
Liberec 

280 0 20 179 0 34 
 
Školní družina 
 
Kapacita Poměr k počtu žáků 1. stupně % Naplněnost % Školní klub ANO/NE 
190 59 92 NE 
 
Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
 
Zájem o vzdělávání dětí na naší škole projevilo 60 uchazečů, vzhledem k tomu že jsme otevírali 
dvě první třídy, mohli jsme všechny žadatele přijmout. Naším cílem pro další roky je 
nenaplňovat třídy do 30 žáků, ale přijímat  v průměru 25 žáků na třídu. 
 

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

Počet 
rozhodnutí o 
přijetí 

Počet 
rozhodnutí o 
nepřijetí 

Počet odkladů 
plnění školní 
docházky 

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

60 53 0 7 53 

Na škole nejsou zřízeny žádné speciální třídy ani třída přípravná.  
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Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 
 
 
Žáci, kteří odešli před ukončením 
povinné školní docházky Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Celkem 

z 
toho 
na 
jinou 
ZŠ 

z toho na 8 
leté 
gymnázium 

z toho na 6 
leté 
gymnázium 

Celkem 
Z toho na 4 
leté 
gymnázium 

Z toho na 
SOŠ s 
maturitou 

Z toho 
na SOŠ 
3 leté 
učební 
obory 

Z toho 
na SOŠ 
2 leté 
učební 
obory 

Z toho počet žáků, 
kteří nepokračují 
v dalším studiu 

16 9 4 3 47 3 35 9 0 0 
 
 
Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 
 

Rozhodnutí Počet 
o přestupu z jiné ZŠ 13 
o opakování ročníku 0 
o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 
ŠZ) 0 

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu 0 

Celkem 13 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání  
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  

1. stupeň 2. stupeň 

F Č P Jiné F Č P Jiné 

A B A 

skupinová a kooperativní výuka 
aktivizující metody - didaktické hry 
výuka podpořená výpočetní 
technikou 

A B A 

skupinová a kooperativní výuka 
aktivizující metody - didaktické hry 
výuka podpořená výpočetní 
technikou 

*) 
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) 

Přehled prospěchu žáků 
 
 

pololetí Prospěl s 
vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 

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

 1.st. 2.st. 1.st. 2.st. 1.st. 2.st. 1. i 2. st. 1. i 2. st. 
1. 254 78 41 132 0 1 0 0 
2. 266 99 30 114 0 0 0 0 
 
 
Údaje o výchovných opatřeních 
 
1. pololetí 2. pololetí 
Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 
512 20 44 21 16 5 5 2 513 16 4 2 5 9 0 0 

PTU - pochvala třídního učitele 
NTU - napomenutí třídního učitele 
DTU - důtka třídního učitele 
PŘŠ - pochvala ředitele školy 
DŘŠ - důtka ředitele školy 
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Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 
 

stupeň 

1. pololetí 2. pololetí 

celkem z toho 
NH 

ZH na 
jednoho 
žáka 

NH na 
jednoho 
žáka 

celkem z toho 
NH 

ZH na 
jednoho 
žáka 

NH na 
jednoho 
žáka 

1. 9394 0 31,84 0 6276 4 21,20 0,01 
2. 10620 0 49,86 0 6121 0 28,74 0 
 
Počty váženějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou 
výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD 
 

Celkový 
počet 
výchovných 
komisí 

Neomluvená 
absence 

Zvýšená 
absence 
(velmi 
slabý 
prospěch 
skryté 
záškoláctví) 

Ničení 
školního 
majetku 

Kouření 
nebo 
zneužívání 
alkoholu či 
jiných 
návykových 
látek v 
areálu 
školy 

Krádeže 

Hrubé 
chování, 
slovní i 
tělesná 
agresivita 

Jiné (doplnit 
max. 3 další 
vážnější 
problémy, 
které byly v 
rámci 
výchovných 
komisí 
řešeny) 

1 0 1 0 0 0 0 

Nedostečná 
domácí 
příprava, 
úzkostné 
stavy, lhaní 

 
 
Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení  školy do vzdělávacích a 
rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 
 
Jako škola se zapojujeme do řady různých projektů v oblasti zdravé výživy Ovoce do škol,  
Mléko do škol, Zdravá pětka. Stále pracujeme na zlepšení stravování ve školní jídelně 
dodržováním zásad Zdravé školní jídelny. 
 
V rámci trvale udržitelného rozvoje vedeme naše žáky k třídění odpadů, vychováváme je k péči 
o zeleň na školní zahradě a nejen na ní, zapojujeme se do projektů ochrany přírody (úklid, 
sázení stromků apod.) viz zpráva školního metodika prevence. 
 
I v tomto školním roce jsme se postarali o zaplacení školného pro chlapce z Afriky v rámci 
projektu Adopce na dálku. 
 
Externí hodnocení, srovnávací testy 
 
V tomto školní roce jsme se zúčastnili srovnávacích testů České školní inspekce v oblasti 
environmentální výchovy.  
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7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků je na velmi dobré úrovni, za to všem patří velké 
poděkování. Při škole pracuje SRPDŠ, do něhož jsou voleni zástupci ze všech tříd. Výbor SRPDŠ  
se schází jednou za šest týdnů. Na schůzkách jsou projednávány aktuální události školy, 
náměty z rodičovského pléna, provozní a finanční záležitosti. Členové výboru se aktivně 
zapojují do dění školy.  

Nabízíme i řadu příležitostí k neformálnímu setkávání se zákonnými zástupci žáků, jako jsou 
interní večírky, vánoční koncert v DFXŠ, školní ples, Jabloňová fest v Lidových sadech a další. 

Správním orgánem školy je Školská rada, která byla ustanovena 1. 1. 2007. Schvaluje zásadní 
dokumenty školy, jinak příliš do činnosti školy nezasahuje. 

V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., díky této 
spolupráci mají některé naše děti možnost obědvat zdarma. 

  

Dále úzce spolupracujeme s: 

� Magistrátem města Liberce (aktivní zapojení do projektu Férová škola v Liberci, 
účast na setkání školních parlamentů, příspěvky do časopisu Devadesátka, 
vystoupení v rámci akce Liberecký advent 2018, vystoupení v rámci akce 
Velikonoce 2019, Projekt prevence šikany, součinnost – webový portál na 
podporu zápisů do ZŠ, SCIO – Mapa školy, Festival pedagogických zkušeností a 
nápadů) 

� Krajským úřadem Libereckého kraje 

� Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci (v letošním roce byla 
spolupráce zintenzivněna vzhledem k inkluzivnímu vzdělávání) 

� Speciálně pedagogickými centry – dle potřeby, velmi dobrá je spolupráce se SPC 
v Turnově, které je zaměřeno na práci s dětmi s autismem 

� Střediskem výchovné péče v Liberci 

� Městskou policií (zajištění bezpečnosti dětí před školou, přednášková činnost) 

� Policií ČR 

� Oddělením sociální a právní ochrany dětí MML  

� Majákem o. p. s. 

� Člověkem v tísni 

� Diakonií Broumov 

� Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci ,  

� UJEP Ústí nad Labem 

� Women for women o. p. s. 

� Organizacemi zajišťující ekologickou výchovu – Ekocentrum Střevlík, SEV 
Divizna, ZOO Liberec, 
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� Divadlem F. X. Šaldy 

� PKO Liberec 

� Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci  

� Severočeským muzeem 

� Oblastní galerií 

� Vzdělávacími organizacemi CVLK a NIDV 

� Společností pro hudební výchovu 

� Středními školami  

 
 
Při škole pracují tři občanská sdružení (spolky). 

 
SRPDŠ – sdružuje rodiče všech žáků školy, jeho rada se schází zhruba jednou za šest týdnů 
s vedením školy k řešení aktuálních otázek ze života školy. 
 
EURYTMIE – jejím posláním je podpora všech aktivit v oblasti hudební a estetické. Sdružení 
velmi úspěšně spolupracuje i s rodičovskou veřejností, úspěšně navazuje kontakty i se 
sponzory. 
 
CAROLA – sdružení nejmladší, založené na podporu pěveckých sborů Carola a Karolka.    
 
Kromě výše uvedených činnosti podávají sdružení projekty na dotace určené pro občanská 
sdružení. Dotace jsou využívány především na pořádání koncertní činnosti a materiálové 
vybavení jednotlivých hudebních těles. 
 
Spolupráce s PF Technické univerzity v Liberci 
 
Nadále je naše škola fakultní školou PF TU Liberec. Deset učitelů působí jako cviční učitelé, u 
řady dalších se studenti účastní náslechů v rámci úvodní pedagogické praxe. Studenti 1. 
ročníků mají také možnost podílet se jako asistenti při vedení zájmových kroužků. 
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8.  Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Pro komunikaci s veřejností používáme webové stránky školy, kde zveřejňujeme mimo jiné i 
aktuální informace o dění ve škole a chystaných akcích. 

Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 
 
Žáci školy se pravidelně účastní řady soutěží a olympiád napříč předměty. Zapojení do 
soutěží a olympiád je dobrovolné, 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 2019/2020 
 
Soutěže typu A Soutěže typu B 

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

(1. až 3. místo) 
školní kola okres a vyšší Okres kraj ČR školní kola okres a vyšší okres kraj ČR 
400 8 0 0 0 200 8 1 1 1 
 
PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE – ZAPOJENÍ, ÚSPĚCHY 

Počet konaných soutěží a žáků, kteří se jich zúčastnili, byl značně omezen mimořádným 
opatřením vlády ČR, v důsledku něhož došlo k uzavření škol kvůli pandemii COVID-19. Zde je 
výčet soutěží s účastí žáků naší školy, které proběhly ještě před uzavřením. 

Soutěže typu A: 

Předmětové soutěže: olympiáda z anglického jazyka, olympiáda z českého jazyka, logická 
olympiáda, matematická olympiáda, chemická olympiáda, dějepisná olympiáda 

 Soutěže typu B: 

Předmětové soutěže: Pangea, Přírodovědný klokan, Matematický dubák, Pythagoriáda, 
recitační soutěže 

Sportovní soutěže: basketbal 

 

 Soutěže 2019/2020 

V rámci školního kola proběhla olympiáda v anglickém a českém jazyce. Školní kolo také 
proběhlo v logické, matematické a dějepisné olympiádě, soutěži Pangea, Přírodovědném 
klokanovi, Matematickém Dubákovi a Pythagoriádě a recitační soutěži. Okresní kolo se 
konalo pouze v níže uvedených soutěžích. 
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OKRESNÍ KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ 

Basketbal Dívky 8.–9. ročníky 2. místo 

Matematická olympiáda Princová E. 6.–7. místo 

  Konvalinka Š. 8.–18. místo 

  Zajacová bez umístění 

  Nedoma postup do krajského kola 

Chemická olympiáda Adam Nedoma 4. místo 

  Veronika Zajacová 6. místo 

Dějepisná olympiáda Jiří Kulhánek postup do krajského kola 

Recitační soutěž Sára Vacková postup do krajského kola 

 Z okresních kol se konal pouze turnaj dívek v basketbalu, logická olympiáda a olympiáda 
z českého jazyka.  

KRAJSKÉ KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ 

Basketbal výběr dívek 2. stupně 2. místo 

Logická olympiáda Hudcová A. 12. místo 
 
Sportovní úspěchy 

Za největší sportovní úspěch školního roku 2019/20 lze považovat sportovní vítězství 
v kategorii mladších dívek – 5., 6., a 7. ročník v celostátním finále ve futsalu.  
 
Hudební úspěchy 
Na poli hudebním jsme na tom stále velmi dobře – výčet úspěchů naleznete ve zprávě ZUŠ. 
 

Školní družina 
Školní družina pracovala v šesti odděleních pod vedením vychovatelek, a to takto: 
  
První oddělení –Jana Klabíková 
Druhé oddělení – Ivana Kyseláková 
Třetí oddělení – Jana Horáková 
Čtvrté oddělení – Adéla Merunková 
Páté oddělení – Lucie Hakenová 
Šesté oddělení –Vendulka Peluňková 
  



Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 
 

25 
 

Kapacita školní družiny, tj. 180 žáků, byla naplněna. Všichni žáci školní družiny byli řádně 
přihlášeni. Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Jedním z 
nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného 
času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování 
základů slušného chování. 
  
Každé oddělení ŠD mělo vypracováno plány akcí pro školní rok 2019/20, které byly 
zpestřením navíc. Podle úspěšnosti akcí se některé opakují každoročně. Letošní rok byl 
zaměřen na dopravní výchovu. 
  
Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla 
se všech oblastí výchovy, to je výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. Také pobyt venku 
na školní zahradě, v parku nebo při vycházkách po okolí školy vedly žáky nenásilnou formou 
k učení, osvojování si nových poznatků a vědomostí. 
  
ŠD se celoročně podílela na výzdobě školy a její prezentaci. 
  
V rámci ŠD mohly děti navštěvovat zájmové kroužky (taneční, keramika, výtvarná 
výchova,  vaření,) vedené vychovatelkami. 
  
Jako každý rok i v roce 2019/20 působila Kineziologická poradna pod vedením vychovatelky 
Klabíkové. Tato poradna pomáhala řešit problémy jak z oblasti vzdělávání, tak i chování 
našich žáků. 
  
Hospitační činnost ve školní družině prováděla v tomto školním roce vedoucí vychovatelka 
Klabíková,kde se zaměřila na činnost v odděleních a na kontrolu dokumentace. 
  
Přehled akcí školní družiny ve školním roce 2019/20 

x září: pomoc novým žákům z prvních tříd zařadit se do provozu ŠD, drakiáda 
x říjen: Hallowenský den v maskách, námořnický den 
x listopad: dýňový týden, týden se sudoku-o nejzdatnějšího luštitele 
x prosinec: Mikulášské rejdění– diskotéka v maskách, vánoční besídky s rozdáváním 

dárků (nové hry a hračky pro potřebu ŠD) 
x leden: karnevalový rej v maskách vyrobených v ŠD, soutěž o nejhezčího a největšího 
x sněhuláka 
x únor: turnaj ve stolních hrách, soutěž O nejlepší sněhovou stavbu 
x březen až květen: v období od 16. 3. do 22. 5. bylo mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví z důvodu zamezení šíření virového onemocnění COVID-19. 
x Po návratu do školy od 25. 5. jsme se zaměřily na hygienická opatření (nošení roušek, 

2metrové rozestupy, časté mytí rukou a používání dezinfekce)  
  
  
Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly 
rozvíjet dětem jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat 
vzájemné vztahy, ale také pomáhaly jako doprovodný dozor při školních akcích. 
  
Vedoucí vychovatelka Jana Klabíková 
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9.Údaje o poradenských službách (školské poradenské pracoviště) 
Školní poradenské pracoviště 

Na škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna má na starosti kariérové poradenství a druhá 
práci s dětmi se znevýhodněním na straně jedné a s dětmi nadanými na straně druhé. Na 
prvním i druhém stupni se žákům věnují školní metodičky prevence a nejmenším dětem, které 
potřebují logopedickou péči logopedická asistentka.  

Zpráva výchovného poradce za školní rok 2019/2020 

V uplynulém školním roce byla žákům se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) poskytována 
podpůrná opatření (PO) v souladu s legislativní změnou platnou od 01. 09. 2016. Poskytování 
Podpůrných opatření po 16. březnu 2020 bylo do značné míry ovlivněno vyhlášením 
nouzového stavu v souvislosti s pandemií způsobenou COVID-19 a uzavřením všech škol. Až 
do konce školního roku probíhala výuka nestandardním způsobem, vedení školy a vyučující 
hledali nové způsoby distanční výuky a nové možnosti poskytování PO dětem se SVP na dálku. 
Ani po rozvolnění opatření se stav nevrátil do běžného režimu. Poskytování PO tak probíhalo 
formou telefonických konzultací, podporou přes sociální sítě, vyučující k podrobnějším 
výkladům učiva využívali emaily a své vlastní webové stránky spravované na webu školy. 
Rodiče měli možnost kontaktovat vyučující pokaždé, když potřebovali pomoc, postup, návod, 
jakým způsobem s dětmi pracovat.  

Na základě nové vyhlášky č. 248/2019 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 27/2019 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláška č. 72/2005 
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů, se od 01. 01. 2020 změnila mimo jiné forma poskytování PO 1. 
stupně. Nově již není třeba vypracovávat písemně plán pedagogické podpory, pokud 
nevznikne potřeba vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení (ŠPZ). Vyučující tato PO 
poskytovat mohou a je v jejich kompetenci je přizpůsobovat individuálně dle potřeb žáka, aniž 
by vyhotovovali samotný plán. Každý vyučující si tak vede svou vlastní evidenci žáků, kterým 
jsou PO 1. stupně poskytována. Následné vyšetření v ŠPZ v případě potřeby vyučující 
konzultuje s výchovnou poradkyní, která koordinuje konzultace se ŠPZ a eviduje a zpracovává 
případná doporučení pro žáky vydaná ŠPZ. Nejčastěji jsou doporučení vydávána Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Liberci, v jednom případě jde o SPC v Liberci. 

