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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  

 

Martina Beneová 

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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsjablonova.cz/
mailto:skolni.jidelna@volny.cz
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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 
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sebevědomím, schopností sebehodnocení a připravit ho na budoucí život, ve kterém bude 
schopen komunikovat, pracovat a žít. 

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 minulých letech jsme se zaměřili na dějiny dvacátého století, kterým jsme dali větší časový 
prostor na úkor starších mezinárodních dějin a dokončili revizi ŠVP, která se týkala obsahu 
učiva předmětu informatika a změny časové dotace, kdy se informatika učí již od 4. třídy, vždy 
po jedné hodině týdně až do 9. třídy.   

Od školního roku 2021/22 došlo k začlenění nové klíčové kompetence (digitální) a nového 
vzdělávacího oboru Informatika, který se zaměřuje především na rozvoj informatického 
myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence 
žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj 
digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů. 
Název vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie byl změněn na 
Informatika a došlo k navýšení hodin tohoto předmětu na 1. stupni z 1 vyučovací hodiny na 2.  
a na 2. stupni ze 3 vyučovacích hodin na 4.  
 

Vzdělávací obsah předmětu Informatika se realizuje ve čtvrtém a pátém ročníku a ve všech 
ročnících 2. stupně základního vzdělávání. Obsah učiva se postupně bude měnit v rámci 
přechodového období na základě požadavků revize RVP ZV v digitální oblasti. 
 

Obsah učiva v ostatních předmětech je zachován, ale byl upraven v předmětech fyzika 6., 7., 
8. a 9 ročník, chemie 8. a 9. ročník, zeměpis 6., 7., 8., 9. ročník, přírodovědný seminář 7. a 8. 
ročník a pracovní výchova 6., 7, a 8. ročník. Pracovní výchova se nově neučí v 9. ročníku.  
 

Nové předměty finanční gramotnost a sportovní a pohybová výchova jsou zařazeny jako 
volitelné předměty pro 6. a 9. ročník. Nově vznikly předměty cvičení z matematiky 9. ročník a 
cvičení z českého jazyka 9. ročník. Došlo i k posílení hodinové dotace předmětů matematika a 
český jazyk na 2. stupni ZŠ. Veškeré tyto změny vzešly z loňského školního roku vzhledem 
k mimořádné situaci v souvislosti s onemocněním Covid – 19,  z nutnosti zjednodušit učební 
plány jednotlivých předmětů a doplnit nabídku o předměty, které jsou potřebné pro další 
vzdělávání a rozvoj  žáků.  
 

  

Rozmístění disponibilních hodin 

Na prvním stupni máme 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, 
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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 10 5 1 0 0 2 5 7 0 0 0 4 

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. 

Jazykovou konverzaci se snažíme podporovat i krátkodobými výjezdy do zahraničí, v tomto 

školním roce např. zájezdem do Německa. 

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, které se i díky mimořádné situaci v minulém období stala mnohem 
přirozenější součástí výuky než dříve.  

Volitelné předměty 

 

Dopravní výchova 4. ročník 

Cvičení z českého jazyka 4., 5. ročník 

Cvičení z matematiky 5. ročník 

Ekologický seminář 6. ročník 

Sportovní a pohybová výchova 6. ročník  
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Finanční gramotnost 6. ročník 

Konverzace v německém jazyce 6. ročník 

Přírodovědný seminář 7. ročník 

Přírodovědný seminář 8. ročník 

Finanční gramotnost 9. ročník  

Sportovní a pohybová výchova 9. ročník  
Seminář ze společenskovědních předmětů 9. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 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 

Míčové hry 

ŠD Gymnastika 

ŠD Keramika 

ŠD Mažoretky 

ŠD Výtvarný kroužek 

ŠD Logopedický kroužek 

ŠD Plstění 
ŠD Pohybové hry 

ŠD Vaření 
Zumba - aerobic 

Basketbal 

Stolní tenis 

Házená 
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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 (přes 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) 

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 Ano 

Jazyková učebna II. 10 Ano 

Cvičná kuchyňka 16 Ne 

Dílny 12 Ne 

Aula 50 Ne 

Technické zabezpečení  
Učebny ZŠ a ZUŠ jsou vybaveny 19 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, a v rámci projektu Šablony III 12 kusů tabletů. V tomto 

roce v rámci podpory digitální gramotnosti budou pořizovány další notebooky pro žáky a 
robotické stavebnice. V rámci projektu jsme získali 3D tiskárnu od firmy Průša Research. 

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 
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zařízení tříd novým nábytkem. Na velmi vysoké úrovni je i vybavení hudebními nástroji pro 
výuku ZUŠ (viz zpráva ZUŠ). 

 

O letních prázdninách proběhla příprava na stěhování a následně i přestěhování části školy  (5. 
– 9. ročník + odpovídající část ZUŠ) do náhradních prostor. Tyto prostory nám pronajala 
Technická univerzita v Liberci v Mařanově ulici, č. 650 v Liberci Vesci, v rámci plánované 
přístavby a rekonstrukce školy. Z tohoto důvodu byly provedeny jen nutné opravy a údržba a 
příprava prostor k nastěhování.  
 

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 
přibližně 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 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

540 540 500 500 6 6 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, ŠÚ, KHS. 
 

Ve školní jídelně nebyla v tomto období provedena kontrola pracovníky KHS Libereckého 
kraje.  
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Údaje o pracovnících                   
 

Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe 

Vedoucí stravování ÚSO 10 

Vedoucí kuchařka SOU 28 

kuchařka SOU 21 

kuchařka SOU 32 

kuchařka SOU 27 

kuchařka SOU 11 

         

Zhodnocení       
   

Školní jídelna připravuje obvykle  5x v týdnu výběr ze dvou druhů jídel. Letos se převážnou část 
roku vařilo pouze jedno jídlo. Bohužel jsme nemohli používat ani nově pořízené chladící 
zařízení pro samoobslužný výdej zeleninových a ovocných salátů. Důvodem byla nastavená 
opatření vzhledem k výskytu onemocnění Covid – 19.  

 

V rámci pitného režimu je k obědu výběr z ovocných čajů, džusů, sirupů, mléčných nápojů a 
čisté pitné vody nebo čisté vody 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 glutamátu sodného. 
Zároveň došlo ke snížení dodávaného množství cukru v nápojích a čajích a ke snížení dodávané 
soli.  

 

V rámci dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků absolvoval vedoucí školní jídelny školení 
hygienického minima a setkání vedoucích pracovníků školních jídelen. 
 

Technická vybavenost kuchyně byla zlepšena nainstalováním nového výdejního terminálu, 
který umožňuje plynulejší a rychlejší výdej obědů (zvukové hlášení) a zároveň kontrolu 
správnosti objednávky přímo při výdeji. Terminál je podporován novou verzí programu 
Stravné.  

Od 1. 9. 2022 budou upraveny ceny obědů.  Tato úprava je vynucena vývojem situace na 

trhu s energiemi a růstem cen potravin. 

 

Ceník stravného: 
 

1. kategorie děti do 10 let 35,- Kč 

2. kategorie děti 11 – 14 let 37,- Kč 

3. kategorie děti 15 a více 40,- Kč 
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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 + 

46 9 46.0 4 11 16 10 5 

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 

5 1 4 1 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 

2 2 