Žákům, kterým ŠPZ vydalo doporučení, jsou na jeho základě poskytována PO. V uplynulém 
školním roce jsem jako výchovná poradkyně evidovala doporučení s PO od 1. do 3. stupně. 
V některých případech nebylo třeba vypracovávat žákovi individuální vzdělávací plán (IVP), 
vyučující se řídili pouze doporučeními. V jiných případech byl doporučen IVP, asistent 
pedagoga nebo jiné PO v podobě navýšených hodin, tj. pedagogická intervence (PI) nebo 
předměty speciálně-pedagogické péče (PřSpPP), náročnější na personální zajištění. V takovém 
případě jsme se snažili o vytváření malých skupin žáků s podobnými SVP. V souhrnu k 15. 6. 
2020 poskytovala naše škola PO na základě vyšetření ve ŠPZ a následného doporučení takto: 

1) bez nutnosti vypracovat IVP, PO pouze na základě doporučení 
x 1. stupeň PO – 6 žáků 
x 2. stupeň PO – 18 žáků 
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 2) IVP a jiná personální PO  
x pouze IVP – 2 žáci 
x IVP + AP – 1 žák 
x pouze AP (bez IVP) – 2 žáci 
x IVP + PI – 18 žáků (z toho jeden 2 hodiny týdně, a jeden navíc hodinu PřSpPP) 
x IVP + PřSpPP – 3 žáci 
x pouze PI (bez IVP) – 1 žák 

Z přehledu je patrné, že ne všichni žáci vyšetření ve ŠPZ musí mít doporučený IVP. 
V doporučení se kombinují různá PO dle individuálních potřeb žáka. Novou vyhláškou se 
zároveň upravují podmínky, za kterých musí být IVP doporučen. Snaha je odstranit přílišnou 
administrativní zátěž, tj. dostačující by mělo být především znění doporučení ze ŠPZ, případně 
jiná PO personální (navýšená hodina) nebo PO v podobě doporučených kompenzačních 
pomůcek. V uplynulém školním roce vyučující vypracovali celkem 32 individuálních 
vzdělávacích plánů. Některým žákům platnost doporučení v průběhu školního roku skončila a 
nedošlo u nich k přešetření. K 15. 6. 2020 tak má škola v evidenci 24 platných IVP.  

Talentovaní žáci a žáci s výborným prospěchem, kteří měli zájem, své znalosti, schopnosti a 
dovednosti rozvíjeli zapojením se do soutěží a olympiád MŠMT. Školský zákon v § 17 a 18 
upravuje vzdělávání nadaných žáků, přičemž i takový žák musí být vyšetřen školským 
poradenským pracovištěm a musí mu být doporučen IVP. V uplynulém školním roce žádné 
doporučení pro takového žáka škola neobdržela.  

V průběhu školního roku 2019/2020 výchovný poradce spolu s třídními učiteli a vedením školy 
jednal s rodiči některých žáků v souvislosti s kázeňskými a výchovnými problémy. Většinou šlo 
o nedostatečnou přípravu na vyučování, prospěch, porušování školního řádu, nevhodné 
chování ke spolužákům nebo vyučujícím. Z většiny těchto jednání, kterých se účastnil i 
výchovný poradce, jsou sepsány zápisy z jednání. V průběhu roku proběhlo 1 jednání výchovné 
komise, jejichž předmětem byly prospěch a chování žáka 4. ročníku. Ve dvou případech škola 
zaslala hlášení na OSPOD týkající se podezření na zanedbání rodičovské péče.   

Projekt Férové školy 

I v uplynulém roce byla naše škola zapojena do projektu Magistrátu města Liberec s názvem 
Férové školy. Výchovní poradci tak i nadále pokračovali ve svých funkcích koordinátora inkluze 
a kariérového koordinátora. Výchovný poradce jako koordinátor inkluze se účastnil 
pravidelných setkání všech zapojených koordinátorů. Na těchto setkáních bylo možno získat 
velmi mnoho užitečných informací souvisejících s probíhající inkluzí, výchovný poradce se 
účastnil metodických setkání, seznamoval se s postupy při spolupráci s OSPOD a s dalšími 
institucemi a organizacemi. Velmi přínosné byly příspěvky a kazuistiky ostatních koordinátorů 
a náhled do jejich práce a agendy, kdy člověk mohl čerpat inspirace a užitečné postřehy. 
V následujícím školním roce by měl projekt pokračovat pod názvem Férové školy II. 

Projekt APIV od NIDV  

Škola je dále aktivně zapojena do projektu NIDV s názvem APIV (Akční plán inkluzivního 
vzdělávání) zaměřeného rovněž na inkluzi v praxi. Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu 
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společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké 
veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků 
(managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) 
potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém 
a neformálním vzdělávání. V rámci tohoto projektu proběhla školení pedagogů, kteří jsou 
zapojeni do skupiny bagatelní podpory, a to školení na téma Syndrom vyhoření a Komunikace 
rodina – škola. Zástupci managementu absolvovali školení na téma Role školního 
poradenského pracoviště a Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SPV. Do tohoto 
projektu bude škola zapojena i následující školní rok.  

Spolupráce s PPP 

V průběhu školního roku s výchovnými poradci (VP) úzce spolupracuje Pedagogicko-
psychologická poradna v Liberci, jejíž pracovníci konzultují s vyučujícími a s VP každé 
doporučení pro žáky se SVP. Zároveň se VP může účastnit pravidelných metodických setkání, 
která PPP pro výchovné poradce pořádají. Spolupráci lze hodnotit jako velmi prospěšnou a 
nápomocnou, a to i při vypracovávání IVP a jejich vyhodnocování.  

Mgr. Lucie Jirkovská, výchovný poradce a koordinátor inkluze 

Logopedická prevence  

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo logopedickou prevenci celkem 8 dětí (3 chlapci a 5 
dívek - žáci z první, druhé a třetí třídy). Od druhého pololetí začal na logopedickou prevenci 
docházet chlapec z 1. třídy. 
Všechny děti chybně tvořily jednu či několik hlásek nebo měly  dysfatické obtíže. Proto 
pravidelně docházely i ke klinickému logopedovi, se kterým jsem pak byla v písemném 
kontaktu. 
Prevence probíhala každý týden v úterý, čtvrtek a pátek. Každé dítě mělo vždy 20 minut 
individuální péče. 
Každý žák pracoval svým tempem a dosáhl výsledků dle svých možností. 

V době od 16. 3. do 26. 6. 2020 logopedická prevence neprobíhala, vzhledem k uzavření škol 
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (zamezení šíření virového 
onemocnění COVID – 19). Po znovu otevření škol nebylo možno dodržet veškerá bezpečnostní 
hygienická nařízení a opatření, proto žáci na logopedickou prevenci nedocházeli.  

Mgr. Jana Škaloudová, logopedická asistentka 
 

Zpráva kariérového poradce   

V letošním školním roce se vybraní žáci zapojili do třetího závěrečného ročníku projektu 
Férová škola a spolu s ostatními žáky sedmých až devátých tříd se zúčastnili akcí pořádaných 
v rámci projektu. Bohužel všechny naplánované akce směřující k budoucí volbě povolání 
nemohly být uskutečněny vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 
důvodu zamezení šíření virového onemocnění COVID – 19. 



Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 
 

29 
 

Vycházející žáci z devátých ročníků navštívili veletrh vzdělávání Educa, kde se mohli seznámit 
s konkrétní nabídkou oborů téměř všech středních škol z Libereckého kraje. Budoucí volbě 
školy pomohla i návštěva IPS Úřadu práce, kde všichni zúčastnění žáci vyplnili dotazník zájmů 
a s pracovnicí IPS ho rozebrali a vysvětlili. 

V letošním školním roce vycházelo celkem 47 žáků z devátých tříd. Z tohoto počtu 
vycházejících žáků se 36 žáků umístilo na střední školy s maturitními obory a 9 žáků na 
učební obory SOU. Bohužel někteří žáci dosud nemají vyřešené přijetí na střední školy – 
důvodem je odložení postupu přijímacího řízení vzhledem k Mimořádným opatřením. 

Z pátých ročníků přecházejí 4 žáci na osmileté gymnázium a ze sedmých ročníků 3 žáci na 
šestileté dvojjazyčné gymnázium. 

Mgr. Hana Mandíková, kariérový poradce 

 
Zpráva školního metodika prevence 
 
Ve školním roce 2019/2020 se prevenci na škole věnoval převážně školní metodik prevence 
Mgr. Lucie Jirkovská. Od 16. 03. 2020 probíhala na naší škole distanční výuka vlivem uzavření 
škol z důvodu pandemie způsobené COVID-19. Z toho důvody nebyly uskutečněny zbývající 
preventivní programy naplánované na toto období. Realizaci části z nich se škola pokusí zajistit 
v následujícím školním roce. 
 
V uplynulém školním roce se do uzavření školy pravidelně setkával tým školního 
poradenského pracoviště, schůzky probíhaly jednou měsíčně před provozní poradou, 
v případě potřeby i častěji.  
 
Členy týmu ŠPP byly:  
  
Mgr. Iva Havlenová – ředitelka školy 
Mgr. Lucie Jirkovská – výchovný poradce, školní metodik prevence pro 1. stupeň 
Mgr. Hana Mandíková – výchovný poradce kariérní 
Mgr. Regina Matušková – koordinátor ŠVP 
Mgr. Jana Škaloudová – logopedický asistent 
 
Předmětem setkávání byly především plánování preventivních akcí v průběhu školního roku, 
informování o aktuálních potřebách v jednotlivých třídních kolektivech a návrhy na školení 
pedagogického sboru, případně plánování akcí pro rodiče žáků.  
I nadále zůstal prioritou cíl primární prevence spočívající ve zvyšování odolnosti dětí a mládeže 
vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a 
sociální vývoj mladých lidí. Prevence se zaměřovala na vztahy ve třídách, a to především 
prostřednictvím třídnických hodin. Na tuto oblast prevence se bude škola zaměřovat v příštím 
školním roce, jelikož se tato činnost ukazuje jako stěžejní při práci se třídou a při vytváření 
zdravých sociálních vazeb a kamarádského prostředí ve třídě.  
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V uplynulém školním roce byla naše škola součástí projektu NNTB – Nenech to být. Žáci, rodiče 
a škola tak měli i nadále unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v 
kolektivu, případně šikanu či podezření na ni. Systém byl vytvořen ve spolupráci s MŠMT a 
Linkou bezpečí. Děti, rodiče a vyučující se prostřednictvím webu přístupného na adrese 
https://nntb.cz mohli svěřit se svými problémy a postřehy v případě, kdy si nevěděli rady, jak 
postupovat, nebo v případě, že si nebyli jistí, na koho se obrátit ve škole. Prokazatelně tuto 
možnost využil jeden žák, škola byla informována a důsledně se tomuto hlášení věnovala a 
v rámci možností situaci vyřešila.  

Prevence rizikového chování v dopravě probíhala ve výuce v jednotlivých ročnících v rámci 
třídnických hodin a dalších předmětů v průběhu celého roku. Čtvrté ročníky pravidelně 
navštěvovaly dopravní hřiště, v závěru školního roku tito žáci měli absolvovat závěrečné 
zkoušky, aby získali průkaz cyklisty. Pravděpodobně bude realizováno v náhradním termínu 
následující školní rok.  
 
Dalším tématem, kterému se naše škola, resp. učitelé v jednotlivých třídách věnovali, byla 
ekologie, ochrana přírody a vztah k přírodě. Kromě obsahu předmětů, které se ochranou 
přírody zabývají, využíváme organizace zaměřené na ekologii a životní prostředí. Učitelé 
rovněž vyhledávají akce, kterých se s dětmi účastní. Děti si tak vytvářejí kladný vztah k přírodě.  
 
Programy a akce zaměřené na ochranu přírody: 
 

x EKO program pro všechny ročníky (třídění odpadu)  
x Pravidelný sběr papíru  
x Divizna – ekologické programy pro ročníky dle výběru vyučujících 

 Dalšími aktivitami spojenými s vytvářením kladného vztahu k přírodě a prostředí, ve 
kterém žijeme, jsou různé exkurze a výlety do přírody. Letošní školní rok, bohužel, nemohl být 
zakončen tradičními školními výlety. Bohužel nemohla být organizována ani škole v přírodě. 
   
Programy a akce zaměřené na zdravý životní styl a zdraví obecně: 
 
Učitelé se ve svých třídách zaměřují na zdravý životní styl a zdravou výživu. Seznamují děti 
s pojmy, vysvětlují, co si představit např. pod pojmem zdravý jídelníček, vyvážená strava, 
zdravá svačina.  
 

x 1. A, 1. B – Zdravý zoubek 
x Ovoce do škol – celá škola 
x Mléko do škol – celá škola 

 Se zdravým životním stylem a kladným vztahem ke zdravé výživě souvisí i pohybové aktivity. 
Naše škola sama pořádá turnaje ve florbalu, házené, vybíjené atd. Zároveň se děti účastní 
spousty sportovních akcí pořádaných jinými školami a organizacemi. Jde o závody atletické, 
turnaje ve stolním tenise, basketbalu, vybíjené, fotbalu. Součástí sportovních aktivit je i 
pravidelný lyžařský výcvik pro sedmé třídy. 
 
V uplynulém školním roce naše škola i nadále systematicky spolupracovala s organizací Maják, 
o.p.s. Dosáhla tak prevence napříč všemi ročníky s ohledem na současná rizika, se kterými 
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mohou děti přijít do kontaktu. Programy Majáku jsou zacílené vždy na určitou věkovou 
skupinu s tématem zpracovaným zábavnou formou, v přátelském duchu. Děti velmi oceňují 
časový prostor na debaty a možnosti vyjádřit svůj názor, sdělit své zkušenosti, možnost zeptat 
se na otázky, které mají. Jednotlivé programy mají svou návaznost v dalších ročnících a lze je 
různě dle věku dětí kombinovat. V případě aktuálního problému v třídním kolektivu nabízí 
Maják program Intervence, ve které se zaměřuje přímo na konkrétní nepříznivé dění ve třídě. 
Od organizace byly využity následující programy pro uvedené třídy:  
 

Třída Program Termín 
3. A Agrese 29. 01. 2020 
3. B Agrese 25. 02. 2020 
4. A Alkohol a kouření 10. 01. 2020 
4. B Intervence 11. 10. 2019 
4. B Alkohol a kouření 17. 01. 2020 
5. A Jsem originál  17. 01. 2020 
5. B Jsem originál 13. 01. 2020 
5. C Jsem originál 20. 01. 2020 
6. A Čas změny 23. 01. 2020 
6. B Intervence 07. 11. 2019 
6. B Čas změny 27. 02. 2020 
7. A Návykové látky 29. 01. 2020 
7. B Návykové látky 13. 01. 2020 
7. C Návykové látky 23. 01. 2020 
8. A Digitální domorodci  13. 01. 2020 
8. B Digitální domorodci 20. 01. 2020 

 
Ani v případě těchto programů nebyl zcela naplněn původní plán z důvodu uzavření školy. 
Každá třída tak letos absolvovala z původních dvou plánovaných pouze jeden program. 9. 
ročníky se nezúčastnily žádného, jejich program byl plánovaný po přijímacích řízeních. 
Vzhledem k tomu, že se nám spolupráce s organizací Maják osvědčila, budeme jejich 
programovou nabídku využívat i v následujícím školním roce. 
 
Přátelské vztahy ve třídách mezi dětmi i mezi jednotlivými třídami se učitelé snažili podporovat 
prostřednictvím různých společných mimoškolních akcí, např. spaní ve škole, vánoční 
koncerty, divadelní představení pro jiné třídy, školní ples a další. Velká část akcí byla pořádána 
zároveň pro rodiče dětí, kteří jsou vnímáni především jako partneři školy. Pro ty byla pořádána 
i přednáška s názvem Mýtus zvaný jehla. Přednáška proběhla v naší škole, pro rodiče byla 
zdarma a přednášejícími byli terénní pracovníci K-centra. Bohužel ze strany rodičů šlo o velmi 
malou účast.   

 
Pro 5. ročníky škola využila nabídku Městské Policie Liberec a uspořádala pro děti přednášky 
na téma 9 rad jak se chovat na internetu a Kyberšikana. Lektorkou byla preventistka MP paní 
Veronika Soukalová.  
 
Pro 2. stupeň byla postupně objednávána a organizována přednáška Kyberšikana s lektorem 
kpt. PhDr. Janem Melšou, vrchním komisařem Policie ČR. Přednáška byla pro děti i vyučující 
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velmi zajímavá a strhující. Bohužel jsme tuto stihli uspořádat jen pro některé ročníky. Další 
byly v plánu na duben 2020, tudíž se nemohly uskutečnit. Snahou bude zajistit je 
v následujícím školním roce. 
  
V případě závažnějších konfliktů ve třídních kolektivech škola spolupracuje s etopedem Mgr. 
Petrem Šolcem, se kterým je možné vzniklé situace konzultovat, případně domluvit s ním 
vztahový program pro třídu. Další spolupráci škola pro tyto případy navázala se SVP Čáp. 
Služeb etopeda a SVP Čáp bude škola v případě potřeby využívat i v následujícím školním roce, 
jelikož je vnímá jako účinné.  
 
S ohledem na uplynulý školní rok se v příštím období bude škola ve svém minimálním 
preventivním programu zaměřovat na rizika spojená se záškoláctvím, kouřením tabákových 
výrobků a na vztahy ve třídních kolektivech. Snahou bude zajistit neuskutečněné programy. 
 
Mgr. Lucie Jirkovská, školní metodik prevence 
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10. Údaje o řízení školy 
 

Školu řídí ředitelka, jí jsou podřízeni dva zástupci, jeden pro Základní školu a druhý pro Základní 
uměleckou školu, který je zároveň statutárním zástupcem. Širší vedení školy tvoří dvě 
výchovné poradkyně, jedna se zabývá kariérovým poradenstvím a věnuje se vycházejícím 
žákům, druhá problematikou inkluzivního vzdělávání na jedné straně a nadanými dětmi na 
straně druhé. Do širšího vedení patří také koordinátorka školního vzdělávacího programu, 
metodik rizikového chování pro 1. stupeň a metodik rizikového chování pro 2. stupeň, 
koordinátor ICT, metodik environmentální výchovy a vedoucí vychovatelka školní družiny.  

Ředitelce školy je podřízena hospodářka školy, školník a vedoucí školní jídelny, kteří 
zodpovídají za provoz svěřených úseků.  

Pracovní tým složený z učitelů Základní školy, učitelů Základní umělecké školy a provozních 
zaměstnanců je stabilizovaný, ke změnám dochází většinou z důvodu rodičovské dovolené, 
případně odchodu do důchodu. V letošním školním roce náš tým posílili dva mladí učitelé, kteří 
tím vyvážili věkové složení pracovníků. Aprobovanost učitelů je na velmi vysoké úrovni. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se podařilo proškolit pedagogy v oblasti 
inkluzivního vzdělávání a pokračovali jsme v projektu Zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová, Liberec v rámci výzvy 22 OP VVV – Šablony II. Z tohoto projektu  čerpáme finanční 
prostředky na dva školní asistenty s polovičním úvazkem, školení učitelů, projektové dny mimo 
školu. Do projektu šablony II se nově zapojila také základní umělecká škola a školní družina. 
V rámci projektu jsme také vybavili žáky 20 kusy tabletů I pad a 20 kusů notebooků pro výuku 
v rámci prezenčního vzdělávání ve škole.  

 Další vzdělávání pedagogů probíhalo dle plánu, tzn. zvyšování odbornosti dle jednotlivých 
aprobací učitelů. Zaměřili jsme se také na problematiku vedení dokumentace elektronickou 
cestou, protože oba naše subjekty ZŠ i ZUŠ již přešly na elektronické vedení dokumentů a 
inkluzivní vzdělávání. Vzhledem k nenadálé situaci v rámci zhoršené epidemiologické situace  
v souvislosti s onemocněním Covid 19 jsme zaměřili vzdělávání učitelů na problematiku 
distanční výuky. Zaměřili jsme se na prostředí Google Suite, které momentálně ve škole 
využíváme.  

O kvalitě výchovně vzdělávací práce svědčí vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na střední 
školy, řada velmi dobrých umístění žáků v různých soutěžích, zvláště pak v oblasti hudební, 
kde naši žáci dosahují opakovaně velmi dobrých výsledků jak na celostátní, tak i mezinárodní 
úrovni. V letošním roce přibyly i výborné výsledky ve sportu.   

Během letních prázdnin se pokračovalo v běžné údržbě školy. Bohužel v omezeném rozsahu 
vzhledem k epidemiologické situaci a následným úsporám v rámci provozních výdajů školy. 
Byly provedeny pouze drobné opravy, malování tříd v omezeném rozsahu, výměna 
podlahových krytin, nákup nábytku do tříd a do tělocvičny. Vzhledem k propojení ZŠ a ZUŠ 
stále bojujeme s prostorovými možnostmi. Přislíbená přístavba školy stále nebyla realizována. 
Součástí projektu přístavby je i modernizace odborných učeben, které žákům velmi chybí. 
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Participace žáků na chodu školy - školní parlament 
 
Ve školním roce 2019/2020 byl žákovský parlament ZŠ Jabloňové složen z 9 žáků a jednoho 
koordinátora z řad učitelů. Za každou třídu druhého stupně byl zvolen jeden zástupce, který 
pravidelně navštěvoval schůzky, a jeden náhradník, který ho zastupoval v době nepřítomnosti. 
Schůzky byly konány každý druhý týden ve školním klubu nebo kuchyňce.  
Uskutečněné plány pro rok 2019/2020: 

x Volba zástupců do školního parlamentu 
x Rozvržení rolí v parlamentu 
x Sbírání dotazů, připomínek či návrhů ze strany spolužáků 
x Dotazy, připomínky či návrhy komunikovány a prodiskutovány na zasedání parlamentu  
x Předání dotazů, připomínek či návrhů vedení školy a učitelům mluvčím parlamentu 

 
V tomto školním roce jsme se nejvíce zaměřili na vytvoření struktury uvnitř parlamentu, 
stanovení funkcí jednotlivých členů a dlouhodobé vize skupiny. Jedním z nejvíce probíraných 
témat byla ekologie a třídění odpadu ve škole, dále vztahy mezi žáky ve třídách a komunikace 
s učiteli. Navzájem jsme si přednesli a navrhli několik dlouhodobých projektů, ze kterých na 
začátků příštího školního roku vybereme a uskutečníme jeden. 
Se školním parlamentem jsme se letos zúčastnili několika školení pod vedením magistrátu 
města Liberec, respektive pana náměstka PhDr. Mgr. Ivana Langera, na různá témata jako je 
šikana, vlastenectví anebo samotné fungování parlamentu škol. Tento rok byla školení 
zpestřena pozvanými hosty, např. Paulie Garand a Jan Šolc. 
Jako koordinátor jsem 5. 12. 2019 absolvoval školení „Jak začít s parlamentem, aby brzo 
neskončil“, kde jsem navázal vztahy a získal kontakty na parlamenty ostatních libereckých škol, 
což je dobrým základem pro plánování a konání společných akcí. 
Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 svět zasáhl COVID-19 a byly uzavřeny školy a 
školní parlament tedy také přerušil svou činnost. 
 
Koordinátor: Mgr. Jiří Pánek 
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11.Údaje o dalších záměrech školy 
 

Od školního roku 2015/2016 je kapacita školy navýšena na 540 žáků a je navýšena také 
kapacita školní jídelny na stejný počet strávníků. Toto navýšení nám umožnilo mírně navýšit 
počty žáků ve třídách, ale jinak se s tímto počtem již škola dostává na hranici fyzické 
naplněnosti školních prostor a o další navýšení už z tohoto důvodu již není možné žádat. 
Vzhledem k vysokému zájmů rodičů o zařazení dětí ke vzdělávání na naši školu jsme zažádali 
u zřizovatele Magistrátu města Liberce o přístavbu 1. patra jednoho z našich pavilonů. 
K realizaci této přístavby bohužel stále nedošlo.      

Tento školní rok velmi ovlivnila nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti s šířením 
nemoci Covid -19 a s ní související uzavření případně omezení výuky ve 2. pololetí školního 
roku. Omezení neovlivnilo jen činnost pedagogickou, ale promítlo se i do investic do budovy 
školy, které byly do určité míry zastaveny nebo omezeny.  
 
Nadále budeme usilovat o kvalitní výuku ve všech předmětech a se školním vzdělávacím 
programem budeme pracovat jako s živým dokumentem. Budeme udržovat bohatou nabídku 
volnočasových aktivit, případně reagovat na další požadavky ze strany žáků a jejich zákonných 
zástupců. V příštím roce bychom rádi udrželi nabídku sportovních kroužků (stolní tenis, 
basketball, Krav maga, florbal, házená. Pro zlepšení tělesné zdatnosti a obratnosti bychom rádi 
vybudovali na pozemku školy hřiště s herními prvky pro žáky 1. stupně. 
 
V oblasti ICT se zaměříme na obnovu a posílení stávající techniky a vzdělávání vyučujících 
v nových výukových trendech, dále pak na postupné zapojování informačních technologií do 
výuky všech předmětů, v čemž nám pomůže i nové zařízení nakoupené v rámci projektu 
Šablony II. Důraz také je a bude kladen na využití nástrojů a upevnění znalostí v problematice 
distančního  vzdělávání. 
  
Za velmi důležitou oblast považujeme i nadále prevenci sociálně patologických jevů. Zde  
budeme využívat zkušeností získaných z  projektu „Školní pedagogické pracoviště“ a velmi 
úzce budeme spolupracovat mimo jiné i se společností Maják o. p. s., se kterou zajišťujeme 
preventivní programy  i cílenou práci s třídními kolektivy.  
 
Budeme se snažit vytvářet příznivé pracovní podmínky našim pracovníkům, podporovat 
pozitivní pracovní klima a přátelské vztahy. 
       
Pevně doufáme, že se podaří zrealizovat i další opravy, např. rekonstrukci elektrických 
rozvodů, výměnu dveří, podlahových krytin, rekonstrukce odborných učeben, zlepšení 
akustiky školních prostor, celkové vylepšení pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro 
zaměstnance. 
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12. Údaje o zapojení do projektů 
 
V tomto školním roce se škola zapojila opět do řady projektů, některé z nich byly financovány 
přímo, jiné žáci čerpali formou konkrétních darů. 
 
Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec 
 
Projekt,  díky kterému jsme získali finanční prostředky na financování školních asistentů a 
doučování jsme zaměřili i na další aktivity:  

x na využití ICT ve vzdělávání 
x projektové dny mimo školu 
x projektové dny ve školní družině 
x další vzdělávání pedagogických pracovníků na ZUŠ,  
x sdílení zkušeností 
x zapojení odborníků z praxe v rámci ZUŠ 

Projekt, ve kterém jsme získali  finanční odporu 2 782 704 Kč  začal od 1. září 2019. 
 
Obědy pro děti – Nadace Women for women  
 
Díky tomuto projektu se podařilo zajistit financování obědů pro potřebné děti v celkové výši 
52 655,- Kč. 

Projekt Férové školy 

Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce je naše škola zapojena do projektu Férové školy, 
který má za úkol napomoci školám při zavádění inkluze do škol, podpořit výchovné poradce, 
poskytnout jim metodickou pomoc, zapojit žáky do projektů kariérového poradenství a další 
aktivity. 

Projekt Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV) od Národního institutu dalšího vzdělávání 
(NIDV)  

Škola je dále aktivně zapojena do projektu NIDV s názvem APIV (Akční plán inkluzivního 
vzdělávání) zaměřeného rovněž na inkluzi v praxi. Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu 
společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké 
veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků 
(managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) 
potřebné k realizaci společného vzdělávání.  

Ovoce do škol, Mléko do škol 

Projekty podporující zdravé stravování. 
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Projektová spolupráce s vysokými školami 
 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Ústavem pro 
studium totalitních režimů (ÚSTR). Nejinak tomu bylo i v uběhlém školním roce 2019/2020, 
kdy navíc navázala spolupráci s nakladatelstvím FRAUS pro testování jejich nových učebnic 
dějepisu. 
 
Spolupráce s TUL probíhala v rámci několika projektů. Kromě již tradičních praxí, které u nás 
studenti absolvují v průběhu celého roku, jsme nadto společně pracovali na jejich inovacích. 
Dále jsme od října 2019 do února 2020 testovali nové mezipředmětové (zejména informatika, 
zeměpis a dějepis) interaktivní vzdělávací materiály (www.digigram.cz/dvz-public/), vytvářené 
Katedrou aplikované matematiky přírodovědně-humanitní fakulty TUL. Na závěr testování 
naše děti společně s učitelem Martinem Adamcem, natočili pro tento projekt krátké 
instruktážní video v prostorách TUL. 
 
Ve výše zmíněné spolupráci budeme pokračovat i ve  školním roce 2020/2021. 
Pro vzdělávací oddělení ÚSTR jsme opakovaně a dlouhodobě testovali (od r. 2018) jimi 
připravovanou dějepisnou vzdělávací aplikaci HistoryLab, propojující dějepis a informatiku 
s mnoha dalšími předměty. Aplikace by měla být dokončena v r. 2021. 
 
 
Peníze nad rámec rozpočtu získáváme i díky činností spolků (v tabulce není zohledněno), 
které při škole pracují, nemalý dík patří nejen rodičům, ale i dalším přispěvovatelům, kteří 
nám pomáhají. 
 

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

SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

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

4 4 1 1 1 1   2 2 

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

SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

136 342,- 8 000,- 2 782 704,- 0,- 52 655,- 
 
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. 
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třída ŠD Kč/měs ZK Ø 
Kč/rok 

ŠP, HP, LVK a jiné 
kurzy (Ø Kč/rok) 

Spolek 
rodičů 
Kč/rok 

Kulturní akce, výlety, 
exkurze a jiné aktivity (Ø 

Kč/rok) 

1. třída 200,- 800,- 1 500,- 400,- 200,- 

2.-5. 
třída 200,- 800,- 1 500,- 400,- 300,- 

6.-9. 
třída 0,- 800,- 2 000,- 400,- 400,- 
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13.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a     výsledcích 
dalších kontrol  
V tomto školním roce jsme ve škole měli tyto kontroly: 

x Kontrola plnění povinností stanovených v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, 
v Nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v Nařízení ES č. 1169/2001 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, 
dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných v platném znění, v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

 

ČŠI zřizovatel KÚLK OHES Hasiči Inspekce 
práce Jiné Jiné 

hodnota 
   1     
1 – bez nedostatků 
2 -  drobné nedostatky odstraněny na místě 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 
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14. Základní údaje o hospodaření školy 

1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje. Část údajů z výroční zprávy o 
hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

   
Mimorozpočtové zdroje  
   
Kdo poskytuje Částka Účel 

ESF           2 782 704   Šablony 2 

Women for Women                 52 655  obědy pro děti  

Statutární město Liberec               104 059  mzdy pedagogů 

Statutární město Liberec                 15 000  mimořádné  aktivity - Školní časopis 

Statutární město Liberec                 10 150  Mimořádné  aktivity - SCIO mapa 

Liberecký kraj                    8 000  UZ 33065 - Excelence    

      

   

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

      
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků 

                  41 705 447             4 018 112                                  3 336 109 
   

Hospodářská činnost Ostatní  Celkem 

                        691 555  1 492 446                                51 243 669   
   

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

      
Investiční výdaje Mzdy Odvody 

                                     - Kč          31 011 815                                11 092 379  

   
Učebnice, pomůcky DVPP Stipendia 

                        418 281                  12 027                                                    -  

   
Provozní náklady Celkem  Schválený hospodářský výsledek 

8 561 434          51 095 936  147 733  

 

Ucelený přehled -  viz. příloha finanční vypořádání roku 2019 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 

2019/2020 
 

Část I. 
Základní charakteristika školy. 

 

Název školy 
Základní škola a Základní umělecká 
škola, Liberec, Jabloňová 564/43  

   

Právní forma příspěvková organizace  

   

Identifikační číslo  65642350  

   

Adresa Jabloňová 564/43, 46001 Liberec 12  

   

Kraj Liberecký  

   

Zřizovatel školy Statutární město Liberec  

   

Adresa zřizovatele nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1  

   

Ředitel školy Mgr. Iva Havlenová  

   
Statutární zástupce ředitele  PaedDr. Jan Prchal  

Datum zařazení do sítě škol 1. ledna 1998  

   

Školská rada 1. ledna 2006  

   

Členové školské rady Mgr. Andrea Gardoňová  

 PaedDr. Jan Prchal  

 

Ing. Otakar Burgr 
Petr Dolejš 
Mgr. Martin Adamec 
Ing. Jana Červená  
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Telefon škola 
Datová schránka 

733 143 194 
hs2mjhv  

E-mail škola zs21@volny.cz  

Webové stránky  www.zsjablonova.cz  

   

Základní umělecká škola IZO 116401010 Kapacita 400 

   

Spolky Carola  

 
Eurytmie 
  

Zaměření školy 
Základní umělecká škola – obor 
hudební  
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Část II. 
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 
� ZUŠ realizuje pouze jeden obor - hudební 
� ŠVP Harmonická škola – poslední revize srpen 2015 
� viz. ŠVP 
� Plnění osnov a učebních plánů, zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

 
   v ročníku                                název             číslo jednací 
Výuka RVHV  Učební osnovy pro rozšířené vyučování hudební 

výchovy na ZŠ 
ŠVP Harmonická škola 

28 147/97/20 

ZUŠ  Učební plány pro ZUŠ – hudební obor a LDO 
ŠVP Harmonická škola 

18 418/95-25 

 
     Letošní školní rok 
   v ročníku                                název             číslo jednací 
Výuka RVHV  Učební osnovy pro rozšířené vyučování hudební 

výchovy na ZŠ 
ŠVP Harmonická škola 

28 147/97/20 

ZUŠ  Učební plány pro ZUŠ – hudební obor a LDO 
ŠVP Harmonická škola 

18 418/95-25 

 
Část III. 

Zabezpečení provozu 

ZUŠ pro svou výuku využívá učebny a prostory ZŠ, se kterou tvoří jeden subjekt. Předměty oblasti 
recepce a reflexe hudby (hudební nauka a HV v rámci RVHV, práce s notačním programem) jsou 
vyučovány v odborných učebnách, vybavenými moderní audiovizuální technikou, hudebními nástroji, 
zvukovým zařízením, interaktivní tabulí, notačním software Sibelius a připojením k internetu. Škola mj. 
disponuje odbornou učebnou pro práci na PC se software Sibelius Ultimate. Při výuce je používáno 
množství pomůcek, často originálních. ZUŠ používá kompletně elektronické vedení agendy IZUŠ. 
 
Sborový zpěv, hra v orchestru a hra souborová byly do 6. 03. 2020 vyučovány v aule, která je největším 
prostorem školy. Zde se také konaly pravidelné interní večírky pro veřejnost a další vystoupení pro 
veřejnost. Tyto učebny jsou bezbariérové. 
 
Individuální výuka probíhá v několika odborných učebnách (5) a v učebnách ZŠ, ve kterých je běžný 
školní prostor přizpůsoben potřebám odborné výuky. Pedagogové mají zázemí ve sborovně 
s přístupem na internet. Škola disponuje relativně kvalitním nástrojovým vybavením, které pořizuje i 
ve spolupráci se zapsaným spolkem Eurytmie, který byl při škole zřízen a je veden PaedDr. Janem 
Prchalem. Výjimku tvoří klavírní oddělení, ve kterém dlouhodobě chybí kvalitní nástroj (koncertní 
křídlo), který by sloužil pro koncerty v aule. Hudební nástroje může škola žákům zapůjčit na základě 
dohody s jejich rodiči.  
 
Výuka předmětů oblasti recepce a reflexe hudby (hudební nauka a HV v rámci RVHV) probíhá 
v odborných učebnách v budově ZŠ. Škola disponuje dvěma odbornými pracovnami s vybavením, které 
umožňují uplatnění progresivních metod výuky (viz výše). 
Vzhledem k situaci, která nastala v důsledku Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po 
10. 03.2020 a následně dokumentu MŠMT ČR Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do 
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konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 04. 2020 se staly prostorové podmínky pro výuku ZUŠ 
kapacitně naprosto nevyhovujícími, což byl jeden z důvodů, proč ZUŠ setrvala u distanční formy 
vzdělávání až do konce školního roku. V případě, že by v budoucnu docházelo k realizaci opatření, 
které budou nárokovat prostory pro výuku a dohled nad žáky ZŠ do pozdějších odpoledních hodin, 
stane se prezenční výuka ZUŠ v prostorách školy realizovatelná cca v 50%, což může mít pro chod ZUŠ 
fatální důsledky. Na nevyhovující stav bylo poukazováno již v minulosti (viz  Výroční zpráva za šk. rok 
2018/2019, část III), zřizovatel přislíbil přístavbu, dosud nerealizovanou. 
 
Hygienické a bezpečnostní podmínky, které jsou zajišťovány v součinnosti se zajištěním provozu 
základní školy, nejsou z výše uvedených důvodů na odpovídající úrovni a realizace skupinové výuky 
(sborový zpěv, hra v orchestru) je ohrožena.  
 
Celkově lze materiální a technické zázemí pro výuku hodnotit jako velmi dobré. Prostorové zázemí je 
z důvodu plného naplnění kapacity ZŠ i ZUŠ a důvodů výše uvedených nevyhovující.  
 
Kmenové učebny (počet): ZUŠ využívá 19 učeben ZŠ 
Odborné učebny: 
 
 

Druh odborné učebny Maximální 
kapacita 

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

Poznámka 

Učebna HV, HN, recepce            
a reflexe hudby 

30 ne Velmi dobré vybavení, 
Sibelius 8 

Učebna recepce                     
a reflexe hudby, EZHZT  

24 ne Velmi dobré vybavení – 
notační program Sibelius 8 

Učebna PHV, HN, 
recepce          a reflexe 
hudby 

30 ne Špičkové vybavení, Sibelius 
8, interaktivní tabule 

Učebna sborový zpěv, 
komorní a orchestrální 
hra HN, recepce a 
reflexe hudby 

60 ano V současné době již 
kapacitně  nevyhovující pro 
kolektivní předměty 

Učebna hry na bicí 
nástroje 

12 ne Velmi dobré vybavení 

Učebna hry na klavír 3 ne  
Učebna hry na klavír 3 ne  
Učebna hry na 
kontrabas a baskytaru 

3 ne  
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Část IV. 
Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

Údaje o pracovnících uvádějte s ohledem na ochranu osobních údajů, a to pouze v počtech, případně 
s uvedením pracovního zařazení pracovníka. Neuvádějte, prosím, konkrétní jména. 
 
Celková skladba zaměstnanců  
(k 30. 6.) 

Počet 
Celke
m/ 
ženy 

Pedagogové/
ženy 

Administra
tivní 
pracovníci/
ženy 

Provozní 
pracovníci/
ženy 

Vedoucí 
Pracovníci/
ženy 

ZPS/že
ny 

fyzický 28/18 26/16 1/1 1/1 1/0 0/0 

přepočtený  22,35/
14,0 20,35/12,0 1/1 1/1 1/0 0/0 

 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků ZUŠ 
(k 30. 6.) 

 < 30 let 31 - 40 
let 

41 - 50 
let 

51 let –  
důchodový věk 

Důchodový 
věk 

Celke
m 

celkem - fyzický 2 3 7 9 5 26 
celkem - přepočtený 0,87 2,48 5,57 7,53 3,92 20,37 
ženy - fyzický 1 2 5 6 2 16 
ženy - přepočtený 0,39 1,48 3,57 4,57 2 12,01 

 
 
Přehled aprobovanosti výuky  
 
Výuka na ZUŠ byla realizována na I. i II. stupni se 100% aprobovaností. 
       Tento školní rok        Minulý školní rok 

100% 100% 
 
 
 
Přehled aprobovanosti výuky  
 
Výuka na ZUŠ byla realizována na I. i II. stupni se 100% aprobovaností. 
       Tento školní rok        Minulý školní rok 

100% 100% 
 
 
 
Změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků) 

 školní rok 2018/19 školní rok 2019/20 
Nastoupili 4  0  
 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 
Odešli   1 3 
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Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení fakult vzdělávající učitele (FVU) kdykoli 
v průběhu školního roku 
 

Počet nových absolventů po ukončení FVU Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 
0 0 

 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet 
účastníků 

Hudba do škol – setkání a workshopy  Praha, Rudolfinum 2019/2020 1 
Hudba do škol – setkání a workshopy Regionálního 
centra Liberec, Jabloňová 24. 10.2020 7 

Klub didaktiků – Česká filharmonie  Rudolfinum Praha 20. 2.2020 1 
Práce v notačním programu Sibelius UJEP Ústí n.L. 14./1511.2020. 1 
Práce s hudebními software PORTEDO/ZUŠLiberec 29. 

1.2020 1 

iZUŠ – školení, webinář 20. 5.2019 2 
Využití nových metod a forem ve výuce houslové 
hry na ZUŠ – Jiří Fišer Liberec, 16. 11. 2019 2 

Využití nových metod a forem v počátcích výuky 
houslové hry na ZUŠ – Květoslava Hasilová Liberec, 18. 1. 2020 2 

Master International String Class Konzervatoř České Budějovice 
3.-10. 8.2019 1 

Letní dílna hudební výchovy 2019 Mělník  SHV ČR, MŠMT ČR 4 
Letní dílna hudební výchovy 2020 Mělník  SHV ČR, MŠMT ČR 4 
Celorepublikové setkání krajských metodiků HN 
ZUŠ Praha, 19. 06. 2020 1 

Setkání přátel komorní hudby Litomyšl 2020 ČHS – SPKU – Litomyšl 07/2020 2 
Hudební interpretační kurzy Vídeň, srpen 2019 2 
Hudební interpretační kurzy Nové Dvory, srpen 2020 2 
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Pedagogičtí pracovníci školy:  

Vyučující kvalifikace 
Délka praxe 

Učitel ZUŠ Akademie múzických umění G. Muzichesku 
(Akademie výtvarných umění a hudby) - 1994 

23 

Učitel ZUŠ 
Univerzita Hudby, Divadla a Umění - Magistr 
(1994-1999) Moldavsko, Kišinev 

10,5 

Učitel ZUŠ JAMU Brno – 1975 + SZZ (ped.minimum) 35 
Učitel ZUŠ Státní konzervatoř Samara – absolutorium klavír 

1978 
41 

Učitel ZUŠ Národní hudební akademie Kiev - 1986 40 
Učitel ZUŠ Konzervatoř Praha 2003 

PedF UK Praha učitelství hry na housle 2009 
8 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1989 38 
Učitel ZUŠ PF UJEP Ústí n.L. učitelství pro III.st.HV – sólový 

zpěv 1999 
11 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice – 2003 
PF UJEP Ústí n.L. 2010 – HV 

19 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1983 24 
Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice – 1977 39 
Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1981 41 
Učitel ZUŠ 

Univerzita Karlova Praha – Bc.  - 2014 
4 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Praha - 1974 46 
Učitel ZUŠ Vysoká umělecká škola Charkov - 1991 30 
Učitel ZUŠ Vysoká umělecká škola Lvov - 2001 27 
Učitel ZUŠ 

Konzervatoř České Budějovice - 2005 
16 

Učitel ZUŠ 
Konzervatoř v Teplicích – housle -1987 
Státní konzervatoř Praha – pop. zpěv – 2006 
PF UJEP Ústí nad Labem – obor HV, 2014 

35 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1988 32 
Učitel ZUŠ PF TUL Liberec – učitelství pro I. st. 2013, pro II. st. 

2015 
4,5 

Učitel ZUŠ 
PF Ústí n. Labem - 1982 

38 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1990 31 
Učitel ZUŠ Konzervatoř Praha – sólový zpěv 38 
Učitel ZUŠ Státní zkouška Ústí n. Labem – 1965  54 
Učitel ZUŠ 

PF Ústí n. Labem - 1991 
29 

Učitel ZUŠ HAMU Praha 1963 
Aspirantura Moskva 06/1968 

52 

Učitel ZUŠ HAMU Praha + st.zkouška z pedagogiky - 2004 18 
Učitel ZUŠ Konzervatoř  Užhorod  1995 24 
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Část V. 
Údaje o počtu žáků  

Třídy a žáci celkem podle oborů 

Ročník      počet žáků prospěl s vyznam.           prospěl                 neprospěl 
šk.rok a b a b a b a b 

1. 62 62 57 62 5 0 0 0 
2. 52 59 47 58 5 1 0 0 
3. 73 47 69 46 4 1 0 0 
4. 51 62 47 62 4 0 0 0 
5. 31 42 28 42 3 0 0 0 
6. 30 27 30 27 0 0 0 0 
7. 33 22 33 22 0 0 0 0 

1./II 19 22 19 22 0 0 0 0 
2./II 5 12 5 12 0 0 0 0 
3./II 3 4 3 4 0 0 0 0 
4./II 2 1 2 1 0 0 0 0 
PHV 26 34 XXX XXX 26 34 0 0 

 361+26 360+34 340 358 21+26 2+34 0 0 
 387 394 340 358 47 36 0 0 

a – šk. rok 2018 – 2019                b -  šk. rok 2019 - 2020 
PHV – přípravná hudební výchova       
 
Charakteristika žáků – dojíždějící (z jakých obcí) 
Viz. ZŠ 
 
Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
Viz. ZŠ 
 
Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 
 
  Tento školní rok Minulý školní rok 
ZH 

1 058 1 703 
NH 

0 0 
 
 
 Stupeň chování          Počet       Procento Tento školní rok Minulý škol. rok 

2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

 
 

 
Počty přijatých žáků ke studiu na středních školách:  
Kodýtková Jiřina – sólový klasický zpěv- Teplická konzervatoř 
Kudláčková Alice - populární zpěv - Mezinárodní konzervatoř - Praha  
Žáková Nikola – hoboj - Pražská konzervatoř  
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Část VI. 
Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

� ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje Magistrátem SM Liberec a Krajským úřadem 
Libereckého kraje – zejména při zajišťování kulturních akcí v rámci města i regionu. 

� ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje s MŠMT ČR – dr. Jan Prchal se jako předseda SHV 
ČR a pedagog podílí na přípravě a realizaci klíčových dokumentů (v posledním období Revize RVP 
– koordinátor pracovní skupiny pro HV), na škole ve výuce HV a ZUŠ jsou pilotní projekty 
ověřovány v praxi.  

� ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje s univerzitami (UJEP Ústí nad Labem, TU Liberec, 
UK Praha). Ve školním roce 2019/2020 se spolupráce konkrétně realizovala takto: 

o PF TU Liberec: škola je školou fakultní. S TUL škola navázala spolupráci i v oblasti 
organizace kulturních akcí v aule TUL. Studenti absolvují na škole souvislou 
pedagogickou praxi. 

o PF UK Praha: pro výuku didaktiky HV jsou na škole připravovány a ověřovány 
metodické materiály. Studenti absolvují na škole orientační a souvislou pedagogickou 
praxi. 

o PF UJEP Ústí nad Labem: pro výuku didaktiky HV jsou na škole připravovány                     a 
ověřovány metodické materiály. Studenti absolvují na škole souvislou pedagogickou 
praxi. 

    
� ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje se Společností pro hudební výchovu České 

republiky. Sekretariát SHV ČR sídlí v budově školy a škola se spolupodílí na nejprestižnější 
vzdělávací akci v oblasti HV u nás – na organizaci a realizaci Letní dílny hudební výchovy. V srpnu 
2020 z důvodu nejasností ohledně přístavby nebylo možno 31. ročník LDHV na škole realizovat.  

 
� Na škole probíhají praxe studentů učitelství pro ZŠ, vzhledem k zaměření školy v oborovém 

studiu HV – viz spolupráce s univerzitami. 
 

� Škola dlouhodobě spolupracuje s libereckými kulturně společenskými institucemi: Krajskou 
vědeckou knihovnou Liberec, Divadlem F. X. Šaldy v Liberci, Lidovými sady (ZOO) Liberec a 
folklórním souborem Jizera. 

 
� Ve školním roce 2019/2020 škola pokračovala ve spolupráci v rámci edukačních programů 

s Českou filharmonií. 
 

� Ve školním roce 2019/2020 škola spolupracovala s Českou filharmonií v rámci projektu Hudba 
do škol – při škole vzniklo Regionální centrum projektu Hudba do škol a byla uspořádána dvě 
setkání. 
 

� Spolupráce se školskou radou je na velmi dobré úrovni, zástupce ředitelky a statutární zástupce 
školy  Jan Prchal je jejím předsedou. 

 
� Činnost školy a velké množství nadstandardních aktivit by nebylo myslitelné bez efektivní 

spolupráce s rodičovskou veřejností. Na škole pracují m.j. dva zapsané spolky – CAROLA                     
a EURYTMIE, jehož členy jsou i rodiče žáků školy. Ti se podílejí na přípravě a realizaci některých 
akcí těmito spolky pro školu organizovaných. Školu jejich prostřednictvím podporují                      i 
finančně nebo hmotně.  
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Část VII. 
Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Nejvýznamnější úspěchy školy: 
 
x Škola se účastní velkého počtu kulturních akcí, soutěží a přehlídek. Patří k významným kulturním 

střediskům Liberce. Pro příklad uvádíme: 
x Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus a Olesja Voličková) – získal ocenění Kulturní počin města 

Liberce 2019 
x Pěvecká soutěž Hvězdy nad Ještědem, Jablonec nad Nisou – účast ve finále 
x Klavírní trio ZUŠ  (Egor Birjucov, Klára Gabryšová, Daniel Matejča) na mezinárodní interpretační 

soutěži v Terstu získalo absolutní vítězství (prosinec 2019) 
x Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus a Olesja Voličková) realizoval rozhlasovou nahrávku 

v Českém rozhlase (Klement Slavický - Partita) – červen 2020 
x Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus a Olesja Voličková) – zvítězil v prestižní mezinárodní 

Telemannově houslové soutěži v Poznani (červen 2020) 
x Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus a Olesja Voličková) – se stal jedním ze čtyř finalistů prestižní 

soutěže Concertino Praga 2020 a umístil se na druhém místě. 
x Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus a Olesja Voličková) za klavírního doprovodu Maxima 

Birjucova úspěšně koncertoval pro pedagogy na 31. LDHV v Mělníku (srpen 2020) 
x ZŠ a ZUŠ  Jabloňová patří díky svému zaměření (škola s rozšířenou výukou HV – RVHV) a spojení 

se ZUŠ v jeden funkční subjekt k nejlépe fungujícím školám v oblasti výuky HV v České republice. 
Z toho logicky vyplývá spolupráce s univerzitními pracovišti a oborovými organizacemi i MŠMT. 
Na škole jsou uplatňovány progresivní metody výuky a vzdělávání, implementace nových postupů, 
hudebních nástrojů, pomůcek a v neposlední řadě i moderní technologie (notační program 
Sibelius etc.).  
 

 
2. ročník Hudební olympiády ČR 
V únoru se žákyně Tereza Bušová, Linda Martínková a Sára Vrbasová zúčastnily finále Hudební 
olympiády ČR, kterou pořádala Společnost pro HV ČR společně s katedrou HV PedF UK Praha. Shodně 
se umístily v bronzovém pásmu a skvěle reprezentovaly školu i Liberec. 
 
 
Národní soutěž základních uměleckých škol: 
V důsledku Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po 10. 03.2020 a následně 
dokumentu MŠMT ČR Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 
2019/2020 byly soutěže pro tento školní rok zrušeny. Naši žáci byli výborně připraveni, o čem svědčí 
výsledky do té doby proběhlých soutěžních okresních kol: 
Hra na klavír – ze 6 soutežících 5 postupů do krajského kola 
Hra na smyčcové nástroje – ze 16 soutěžících 9 postupů do krajského kola 
Soutěž orchestrů a komorních souborů se neuskutečnila. 

 

Aktivity školy byly ovlivněny situací spojenou s epidemií Covid19. Tradiční akce obvykle realizované 
ve druhém pololetí se ve většině případů neuskutečnily. 

 
x Pro žáky a jejich rodiče byla realizována vysílání ke Dni dětí a v závěru školního roku. Kromě 

videozáznamů, videopřání pedagogů byly připraveny interaktivní reportáže se soutěžemi a 
koncerty, při kterých mohli děti a rodiče doma zpívat a vyvíjet aktivity. 
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x ZŠ a ZUŠ pokračuje v aktivitách z předešlého období, ve kterých mohou žáci ideálně realizovat 
získané dovednosti v hudebních disciplínách - sborový zpěv, orchestrální a komorní hra.                 
Na prvním stupni (vč. PHV) byla výuka tradičně realizována v duchu ideí Carla Orffa a české 
adaptace jeho hudebně výchovného systému, obohacené o využívání současných technických 
možností, zejména audiovizuálních. Pro tyto účely jsou učebny průběžně vybavovány nástroji            
a zařízením tak, aby poskytovaly  optimální podmínky pro výuku. 

x Průběžně je naplňována základní idea školy – hrajeme spolu. Žáci jednotlivých oddělení kromě 
realizace cílů svých individuálních učebních plánů připravují party pro souborovou hru 
(orchestry, soubory). Především se to týká žáků klavírního a kytarového oddělení. Žákyně 
pěveckého oddělení připravovaly pravidelně pod vedením Mgr. Zuzany Bubeníčkové průvodní 
slovo k interním večírkům. 

x Pro komunikaci s rodičovskou veřejností a informovanost o ZUŠ jsou využívány webové stránky: 
www.zusjablonova.cz., jejichž údržbě a aktualizaci se věnoval Martin Grobár.  

x I nadále se může veřejnost informovat o dění ve škole v Kalendáři Liberecka, ve kterém má škola 
svou pravidelnou stránku. 

x V rámci výuky hudební teorie a dějin hudby využívalo multimediálních prostředků. Díky 
multimediální učebně byla součástí výuky hudebně teoretických disciplín práce s hudebním 
software SIBELIUS Ultimate (6. - 9. ročník RVHV).  

 
x ZŠ a ZUŠ úzce spolupracuje se Společností pro hudební výchovu České republiky a je partnerem 

univerzitních oborových pracovišť – Univerzita Karlova Praha, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad 
Labem a Technická univerzita Liberec.  

 
x Je velmi potěšující, že zájem o přijetí do prvního ročníku na naší škole je trvalý. 

x Mgr. Zuzana Bubeníčková, Mgr. Sergyi Grigorenko, Mgr. Ištván Matejča a PaedDr. Jan Prchal 
pracovali jako členové Krajské umělecké rady ZUŠ. 

x V rámci projektu České filharmonie Hudba do škol pracoval PaedDr. Jan Prchal 
v celorepublikovém Klubu didaktiků.  

x Žáci školy mají možnost navštěvovat edukační programy České filharmonie v Rudolfinu. 
Eurytmie, zapsaný spolek, který při škole dlouhodobě pracuje, umožňuje žákům za odměnu 
navštěvovat projekt Čtyři kroky do nového světa bezplatně. Tato praxe je v rámci ČR zcela 
ojedinělá. 

x V rámci spolupráce s Českou filharmonií se vyučující HV účastní projektu Hudba do škol. Při 
škole pracuje Regionální centrum Hudby do škol. 

x ZUŠ se zúčastnila soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT ČR pro tento rok. Výsledky v kolech, které 
mohly proběhnout, potvrdily trvale vysokou úroveň výuky. 

x V průběhu školního roku se uskutečnily interní večírky pro rodičovskou veřejnost, kde byla dána 
možnost vystupovat i žákům jiných ZUŠ, dále večírky jednotlivých tříd a souborů. 
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x Škola úspěšně realizovala několik projektů: 

x Jonatán 2020 – dlouhodobý projekt - anketa o nejvýraznější osobnosti a počiny školy za školní rok. 
V důsledku distanční výuky byla anketa realizována v elektronické podobě, které umožnilo 
zapojení rodičovské veřejnosti. 

 
Soubor bicích nástrojů ARIES během školního roku absolvoval řadu koncertů, m.j. výchovné koncertu 
pro ZŠ a SŠ, pro Liberecký kraj, EUROREGION Nisa, na mezinárodních sportovních akcích, na kulturně 
společenských akcích.  
 
Jazzový soubor Apple saxes se stal jedním z nejžádanějších souborů v Liberci a během roku uskutečnil 
řadu koncertů pro Magistrát SML, Liberecký kraj a další organizace.  
 
 
V prosinci vystupovaly flétnový soubory Apricots (pedagog Eva Kozáková) a  Naštorc (pedagog Kateřina 
Nocarová) v libereckých domech s pečovatelskou službou. 
 
Pěvecký sbor Carola absolvoval dlouhou řadu koncertů a vystoupení v Liberci a v rámci Libereckého 
kraje. Sbor spolupracoval se sborem Rosex. Je třeba zmínit i koncerty pro seniory, Jedličkův ústav a 
koncerty charitativní. 
 
Pěvecký sbor Červík Pepík vystoupil na všech významných školních koncertech, vč. Jabloňová fest 
2019. 
 
Významnou měrou školu reprezentovaly Komorní smyčcový orchestr ZUŠ společně se souborem 
Zušáček.  
 
 
Žákyně pěveckého oddělení školy se zúčastnily pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem v Jablonci nad 
Nisou (pedagožky Mgr. Zuzana Bubeníčková a Bc. Marie Nová).  
 
Žáci a žákyně houslové a violoncellové  třídy se v červenci 2020 zúčastnili interpretačních kurzů 
pořádaných Českou hudební společností – Spolku přátel krásných umění, z.s. v Litomyšli (Gabriela a 
Daniel Matejčovi, Anna a Marie Klokočníkovy, Tereza Bušová a Margarita Miklaševskaja, Klára 
Strejčková, Linda Martínková) 

 
Pedagogové a žáci školy se celý rok podíleli na kulturním životě Liberce. 
Nadále pokračovala spolupráce se ZUŠ Frýdlantská Liberec – nejen vzájemnou účastí na interních 
večírcích, ale i formou společných koncertů. 
 
Žáci školy se v červenci zúčastnili Letního hudebního tábora ve Lhotsku (červenec 2020). 
 
Dr. Jan Prchal byl členem a koordinátorem pracovní skupiny MŠMT a NÚV pro revizi RVP HV. Ve 
funkci předsedy Společnosti pro hudební výchovu realizoval XXXI. Letní dílnu hudební výchovy, která 
se uskutečnila v srpnu 2020 v Mělníce. 

 
KONCERTY, VYSTOUPENÍ A AKCE PRO VEŘEJNOST 
Během školního roku sbory a instrumentální soubory vystoupily na velkém počtu kulturních                          
a společenských akcí v rámci města a regionu a potvrdily tak, že ZŠ a ZUŠ Jabloňová je aktivním prvkem 
kulturního dění v Liberci i regionu.  
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Z několika desítek akcí vybíráme: 
13. a 14. 12. 2018 v aule G TUL – dva hojně navštívené Vánoční koncerty věnované tematicky 40. výročí 
založení školy. 
Během adventu 2019 školní sbory, soubory a sólisté účinkovali v rámci Libereckého adventu na Nám. 
Dr. E. Beneše (prosinec 2019) 
14. 2. 2020 uspořádala škola společně s Eurytmie, z.s. v Liberecké krajské knihovně na počest Mgr. 
Zuzany Bubeníčkové Koncert pro Zuzanu, na kterém vystoupili její minulí i současní žáci, m.j. sólista 
opery ND Praha Jiří Brücklar a školní soubory 
28.2.2020 škola uspořádala 21. ples ZŠ a ZUŠ  v duchu oslav 40. výročí založení školy  
 
Zpracoval  PaedDr. Jan Prchal, zástupce ředitelky školy 
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Přílohy 
 
Finanční vypořádání za rok 2019 
 
Výroční zpráva  - souhrnné tabulky 
 
Kontroly – protokoly  
 

x Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
x Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finandni vypoiddiini za rok 2019

organi zace: ZS a ZUS Liberec, Jablonovi 564/43, p.o.
rrrJvezna proslreqKy: Prl cna17^t! l JUt/v v vJ\

n: nrnlrn ?r.q H!vvvu

Dotace na
vz d6 I 6v5ni

r/vPIllAUVd

dinnost

Celkem

piisp6vek na provoz 1 857 240,00 L" 1 857 240,00
nii:piygf .m'et g.fele...

piispdvek na odpisy
2197 777,00 a/ 2197 777,00

520 932,00 520 932,00
celkem ptisp6vek 4 575 949,00 ,'' , 4'l 713 578,00 46 289 527.00
:erpAni energil 1639 940,22 1 639 940,22
celkem n6klady z pifsp6vku 4 018 112,22 L./ 41 713 447,15 45 731 559,37
vf nosy z transfer0 odpisy 186 204,00 V 186 204,00
uisledek provozu 0,00 147 732.64 147 732.64
uisledek energii 667 AaA 7evvr vvv,r v 557 836,78
Hospod6Fski vfstedek 0,00 J 0,00 147 732,64 / 147 732,64

99y:9 9g p:ngily,,-ztirg.velplp_, 557 836,78 t,/ 557 836,79
odvod do st6tniho rozpodtu 130,85 130,85
piid€l do fondu odm6n 50 000.00 50 000 00
piid6l do rezervniho fondu 97 732,64 97 732.64

UZ 33 353 - Piim6 NtV Rozpodet Skutednost Zustatek
Platy 29 926 447,00 29 926 447.00 0,00ooN 250 000,00 250 000,00 0,00
Qdvody
':"""" ,' , , , ,"r" .. . .' .

Piid6ly FKSP
10 259 991,00 10 174 548 48 95-.!3,?3

-2 307.84598 530,00 600 837,84
ONIV 581 522,00 664 656.68 -83 134,68
Celkem rozpoCet 41616 490,00 41 616 490,00 0,00
UZ 33 076 - mezikrajov6 roiaili Rozpodet Skutednost Z0statek
Platy 65 506,00 65 506,00 0,00uovody 22272,00 22 141,03 130,97

ruety rNDr 1 310,00 1310.12 0,12Celkem rozpodet 89 088,00 88 957,15 ., 130,95Uz33 065 - Excelence ZS Rozpodet Skutednost Zfrstatek
Platy
Odvody
Piid6ly FKSP

5 891,00 5 89'1,00 0,00
1 991,00 1991,18 -0,18

1 18.00 117,82 0,18Celkem rozpodet 8 000,00 8 000,00 -0,00Kraj dotace 41 713 578,00 41 713 447,15 130,95

Ostatni dotadni programy MML

374 - pitlat1
z6loha na
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672- d,erpAni
projektu
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vJenr EDF u4. ttouo.t Uablonv gz.l)2.3,68/0.0/0,0/10 22t40046;97

,/
,./'

,/v

L/ t-,1



472 - priia|e
zdloha na
transfery

388- dohadne 00ty
projekt

672- derpdnl
projektu

Dotace MSMT SR 2017 1 16 152,93
281 261,64Dotace MSMT EU 2017 658 199,37

Dotace MSMT SR 2018 76 548,77
AAF FA' '^oo3clt.tzDotace MSMT EU 2018 433 765,03

ierp6ni projektu rok 2019 337 874,64 337 874,64
Celkem projekt ESF celkem 1 284 664,00 i 284 664,00 337 814,64t:""o EsF uz 33004 saolonV Cz 

1

)2.3.68/0.0/0.0/1 8,063/0 01 41 rt

472 - pfijatA
zAlohana transf,

388- dohadne 0dty
projekt

672- &rpAni
projektu

Dotace MSMT SR 2019 417 405,61
u, 272 636,88 272 636.88Dotace MSMT EU 2019 2 365 298,,39

Celkem projekt ESF celkem 278274t4,00 272,1636 88 272 636,88
Rekapitulace Rozpocet Skutedn6 derp6rni Odvcd

3ou6et poskytnutf ch dotaci 47 222113.s2 46 664145,99 557 967,63

vedouci odboru ekonomiky ieditel 5ko1y

'/ocr-,0---,/
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Z$ a ZUS Jablofiov6 5S4/43

1. Pedagogichi sbor

1.1 Kvalifikovanost sboru
Krit6riumjeuchopenojakopr.ocentudlni Sk6lamlrykvalifikovanosti nadan6zdkladni Skole:A=95-1009b,B=89-94o/o,C=82-88o/o,
D = 75 '81 %, E = m6nd nel 75 o/o. (Kvalifikadni poiadavky na uditele vych5zeji ze z5kona 563/2004 Sb,, ve zn6ni pozddjlich piedpis$).

Zpracov6no dle statistichich vikazf (idaje dle zahajovacich v'ikazE k 30. 9.)

P.i, Zikladni Skola X., stupe$ 2, stupen

7
ZS a ZUS JablofiovS
,64143 95 - 100o/o 95 - 1000/o

1.1.1 Specializovan6 iinnosti - kvalifikovanost

1.1.2 Piehled aprobovanostivfuky - 1. stupei

Vysvdtlivky k tabulce:
N - newhovuiici
ti - Uplna kvaiifikace i aprobovanost (uiitel splfiuje kvalifikaci pro danf typ i stupefi Skoly a z6rovefi m5 aprobaci pro danf vyuiovaci
piedm6t)
P - pedagogick6 kvalifikace, neaprobovan5 Wuka (uiitel splfiuje kvalifikaci pro danf typ a stupefi 3koly, erle nem6 aprobaci na piisluSnri
piedmEt)

p.d. ZSkladni 6kofla Roinik Celkern vyuiovan'ich hodin U al/g -/t N ala

7
ZS a ZU5 Jablofiov6

564143

I 43 43 100 0 0 0 0

2 42 42 100 0 0 0 0

5 50 50 100 0 0 n 0

4 50 50 100 0 0 0 0

5 75 75 100 0 0 0 0

1.1,3 Piehled aprobovanostivfuky - 2. stupei

Vysv6tlivky k tabulce;
N - nevyhovujici
0 - Upln6 kvalifikace i aprobovanost (uiitel splfiuje kvalifikaci pro danf typ i stupefi Skoly a z6rovef, md aprobaci pro dan,i vyudovaci
piedmEt)
P - pedagogick6 kvalifikace, neaprobovanS uiuka (uditel spliuje kvalifikaci pro danf typ a stupefi 5koly, ale nem6 aprobaci na piisluSnri
piedmdt)

D; Z*kladni Skola

vtlchovn,i
poradce

dkolni metodik
prevence koordinAtor $VF rnetcdik trCT koordinator EVVO

podet
celkem

s potiebnou
kvalifikaci

podet
celkem

; potiebnou
<r.lalifikaci

rodet
:elkem

s potiebnou
kvalifikaci

podet
celkem

:; potiebnou
kvalifikaci

podet
celkem

; potiebnou
<valifikaci

7 ZS a zUS Jablofiovd
s64143 2 2 I 1 1 t 1 1 I

p.r" Z;iklndni 6kola Vyulovanti pFednn6ty nebo vzdEliivaci
nhlasti

Celkem vyuiovan'fch
hsdin U E/a' P a/o N ,/o

zS a zUS Jabloiov6
564/43

deski jazyk a literatura 38 38 100 U 0 0 0
Matematika 36 36 100 0 0 0 0
Cizi jazyky 84 84 100 U 0 0 0
Igf 16 8 qn R 50 0 0

ClovEk a piiroda F, Ch, Pf, Bi, Z 55 47 74.5 14 25.5 n 0

Clov6k a spoleinost D, Ov, 27 27 100 0 0 0 0

celkem 516 494 95,7 22 4.3 0 0

https://komparatorzs.liberec.czlindex.php 1t10
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1.2 Profesni rozvoj utitel0

1.3 TestovSni klimatu Skolni sborovny

jednd o klasick6 testov5ni klimatu sborovny provedend v poslednich tiech htech

1,4 Vdkovf struktura a genderov6 sloieni pedagogick6ho sboru

1.4.L 2m6ny v pedagogick6m sboru

1.4.2 Skladba ostatnich zamEstnancfi (uv6dEt na piepoiten6 rivazky)

1.4.3 Zm6ny na pozicich ostatnich zamdstnanc0

2. VzddlSvaci proces

2.1 Strategie rozvoje Skoly a vzddlSv5ni

$r'c. X;-iklarrini i*kqlfar Fh&er
glvpis

l{n*liviri uii {*r i pl;{ *y
esa:rbsrig'ns r*avelm

..$err.$rimt{ivfcii *dlte[*

Vad*i*v;le;i nlq**t
pr* *:e{if

u{ite;Iskir sh*r

Lrx;ijernrnt!,
*r*sp!4;rr:er ;a

*;il*ii*chg ln*t"*i
r"lfi{:e}i

Menli*Yi*$
"Jindr f,rrn'ly
pr*fernii'lr

ra.l:xv+i*:

7
ZS a zUS labtofiovd
s64143 A i6stednE A A A

sebevzd6l5v6ni,
e-twining,
sdileni
zkuEenosti

J..ir ti i i* r.i * ri l;li<.*ie
,4N*i if,itl

*.]
|:{,Lii{ k{,!!,1 b yf* prilve*i*t'l*,

q*asl*dml q:e$tci'rfr ili
*,iral ir l;i* i"*,aitqi;ir * !: qrst*va*i !"1 lll m ;* s*r *'; c meliu j I n ;i {l:ruri x

pr'*,u* :r k! irrn+il;elr $$c*$ *f *, k*1"*vr*y,

7
25 a ZUS Jabtofiovd
564143 ANO 2019 dotaznik

*) Volba ANO je uvdd6na pouze v pifpadech, kdy se jednd o klasick6 testov5ni klimatu

i:,!. l-., .nl,*klxdni sk*ia tieI*r*rn p*eia5treqnt] ff trclirg Fytr.riii F riii*"14rrl$ v$ic
\r+lit el ri.l .".n l;l# t';"r

*,: :Sfr :sJ. ' 4,il 4,:i. - $$ 1i3 - {:i4 {iii ,"}"

ZS a zUS Jabloiovd
564143 44 8 43.0 7 12 L"2 9 4

$"*" *U4'l.t**1*ug ;kcrir;; l*lxs{:qy{dgllli *1fl
.{$i eei{ken'l

u'toh$ ;..1{r{rq.}{ !l;r"ltl laircilt
'u:rddtitvaj{si r*ri lf *ie

lrdll,{it tr*
XS r:ef$qmrn

**iel6fi qlr
jr***:?k*lu

si1e"iit!
!'i'ti.txf!13

rlk*{*{:v{
;r tr:Fr* irrrits:i{r
dea -1 4r*i. pr';lx,r:

7
zi a zUS Jabloiov6
s64143 6 1 3 tl 0 0

iJ,{1, il*l*iaEini :lrfu"sl!e
ei *kn{:i:i

;ralm*gtn;rIlsi
{:*ilqai:in

r i:4.,t}i1
ryruii'.1

; q;*$k{, aeimt$lrir;f rativrri
prac*vmici

;r cn$$crl pr*v**mi
r:an r'6sit-lranri

e ee${ru veeBc$*i
p,nACU"'l,ruiCn

7 Zi a ZUS Jabloriovd
t 64143 L3,46 2 3 L0,46 2

p,e 
" fr*kl;nd*r{ Slqr}la m.t:rt*r*pri$i dr* X$ rxierili x*;fS illdvor$,; *r.i q;{r i*{i u

25 a ZUS Jabloriovd
!>64143

0 0

i;),{" .1,t-:;,,*r'li Jl.i r;; litr;lt*Siatl.;li
tlslkiln'ie*tf

i*lr: ;;:tre,r:erulllli *tt'ater;ltl hv*i
taa}fijsnri

]* lnu*srur!
icl-1icd$r'* d:qrd

vyil**lir*lec,u;irr
n *iig.r,ndlrrdi <$fl*

y**tFtlhp
ri*[:ri#*'ildr*li'

"*e e$r:l{.uryiei}rl vefejnil pilisliil;rnf
pr'fi r{}di**?

7 zi a zui Jablofiovii
s64143 2018 - 2024 1 - ieditel (nejuZ5i vedeni)

2 - rozSiien6 vedeni ANO NE

https:i'lkomparatorzs.liberec. czlindex.php 2t10
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2.ll RozmistEni tzv. disponibilnich hodin
Tzv. disponibilni hodiny jsou dnes prakticky to jedind, dim se Skoly mohou mezi sebou li5it nad rdmec povinn6ho zdkladu, dandho v RVp. Na
prvrrim stupni m5 ieditel k dispozici 14 vyudovacich hodin k posileni vybranfch piedrn6tB, na druh6m pak 2t4 hodin. Z toho jde ale 6 povinn6
na podporu dalSiho (druh6ho) ciziho jazyka. Piesn6 rozd6leni disponibilnich hodin uv6di kaidii Skola ve vei:jn6 rnirodni zpr6v4,_pro potiebu
tohoto piehledu je diferencujeme do oblasti, kter6 dan6 Skola pokrfv6 v6tSinovd: CIZI IAZYKY, iesry:nzyf A HUMANIINi pnfouEry 

,
MAI'EMATIKA N PAiNOOOVEOTT Pi OrVirY , ESTETICKE WCHOW , ICT A 

'LOViK 
A SViT PMCE.

L. Cizi jazyk
2. cJ a humanitni piedm6ty (1. stupefr ZS piedmdty loblasti dlovdk a jeho- svdt, 2. stupei ZS piedm6ty z 'cblasti clovdk a spolednost)
3, Matematika a piirodovddn6 piedmdty (1. stuperi ZS piedmdty z oblasti ilovdk a jeho svEt, 2. stupefi ZS piedmdty ;: oblasti Clov{k a
piiroda)
4, Estetick6 rnf'chovy, Clovdk a zdravi (Na obou stupnich 25 piedm6ty z oblasti um6ni a kultura a ilovEk a ;:dravi)
5, ICT
6. Clovdk a svdt pr5ce
7. Voliteln6 piedmdty v r6mci cel6ho spektra vzd6ldvacich oblasti

r5mcovf-vzg!!l!v3qi_p1pgram p1p zAkladni vzdEli:tni

2.3 Participace Z6kfi na chodu Skoly

2.4f Nasazeni 1. ciziho jazyka

Vfuka cizim jazykBm je dnes jednou z dfileZitfch oblasti, kter6 rodide pii Wb6ru zdkladniSkoly mohou sledovat. PiestoZe v6tSina libereckich
ZS nasazuje L cizi jazyk jil v prvnitiid6, tyto informace rodide dasto nemaji, nebo nevnimaji, Krit6rium ted'1 uv6di, v jakdl tiidd ZS se zadin6
vyudovat cizimu jazyku a kter6mu.

2.5i Nasazeni 2, ciziho jazyka

V nasazeni druh6ho ciziho jazyka je uZ mezi zdkladnfmi Skolami vlce rozd[|0. Piesto se nedd iici, Ze by d6ti :: n6kterlich ZS; byly o vriuku
n6mdin6 di francouzitin6 ochuzeny. Kritdrium tedy uvddi, v jake tiidd dane ZS se zadin6 vyudovat druh6mu cizimu jazyku a kter6mu.

2.6, Podpora a rozvoj jazykov6ho vzd6l5vdni

7
-: -..:-.. -t5 a /u5 JaDtonova
564/43 ANO 9 - od 5est6 tiidy txza 2

Wdnv
ANO

rjstnd + pisernn6 - tiidni
z6stupci infonmuji svou

tiidu a ved,eni Skoly

tiid6nI odpadu
pomoc iltulku

iklid okoliSkoly
pr6ce na projektelch

-^^t,,^-4-^ -SPUIUPTqLC >

ostatnimi parlamenty

7
45 a ZUs JaDtOnOVa
;64/43

? anglickf jazyk 7 n6meck\i

7
-x -..x - ,, .15 a 1U5 JaDtOnOVa
s64143 Nepravidelnd ne ANO NE Nepravidelni!

vljezdy Anglie,
ttlemecko
projekty
e-learning

https ://kom paratorzs.l iberec. czlindex.php 3/'10
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2.7 Pestrost zp8sobfi viuky
V dne5nich z5kladnlch Skol6ch se jii.nepraktikuje pouze tzv. frontSlni zpEsob vfuky (F), ale najdete v nich rtak6 tinnostni uieni (C),
projektov6 vyuiovdni (P) apod. Kritdrium ukazuje, jak6 zp0soby ufuky dand z6kladni Skola pra6ikuje a jak je tento zpgsob ufuiy'b6Zn,i
nebo ojedin6li *)

A - b6ind pouiivanV zpflsob u vEGiny uditelO ve viech piedmdtech
B - tento zpBsob rniuky vyuiivaji jen n6kteii uditel6 v ndktenich piedmdtech
C - tento zp&sob rniuky uiiteld vdtSinou nezaiazuji (pouiiti metodyje rnijimedn6)

2.8 Vyuiiv5ni alternativnich metod a nov'ich trend0 ve v'iuce/ zapojeni Skoly do
vzd6f6vacich a rozvojo{ch projekt&, kter6 podporuji zdravi rozvoj rdftEte

2.9 Externi hodnoceni vriuky, srovnfvaci testy - sledov6ni pokroku jednotlivych i6k0

ffrikl&tinl dlc$ia

'l"yp t*wlerrn{hs t*stou,illi re;rfliuev**'rs; v $a***t .$k,*$$ilrn rfi*s
ndgqei$ - ,fl$$
lr"t*i:on$ SRll"

$ilsfi Kl{t"$.f}${,{i .iirad
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8, ti,
enviromentdlni vfchova rr. Ir. tr.

2.10 Ptedm6tov6 olympi6dy a sout6ie - zapojeni, fsp6chy
Toto krit6rium pracuje s rozdElenim sout6ii dle klasifikace ministerstva Skolstvi a je jen piehledem a nikoli s;trukturovanfm rnipisem.
Konkr6tni informace pak lze nal6zt ve veiejn6 r4irodni zpr6v6 kaid6 5koly.

SoutEie typu A:
Piedm6tov6 sout6Ze: Matematick6 olympi6da, fyzik6lni olympiSda, chemickd olympi5da, biologickii olympi5da, soutdie v cizich jazyclch,
olympi6da v deskdm jazyce, dEjepisnd olympiSda, zemdpisnd olympidda, matematiclqi klokan, astronomickdr olympi6da, Pythagoridda
Um6leck6 sout6Te: Evropa ve Skole (rnitvarnd a literdrni sout6i), Celost6tni piehlidka ddtshich recit5tor0 - Ddtskd sc6na
Ostatni soutdie: CeskS liga robotiky - FLL, Daniel (literdrni, historickS a fotografickii soutdi na tdma holokaust a jeho reflexe, rasov6
probl6my v soudasn6 CR a probl6m souZiti rfrznfch etnik v CR), Finandni gramotnost, SAPERE - vdddt, jak )iitl (sout6i v teoretickfch a
praktichich znalostech v oblasti zdrav6ho Zivotniho stylu), Sout6Z v programov6ni

Soutdie typu Br
Piedmdtov6 sout6ie: Poh6r vddy 2016 - Olympi6dafyzika a dalSich v6d, PiirodovddnV klokan, Bobifk infornnatiky, ChemQuest, N6boj Junior,
Matematick6 sout6Z Pangea
Umdleck6 sout6Ze: Mezin6rodni d6tsk5 vitvarnd soutdi Lidice, Celost5tnf piehlidka d6tsk6ho divadla - D6tsk6 sc6na, Celostdtni piehlidka
ddtshich skupin sc6nick6ho tance Kutn6 Hora, Celost6tni piehlidka Skolnkh dEtskich p6veckfch sbor0, Komensk'f a my (celostdtni liter6rnd
historick5 a r,nitvarnd soutdi)
SppfiSyliseuldie: (volejbal, vybfjen5, stolni tenis, Poh6r rozhlasu v atletice, florbal, piespolni bdh - b6h6me s BK Tour, atleticlqi ityiboj,
minifotbal, basketbal, h6zend)
Ostatnf sout6Ze: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z m6ho m6sta, N55 svdt, Logickd olympi6da, Dopravni soutdi mladlich cyklist8,

Zapojen[ do sout6ii a olympi5d je dobrovoln6, proto n6kter6 Skoly nemusi v6st piesnou evidenci zapojenfch i6kf ve vSech sout6iich a
olympiSd6ch. Ndkteii Zdci se zapojuji do vice sout6Zi, disla mohou blt z tohoto pohledu zkreslend s ohledem na celkor4i poiet {sp65nfch a
aktivnfch 26k8, N6kter6 soutEie nemaji klasickri postup okres, kraj, republika, ndKer6 nestanovuji poiadi Z6k&, ale jen rispd5nost ieSeni -
napi. Bobiik informatiky.

$3,,C. trrSklndini dlEella

gr'i, F;ilqiileJni &bl*iln
iil,.;ii;ilpei': #" .n'*ug**li

g:: {:l p )ifier F {; [1 .ltin6

7
25 a zu5 Jablofiovd
s64143 A B A

skupinov5 a kooperativni rniuka
aktivizujici metody - didaktick6 hry
v,iuka podpoien6 v'ipodetni technikou

A B A
skupinov5 a kooperativni rniuka
aktivizujici metody - didaktick6 hry
qiuka podpoienS ufpodetni technikou

g?,{:., 7*ikf*al*i $krrlm i"*ejn$fu,*
rn*q$i{ii

i" clii!'irSiti;i
$criipt

lly*r"*cf I

t*hfetti ue
wlirlelr,:

iHrg r';l irli *i 
"-n 

h-r i
sty{,a sitrar,rov;lrrtl

ilrvl'rls u,*{iilit*[n1},
r*t vrpt Jllrr:
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ovoce do Skol
ml6ko do Skol
zdravd 5

tiiddni odpad&
r4ichovakp6r!i ozelei
- Skolni zahrada
projekty zamiiien6 na
ochranu piirody

adopce na d6lku
charitativni sbirky pro
potiebnd
enviroment5lni
v'ichova napiid
piedm6ty

{ioutdiie tvgou 13
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2.11 Prostupnost a spoluprSce z5kladnich Skol s MS a SS

Kritdrium ukazuje existenci a konkr6tni piiklady aktivit na dan'ich z6kladnich Skoldch (ANo/NEipiiklady),

x) pouhd vyuZlviini prostor Z5 pro aktivity M5 neni povaiovdno za spoluprdci. Spoluprdce znamend zapojeni d6ti nebo zam6stnanc0 vi i zS ao n6Kenich spoleintch
tinnosti,

*x) neuvSd6t veletrhy vzd6liiviini a ndvitdw dn0 otevien'ich dveii na S5, kter6 by m6ly blt samoziejmosti

3. Skolni klima

3.1 Testovdni klimatu Skoly a ttidy
Kritdrium existence testovdni ve frekvenci alespofi 1x Skolni rok.

3.2 Pestrost mimo5kolnich aktivit
Krit6rium ukazuje podet aktivit, uspoi6danfch za uzavienli Skolni rok, poiet tzv. unikdtnich d6ti, kter6 se jich 0tastnily, a tak6 miru zapojeni
v 7o ve vztahu k poitu Z6k0 dan6 zSkladni skoly.

p.d. Xdkladni Skola
Krouiky Fxkur?e SkoBa v pi{rcrI6

H-y*aiskri' $<ura

p*def pr:det rldastnikfr pud*t rrofet *dastnik* 0/b Saodet p*d*:t {rf;astn{$rfi nl*

zi a zui Jablofiov6
564143 I L4L 27 0 n 0 5 36

kter6 navitdvuje vfce krouZk0 nebo kter6 se zdiastnilo vice exkurzi, je dan6 oblasti zapoiitdno pouze I

3.3 Komunitni iinnost
Krit6rium ukazuje pofet komunitnich aKivit za Skolni rok.

3.4 Komunikace se z6konn'imi z6stupci

Z*kiadni Skol*
$polupr*ee U* a f,fiS *i

{relnx 3 ksnkrr*tni mktiwity
realizovan*i ve #kolnimr roce)

Prs$trrpno$t n spolupn;*ce rneei
1. a 2, stugrndnr

{rnax 3 konkrdtni aktivity
realiaouandlre *ikolriiffi roee)

Spolupr'*r:e U$ e S* ''*)
{rnax 3 knr':kr6tni nktivitV

nealizownnd ve Skqrlmimr roee)

7 zS a zUi labloiovS
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rdv5tdvy ddti MS v hodin5ch
rystoupeni dEti ZS v M5
Jny otevienfch dveii

spolednd akce tiid
soustied6ni p6veckfch sborE
piipravy vystoupen i napiid tiidami

ndv6tdvy 76k0 Skoly na SS v r5mci
projeKu NAKAP

p.€" ?;ikladmi 6kola Altr
..t

l(tly b,ylo
tt:stev&ni
napos,ledy

realizoiai*n*r
{nr6sdc/r*k}

Rodniky,
l*ter6 E*e

testovitni
aaldastnily

bruh
pouXitdho

te*tswaciho
niistrtr.!e

Jak jsott vlis;ledklr d*!e vyu;[iv;{ny pr* pr;ic[ se
*ksl t'r 6m't lel i rnateryl nebo uver{ern f rrXzn-r}'eh a kti vit

aa r*l*!ier*{ielr na erlepdov;{ n{ ilkml m i$rp k! I nr a {u "

7
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45 a /U5 JaDtOnOVa
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sociometrie
dotaznikov6

ietieni
intervence,
vzia,hovi
proqram

tiidnick6 hodiny a komplexni pr6ce se tifdou
zdroj informaci pro Skolniho metodika prevence pro
dalSi prdci
zdroj infomfmaci pro vfchovn6ho poradce pro
nasm6rov5nf dal5i oriSce s ddtmi

x) Volba ANO je uv6d6na pouze v piipadech, kdy bylo testovdni prov5ddno v dan6m lkolnim roce

p"s. Zlikladnf SkclCa P**ef aksi Vyhrand piliktmdy

7 ZS a ZUS lablofiovd
s64143 10 V6nodni Skolni koncerty, Ples Bkoly, Adventni koncerty, Vystoupeni d6ti v domovd d0chodcrl
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V-.iad6 Skol se ji1 usidlila praxe nejr8zndjSich dotaznik&, rodidovsk6ho testovdni klimatu, pravidelnfch veiejnfch besecl a setkSni (nepodit5me
tiidnisch0zky a individu6lni konzultace). Krit6rium ukazuje podet tEchto aKivit za uzavienf ikotni rok a jejich typ, popi. bindrni ikdla
ANO/NE.

3.5 Angaimd odbornrfch profesi
Kritdrium ukazuje mlru ivazku konkrdtniho specialisty na dan6 zdkladni Skole s piipadnfm vysv6tlenim k d;an6mu 0vazkr"r.

3.6 Fodpora iiikfi se speci6lnimi vzdElSvacimi potiebami
Tabulka uka i5k0 se SVP na Skol6ch dle ?kazf (k 30. 9. a k 30, 3, Skolniho roku

3.7 Fodpora i6kfi nadan'ich

V tabuk:e je uv6ddn podet ZdkB dle statistickfch rnikaz8 k 30. 3. piisluin6ho Skolniho roku, kterfm Skola vytv6ii podminky pro rozvoj jejich
nadiinivsouladusS2T,odst, L,4,5a 6vyhl65kyi.27l20L6Sb.,ovzd6l6v6ni Z6kEsespeciSlnimi vzddl6vaclmi potiebami aZ6kE

4. Zinemi Skoly

4, 1 Vlastn i kuchyn6/ extern i dodavatel (vridej na)

+.2 Skolni druiina a jeji kapacita, Skolni klub
Bez sluZeb Skolni druiiny si rodite i5k8 prvniho stupn6 Z5 neumdji Skolni doch5zku ani piedstavit. S piib,ivajicim poitem 5kol6k0 se viak
kapacity Skolnich druiin dost5vajl na sv6 meze. Krit6rium ukazuje kapacitu Skolni druiiny dan6 ikoly a jeji procentuSlni vyuZiti. N6kter6 Skoly

Zapojenf rodit8 na
piipravE koncertfi
Spolupr6ce na piipravd
Skolnich akci (ples)

x) hllg1ilwww.rodicevitani.czldotaznik/

Ve slouoci mimoiddn6 nadani Zdci naddni bvlo Dotvrzeno na zdkladd zar|zentm

7 z!; a zuS lablofiovd
564143 0
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pak druZiny doplfiuji i Skolnimi kluby.

PiL x 3i*kladni $kol;r Kapacita Fo*n$n k p{:!*tu itkl}
tr". stupn& o,4.r

${apinEnest
'?0

Sr*lnilqtuu
ANe)/F{f;/VHe

ZS a ZUS Jablofiov6
s64143 190 64.2 89,0 NE

Dle.statistickli'ch viikaz0
VHC - Skolni klub je provozovdn v r6mci vedlejii hospod6isk6 dinnosti.

4.3 Vnittni sportovi5t6
Minim6lnd jednu tdlowiinu m6 kaid6 libereckii zdkladniSkola, byt se mflieme piit o jeji parametry itechnichi stav. F,ada Skola ale nabizi
vnitinich spoftoviSf v[ce, vietn6 baz6n.u,.posilovny, relaxadnih o z6zeml. ]e uZ na roAi8f,cn, aby zvitiili,jak je pio nE toto zdzemi drlleiit6.
Kritdrium ukazuje vybavenost 5kol vnitinimi sportoviSti a jejich podtem: tElocvidna, baz6n, posilovna,' ielaxadni z 6zem(, jinin.

p,*. E*kladnf 5kola, T*leicvidna
S$set

Baaen Fnsil*vna ReNaxafni z$xerni
{pc}pis)}

Jf n'€

7
ZS a ZUS lablofiovd
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4.4 Outdoorov6 sportovi5t6
Venkovni Skolni hiiit6 a dalSi sportovni zitzem( u2 neni automatickou v6ci. KaZd5 5kola sice disponuje mal,y'rn pl6ckem pro venkovni vy7iti, jen
ndkter6 ale zatim majiskutein6 kvalitnisportovi5td (bEieck6 dr6hy, multifunkini hii5t6, seKor pro skok dalehi, seKory pro vrhy aj,),
Krit6rium zohledfiuje existenci kvalitniho sportovi5t6 u dan6 zdkladni Skoly na bindrni 5k6le (ANO/NE).

fi"c, Ziikladni $kola AN0/riltr Xi*kladni nonis

7 ZS a ZUS Jablofiovd
s64143 NE

4.5 Bezbari6rov,i ptistup
Nem0ie blt sporu o tom, Ze bezbari6roui pifstup do Skoly pro i5ky di rodide imobilni di pohybovd omezend, nebo i pro rodide s kod6rry se
st5v6 z6leiitostl nad nii bychom v0bec nem6li piem'i3let. Piesto takorni piistup maji jen ndkter6 zSkladni ikoly. Krit6rium ukazuje
bezbaridrovost dan6 Skoly (alespoi piistup do hlavni budovy) na biniirni 5k5le (ANO/NE) a typ zaifuen(,

p"€, Xetkl.rdni &le^*la ANS/Ng Fopls (wftah, schodo'lezo plo6ina aj,)
1 zS a zUi Jablofiovd

s64143 ANO Cdsteini bezbari6ror4i piistup - pouze do piheml Skoly vedlejiim vchodem

5. Skofa, jeji ziizovatel, financov5ni

5.1 Kapacita Skoly a jeji naplndnost

V poslednich i ndkolika dal5fch letech budou kapacity libereckich z5kladnich Skol velmi sledovanfm parametrem. Diky sp6dov'im obvod8m,
kter6 vymezujeme povinn6 ze z6kona, sice dokdZeme do jist6 miry zabezpedit dostatednou kapacitu z hledi:;ka lokality, iada 5kol je piesto
schopna zapsat i tzv. nespddov6 d6ti, Ker6 nemajf piednostni prdvo piijeti. Hlavnim ridajem je celkov6 kapacita 5kol, od nii se pak odvijejf i
poity otevlranlich prvnich tiid. Krit6rium ukazuje celkovou kapacitu dan6 Skoly a jejl procentuSlni napln6nost.

5.1.1 Charakteristika i5k0 dle trvalEho bydliSti

7t10

p.(. Ziklndni $kola Kapacita illapln6nost
*/r:

pr&rer6rn$ podet ddti v,e tFid6ch l"
st$psl€

pn&rndrnf podr:t dl6ti ve tFid*ch 2,
stuprnd

h6*n6 tfidv spee. tiic$v C)&i:nd tfidy spec, ti:fdy
z3 a zui Jablofiovd
s64143 540 94,26 26,9r 0 23,67 0

Dle statistickfch vikaz0

Lr" c" Zdkladni Skola
1, stupe$i ?, stupeit

hydliSt6
Libereq

bydli*t6 Ms
ldratisIavice

bydliFtd nri*rrn
{-ibenec

bydliSt,{
L!berec

h1'dNii!t& MS
Vratisla'uice

byclill4ti! rminro
Liherec

7
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280 0 20 179 0 34
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5.2 Techniclcf stav Skolsk6ho objektu
Statut5rni m6sto Liberec m6 velmi dobie zpracovanf stav jednotlirnich Skolskich budov, zdkladnf informaci piitom jiZ poskytujeme v
materi6lu z roku 2015 s ndzvem Draft dalSiho rozvoje piedikolniho a zdkladniho vzd6liiv5nive m6st6 Liberec do roku 11020
(http://www.liberec'cz/files/dokumenW/odborylodbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rSzvgjep_rcdskAh.lbgZirkladniho-v;rdelavani-ve-mestel
liberec-do-roku-2020.p-dfl, Krit6rium zjednoduien6 zobrazuje technickii stav piedeviim rniukov,ich prostoi rra-kate: ac,Orf fnl, uspof.oiiri
(B), 5patn,i (C).

7
ZS a ZUi Jablofiovii
s64143 zv175eni kvality vzd6lSvSni - vyd5no stavebni povoleni, piedpoklSrland realizace 2023-2025

5.3 MimorozpoEtov6 zdroje a {rsp6Snost v grantech a dotacich
Dobr.i ieditel 5koly a jeho him dnes nespol6haji jen na standardnifinancov6ni - stSt (platy uditelB i nepedarEogick6ho persondlu), m6sto
(energie, topenl, investice), rodide (mimoikolni aktivity, piispdvek na potraviny u Skolnich ob6dE), ale sh6nri aktivn6 i dal3i zdroje piedeviim
prostiednictvim dotadnich a grantovlich projektfi, coZ dobie zaznamen6vaji piedeviim vlirotni zprSvy Skol di jejich webov6 str6nky, Krit6rium
ukazuje [sp65nost v zisk6v6ni takovfch financi za uzavienf Skolni rok jako tiselnf pom6r podanfch iddosti a podpoienfch projekt8,

5.:3.1 Poity podanrich a z toho podpoien,fch iSdosti o granty a dotace (v darn6m Skolnim roce)

ZS a zui Jabloriovd
564143 + 4 1 1 1 1 0 2 2

5.i3.2 Ziskan6 finanini prostiedky v rimci podanrich iSdosti o granty a dotace (v dan6m Skolnim
roce)

Pozn6mka: v uvdddt alikv6tni E5st financi pro danV Skolni rok

ZS a zu5 Jablofiov5
564143 736 342,- B 000,- 2 782 704,- n-

5.4 Spoluriiast rodit8 (tzv. hrazen6 aktivity)
Pro iadu rodid0 piedstavuje ikolni doch5zka velkou finanini zitlii v oblasti tzv. hrazenfch aktivit, jako jsou 5kolni druiina (5o), Skotni ttuO
(5Q, z6imov6 krouZky (ZK), pobyty ve Skole v piirod6 (5P), harmonizaini pobyty (HP), lyiaisk6 kurzy (LVK), jazykov6 z|jezdy do zahranirll
(JZ) apod. Krit6rium ukazuje orientadnispoluidast rodid8 dit6te v 1. tiidd, ve 2, - 5. tiidd a v 6. - 9. tfidd v;Zdy v dan6 ziildadni Skole

7
zi a zUi Jabtoiov6
564/43

1. tiida 200,- 800,- 1 500,- 400,- 200,-
l.-5. tnoa 200,- B00,- 1 500,- 400,- 300,-
6.-9, tiida It - Boo,- 2 000,- 400,- 400,-

5.5 Aktivni spoluprice se ziizovatelem
Aktivni spoluprice se ziizovatelem, tedy statut5rnim m6stem Liberec, patii k d0leiitiirn vn6jSim projevSm 5k.oly. Ziizovatel md zdjem Skoly'
propagovat pii nejrrlzndjiich veiejnfch vystoupenich, nabizim jim pravidelnd prostor v ti5tEn6m radniinim periodiku, zerpojuje je do
spoleinfch projekt8 v oblasti vzddl6v6ni, doporuduje 5koldm pozitivni piistup k transparentnosti i v oblasti zdrav6ho Skolniho stravovdni
apod. Krit6rium ukazuje existenci aktivni spoluprdce se ziizovatelem na binSrni 5k5le (A/N) a typy zapojeni ve Skolnim roce.

tabulky v r5mci pandemie COVID
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5. 0da5e o vrisledcich inspekini iinnosti proveden6 dSt a v'islledcich dalSich
kontrol provedenfch v dan6m Skolnim roce

p,e , P*{cladni rikoia csx riiaovatsl KIJt-${ ["rmc5 ${a*idi lmspekee:
grri5ce "Tdmd

Jine
hodnota

7
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1 - bez nedostatkfi
2 - drobn6 nedostatky odstranEny na mistE
3 - nedostatky zaznamenan6 do protokolu, ke ktenim bylo nutn6 piumout opatieni

7. 0da5e o vrisledcich v'ichovy a vzdElsvini

7,1 Piehled prosp6chu i5kfi

7.2 Udaje o n'ichovn'ich opatienich

PTU - pochvala tiidniho uditele
NTU - napomenuti fidniho uiitele
DTU - d0tka tildniho uditele
Pfi.S - oochvala ieditele Skolv
of,.S - ar:tta ieditete ikotv

7.3 Piehled poitu zameskanfch (ZH) a neomluven'ich hodin (NH)

7.4 Poity v6inEjSich v'ichovn'ich probl6m0, kter6 byly v pr0bEhu roku Fe5eny formou
v'ichovn'ich komisi popf. v souiinnosti s OSPOD

p"fr, d$$i!adni *kola pafoIeti
Frospdl s

vyxnlanr endimirrr
pnosp6l neprospdl nelrsdnscsn

r foho podet fiirk{in u kteqi'ch bylo
pouiito slevnf i'rsdnsceni dle g ltS

gdist. ? vyhl" d,4S/?CISS $b,
L,srt d,, $ {, 3-st 2,st 3.-st 2"st I"-st a.5L 3.st ?.st

25 a zuS Jablofiov6 1. 254 7B 47 r32 0 1 0 U 0 0
564143 2. 266 99 30 I14 0 0 0 0 0

L" pololeti ?. polerleti
Pudet fiikrii F*TU ruTU il)T$", pRs otq,s ? Fsdet tairl*lX pTt"! fi}TU sTu pR$ n,il.$ t

ZS a ZUS Jablofiovd
564143 5t2 20 44 2l IO 5 2 513 IO 4 2 5 9 0 0

p,{;. Z*kladni Skula stupe*

t", palloleti 2, pei[*rNeti

ceIk.enr z tol"lo
niF{

ff14 ma
iednotuo *iikm

il*l"l ma
jednerhu *6ka reNl**lrn
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7.5Z5pis i6kfi k piijeti do prvniho roiniku z6kladni Skoly pro budouci Skolni rok
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KRAJSIiI IilYGIaNIcKA srAI{IcE LrBEREcrfno KRAJE sr siur,nM v LIBaRCI
Husova 64,460 3l Liberec l,P.o.Box 141,tel.485253I11,seketariar@l*rslbc.cz,IDnfear4j,tCrtoogloz

i.3.: rusLlzl4Tzt2org

PROTOKOL o KoNTRoLE
poilzenf z kontroly vykonan6 podle zdkona i, 25512012 Sb., o kontrole (kontrolni ir[d),
podle naiizeni Evropskdho parlamentu a Rady (ES) I. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004
o fiednich kontroldch za fielem ovdfeni dodriovdni prdvnich piedpisri tj;kajicich se krmiv apotravin ^ pravidel o zdravi wffat u dobrfch Zivotnfch podminkrflch zrfliat,
apodle$88zdkona 6, 25812000 Sb., o ochrand vetejn6ho zdravi a or zm6nd nikterfch
souvisejfcfeh zdkonfi, ve zn6ni pozddjSich piedpisri (dfle jen ,,zdkon i. 258/2000 Sb.")

l Pravomoc k Wkonu kontrolv:

$ 82 odst. 2 pfsm. b) zdkona 258/20A0 Sb., o ochranE veiejndho zdravi a o zmdnd ndkterjch
souvisejicich ziikont, ve zndni pozddjiich piedpisti a g 30 odst. I pism. b) zillxona d. 65/2017 Sb.
o ochranE zdravi pied Skodlivfmi ridinky n6vykovlich ldtek

2, Ko+froluiici:
Bc. Petra Machkov6, rada v odddleni hygieny dEti a mladistrr"fch - dislo sluZebniho prfikazu 1717

3. Misto kontroly:
Skolni jidelna pfi ZS a ZUi Liberec, Jablof,ov6 564143,
Jablofrov6 564143
Liberec XII-Stard Pavlovice
460 0l Liberec

4. Kontrolovanf osoba:
prrivnicki osobr:
Z{kladm Skola a Zdkladni umdleck6 5kola, Liberec, Jablof,ov6 SO4l43,
pffspdvkovd organizace
Jabloriovd 564/43
Liberec XII-Stard Pavlovice
460 01 Liberec
IC:65 642350
5. Osoby nfitornn6 na mfst6 kontrolv:
povinn6 osoba: Karel Subrt, narozen 12.9. 1961, byem J6chymovsk|243, Liberec l0 - vedouci
Skolniho stravov6ni

6, Kontrola zahf iena dne: 2. 12.2019 v 9,30 hodin
fkonem: piedloZenim sluZebniho pnikazu

7. PFedmdt kontrolv:
Flndni povinnosti stanovenjch v Naffzeni ES d. 55212A04 o hygien€ potravin,
v Nafizenf ES d. 178i2002, kterlfm se stanovi obecnd ziisady a poZadavky potravinovdho prilv4
zhzuie se Ewopski ffad pro bezpednost poffavin a stanovi se postupy likajfci se bezpednosti
potravin, v Naiizeni ES d. 116912011 o poskytov6nf informaci o potravin6ch spotiebitelfrm,
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2.

3.

C. j.: rHslB 2747?lzot9

ddle dle zilkona d. 258/2000 Sb., o ochrand vefejndho zdravi a o zmdnd n6kterlfch souvisejicfch
zfukonil,veznlni pozddjifch piedpisfr, ve spojeni s vyhldskou E. 137nA04 Sb., o hygienickich
poiadavcich na stravovaci sluiby a o zdsadiich osobni a provozni hygieny pfi dinnostech
epidemiologicky zhvaLnych v platndm zndm, v zdkond E.ll0l|997 Sb., o potravinich a
tabdkovych vyrobcfch, ve zn6ni pozd6jSich piedpisri a v ziikonb C 6512017 lSb., o ochrand
zdravi pied Skodlivfmi ridinky ndvykovfch l6tek.

@n"
9. Poslednf kontrolni rfikon piedchi.?giici Erhofoveni protokolu:
prohlidka skladri
den jeho provedeni: 2. 12, 2019

10. Kontrolni ?ii5tdnf vietni uvedenf podkladfi. ze kterfch wchrizi:
Dne5ni stdtni zdravotni dozor byl zam€len na odstran€nf nedostatkri ze SZD provedendho
dne 19. 6.2419.

1, Byl poiizen novy chladi{ri box vybavenj digitdlnim teplomErem, kde byly v dob6 kontroly
uchovdv6ny balidky chlazendho hov6ziho masa. Tato surovina je skladc'vdna pli teplot6ch
stanovenj'ch vlirob cem.
Vkuchyni a skladech nebyly vdob6 kontroly uchov6vdny vfobky spiekrodenou dobou
minimdlni trvanlivosti.
Ve skladech v suter6nu provozovny byla obnovena malba. St6ny i stropy byly dist6, bez stop
po zatekitni di plisnd.

4. Hlar.ni vstup je oznaden zjevn6 viditelnou gratickou znadkou ,,Kouieni zakiiz;{naou, vdetnE

dodatku o zitkazu pouZivani elektronick;fch cigaret.

B6hem kontroly byla poiizena fbtodokumentace.

nedostatkfi zii5t6nfch kontrolou podle $ 10 odst.2 kontrolniho ir{du:
Kontrolovanf osoba piedloZi pisemnou zprfvu o odstrandnilprevenci zjiStdnych :nedostatkfi ve lhritd
do: NEPOZADOVANO

12. Pouleni:
Podle $ 13 kontrolnfho i6du ndmitky proti kontrolnimu zjiit6ni uvedendmu v protokolu
o kontrole mriie kontrolovand osoba podat fuajskd hygienicke stanici Libereck,6ho kraje se sidlem
v Liberci ve lhritd 15 dnri ode dne dorudeni protokolu o kontrole. Nrimitky se poddvaji pisemn6,
musi z nich bjt zfejmd, proti jakdmu kontrolnimu zjiSt€ni smdfujf, a musi obsahovat odfivodndni
nesouhlasu s tfmto kontrolnim zjiStdnim.

13. Protokol whotoven dne: 2.12.2019

14. Protokol obsahuie (podet strdnek protokolu, popi. piilohu): 2

Protokol byl lyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpis kontroluiici: 't' 1 i. \'

16. Potvrzeni pievzeti protokolu o kontrole na r4istC lrontrolv:i//
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Krajsk6 hygienick6 stanice Kr6lovdhradeckdho kraje se sidlem'u'Fkadci Krrilovd
Sp. zn.: S-KHSHK A04081202012
d j. : KHSHK 04923 I 2020/HDM.TU/Vach

PROTOKOL o kontrole
poffzenf z kontroly vykonand podle zr{kona (,, 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolnf ifd), a podle g EE zrikona
i. 258/2000 Sb., o ochran6 veYejndho zdravi a o zmin6 ndkterfch souvisejicich zdkonfi, ve znEnf pozd6j5ich piedpisri

1. Pravomoc k Wkonu kontrolv:
$ 82 odst. 2 pism. b) zdkona d. 258/2000 Sb.

2. Kontroluiici (im6no, piijmeni, d. sluZebniho prrikazu):

Be. Rendta Vachov6, ifslo sluiebnfho prrikazu 224
Bc. Hana Rtisslovd, i(slo sluZebnfho prtkazu 86

Vedoucf kontrolni skupiny (m6no, piijmenf): Bc, Rendta Vachovd

3. Misto kontrolv (lze specifikovat zejm6na niizvem a adresou provozovny nebo jin$rn piesn;im popisem mista):

Penzion Mileta, Velkf Upa 152 - zotavovacf akce

4. Kontrolovanf osoba:
prrivnickri osoba (obchodni ftrmalndzev, sidlo, Iio): Zdkladn{ Skola a Zf,kladni umileckd 5kola, Liberec,
Jablofiovf 564143, pifspivkovi organizace, se sfdlem Jablof,ovd 564143, Liberec XII - Star6 Savlovice, IdO
656 42350

5. Osobv piftomnd na mfsti kontrolv:
1. povinni osoba (mdno a piijmenf fyzickd osoby podnikajfci/jmdno a pirjmeni, datum naro:zeni, adresa trvaldho bydli5tE
dlena/dlenri statut6rniho org6nu opr6vnEndho/opr6vndn;ich jednat za prdvnickou osobu): M9r. Jiif Hffbalo datum
narozenf 20. 10. 1988, adresa trvaldho bydli5t6 U Koruny 245, Strift, nad Nisou - vecloucf zotavoJvacf akce

2. povinnd osoba (mdno a pidmeni fyzickd osoby podnikajici/jmdno a piijmeni, datum naro:zeni, adresa tr]valdho bydli5tE
dlena/dlenri statut6rniho orgilnu opr6vndn6ho/oprdvnEnfch j ednatza prdvnickou osobu): Jana Klabikovt[, dafum narozenf
29. 8. 1955, adresa trval6ho bydli3td Na Piskovni,656122, Liberec 14 -zdravotnfk zotavovacf akfe

6. Kontrola zahdiena dne: 13.2.2020 v 8:30 hodin
fkonem: pledloienim sluiebnfch prfikazfi povinnfm osobdm

7. Piedm6t kontrolv:
Plndni povinnosti stanovenlfch pro poiadatsle zotavovaci akce z6konem d.258/2000 Sb,

8. Vzorkv odebrriny: ne

L3.2.2020 v 9:10 hodin

10. Kontrolni zi i5tEni:
/zjifitdni; stav vdci s uveden[m nedostatkft a oznaien{ ustanoveni prdvnich pfedpisft, herd byly pan$eny, vietnd uvedenf
podkludft (rtdaje, dokumenty, vdci), z kterlch tato kontroln{ 4jifltinl vychdzeji (napl. sddleni konlcrdtnf osoby, HACCP,
provozni idd apod.)/

Sidlo; Krajsk6hygienick6 stanice Kr6lovdluadeckdho kaje, Habtmanova 19, po5tovni piihrddka 9, 501 01 Hradec Krrilovd
tel.: 495 058 1 I 1, fax: 495 058 502, khstrk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

fzemnlpracoviStdTrutnov,UpickdllT"54l l7Trutnov,telefon499829 51l,fax4!)9829510
Strana 1 (celkem 3)



Krajskd hygienickd stanice Krdlov6hradeck6ho kraje se sidlem,r Flradci Kr6lovd
V penzionu Mileta ve Velkd Upd dp. I 52 probfhd v dobE od 9 . 2. do 14. 2. 2020 zotavovaci akce v poctu 36 ddtf do
15 let (7. tiida zilkladni Skoly) a 7 osob pracujfcich s ddtmi, vdetnd 1 zdravotnika.

Ubytovrlni je zaji5tEno v rekreadnim zatizeni ve vicelfiZkovych pokojich, kterd jsou vybaveny pevnfmi i patrovjimi
lfi1ky a flotuymi prostory na osobnf vdci a oddvy. Horni lfiZka patrovfch posteli js,cu bezpersnE piistupn6, jsou
opatiena nepropustnou podloZkou pod matraci a zitbranou proti p6du. SoudSsti v5ech pol<ojri je hygienick|, zaiizeni -
1 sprcha, 1 umlivadlo a 1 WC. U um;ivadel a sprch je zaji5tdna tekouci pitn6 studen6 a tep16 voda.

Vpiizemf je kdispozici jidelna, prostor sping-pongovym stolem a lyifuna, Lyifirna je vytdpdna, umoZndno je
su5eni obuvi. Su5eni lyZaiskdho obledeni je prov6dEno na pokojich. Zdravotnik pravideln6 kontroluje obledeni
i obuv, aby byly chr6ndny pied provlhnutim a nedochiizelo k prochladnuti ddti.

O5etiovna je umistdna v pokoji zdravotnika. L5lq a zdravotnickii dokumentace jsou uloileny pod uzamdenim.

Izolace: pro potieby izolace je k dispozici dvoultrZkovy pokoj s vlastnim hygieniclqfm zaiizenim.

Stravov6ni zajiSt'uje rekreadni zafizeni. Jidelnidek byl piedloZen, vypracovdn je na celou dobu trv6ni zotavovaci
akce, Strava je zaji5tina 5x dennd, z tohq 2x donnd je poddviino tepld jidlo. Sn(da.nd je piipravov6na formou
Svddskfch stol0, na qfbEr jsou kr6jend slfry a 5unka, vaiend vejce, cere6lie a jogurt v miskdch, nutela, margarin
v originiilnim vfceporcovdm baleni, sland i sladkd pedivo, ml6ko ve dZbrinu a zelenina. Souddsti snidand je vidy
tepllf daj. Dle piedloZendho jidelnfdku je zastoupeno maso, ovoce, zelenina, mldko i mldrind vfrobky.

Pitny reZim je zaji5tEn po celj den. Na stole vjidelnd je kdispozicikryth n6doba (nerezovy termos) svypustnfm
kohoutem, do kterdho je piipravoviin tepl! taj.

ZOravotnicka Aommenta piedloZeno bylo pisemnd, ptohl65eni ziikonn;ich ziistupcfi dEti, kter6 neni star3i 1 dne.

Zdravotni zptrsobilost ddti: pii kontrole byly piedloZeny origindly posudkri o zdravotni zptsobikrsti ddti, vystavend
registrujicimi poskytovateli zdravotnich sluZeb v oboru praktickdho ldkaistvi pro dEti a clorost. Posudky nejsou star5i
2 let. Kontrola posudkri byla provedena podle piedloZendho seznamu ddti, zdvady nebyly zji5tEny.

ZOravotni zprisoUito doprovod ddti ffofi celkem 7 fyziekych osob, vd,etnd I zdravatnika. 4 osoby
a zdravotnik jsou pedagogidti pracovniei,2 fyzickf osoby pii kontrole piedloZili posudky o zdravotni zprisobilosti
ffzicf,fch osob vystavend registrujicimi poskytovateli zdravotnfch sluZeb v oboru v5eobecnd praktickd l6kaistvi.
Posudky nejsou star5i 2 let. Zdravotnice, panf Jana Klabikovd, je pi(tomna po celou dobu kondni zotavovaci akce.
Pii kontrole piedloZila prtikaz zdravotnika zotavovacich akci, vystaveny CCK Liberec dne29. ll.2016, s platnosti
do29.11.2020.

Zdravotnick:i denik je veden a pii kontrole byl piedloZen. Kontrolou bylo zji3td:no, Ze se ke dni kontroly
gastrointestin6lni onemocn6ni nelyskytlo. Zaznamenhna je bolest v krku, vdetnd p'odanych ldki a klidovdho
opatieni.

Ldtrirni*a byla piedloZena, vybaveni je v souladu s poZadavky piilohy d. 4 r'yhl65ky d. 10612001 Sb.,
o hygieniclcych poZadavcich na zotavovaci akce pro ddti, ve zndnf pozddj5ich piedpisti. Byla provedena nam6tkovil
kontrola dat exspirace u lddivych pi(pravkri, zdvady nebyly zji5tdny.

ReZim dne zahrnuje dennf program, stravov6ni, osobni hygienu a odpodinek. Doba fuzick1, zdtELe ie eca2,5 hodiny
dopoledne a 2,5 hodiny odpoledne, ddlka sprinku d6ti dini t hodin.

Uklid pokojfl si prov6ddji ddti samy, irklid spolednfeh prostor a hygieniohj ch zaYizeni provSdi personSl penzionu.

Sidlo: Krajsk6 hygienickd stanice Krdlovdhradeckdho kraje , Habmanova 19, poStovni plihr6dka 9, 501 0 I Flradec Klrilovd
tel.: 495 058 I l l, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

rizemnipracoviStdTrutnov,Upickd 117, ji41 l7Trutnov,telefon499829 511,fax499829510
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Ikajski hygienick6 stanice Kr6lovdhradeckdho kraje se sidlem ri Fkadci Krdlovd
Zdsobovrini pitnou vodou je z vlastnfho zdroje. Protokoly o rozborech pitnd vody jso'u zasilAny do informadniho
systdmu. Posledni odbdr vzorku pitnd vody v rozsahu lcriicendho rozboru dle piilohy 6. 5: k vyhl65ce E.25212A04 Sb.,
klerou se stanov( hygienickd poZadavky na pitnou a teplou vodu a detnost a rozsah kontroly pitnd vody, ve mdni
pozddj5ich piedpisti (d6le jen vyhld3ka 8.25212004 Sb.) byl odebrrin dne 20. 1.2020. Dle protokolu laboratornfto
rozboru hodnoty stanovovaqich ukazatelfi vyhovuji poZadavk0m piilohy d. 1 k ryhliirice 8.252/2004 Sb. Odb€ry
a laboratorni rozbory pitnd vody provedla akreditovan6 laboratoi Zdravotniho rlstavu se sidlem v Usti nad Labem.

Poiridrini zotavovaci akce bylo na KHS UP Trutnov ohlii3eno dne 7. 1 .2020.

Piedloieny byly posudky o zdravotni zpfisobilosti dEti, pisemnd prohli5eni z6konnjch:z6stupcfi ddti, zdravotnickf
denik, ldk6rnidka, jidelnidek, reZim dne, seznam ddti, zdznam o provedend instruktdZi a prrikaz zdravotnika
zotavovacich akci.

Zivdr - st6tnim zdravotnim dozorem nebyly z pohledu Krajskd hygienickd stanice ve r4iie uvedenych oblastech
zji5tdny nedostatky.

11. Poiadavek kontroluifciho na noddni pfsemn6 znriw o odstran6ni nello nrevenci nedostatk&
zii5tEn'ich kontrolou podle S 10 odst,2 kontrolniho fildu:
Kontrolovan6 osoba ptedloZf pisemnou zprftvu o odstrandni zji5tEn;ich nedostatkri ve thttd do: -----
Upozorn6ni: Kontrolovand osob6 mfiie spr6vni org6n za nespln6ni vfie uveden6 povinnosti uloZit pokutu aZ do qiSe
500 000 Kd (viz $ 15 odst. 2 kontrolniho iiidu),

12. Pouieni:
Podle $ 13 kontrolniho i6du n6mitky proti kontrolnimu zjiStEni uvedendmu v protokolu o kontrole mfiZe
kontrolovanri osoba podat Krajskd hygienickd stanici Kr6lovdhradeckdho kraje se sidlenrr v Hradci Kr6lovd ve lhirtd
15 dnri ode dne dorudeni protokolu o kontrole. Ndmitky se pod6vaji pisemn6, musi z nich b1t ziejme, proti jakdmu
kontrolnimu zji3tdni smdiuji, a musi obsahovat odrivodndni nesouhlasu s timto kontrolnirn zjiSt6nim.

13. Protokol whotoven dne: 14.2.2020

L4. Protokol obsahuie (podet str6nek protokolu, popi. piflohu): 3 str6nky

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podoisv kontroluiicfch : Bc. Ren6ta Vachovii

Bc. Hana Rdsslov6

Sidlo: Klajskd hygienick{ stanice Krrilovdlu'adeckdho kraje, Habrmanova 19, poitovni plihr6dka 9, 501 01 Hradec Krdlovd
tel.: 495 058 I 11, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

rizemni pracoviStd Trutnov, Upicki l17, 541 17 Trutnov, telefon 499 829 511, fax499 829 510
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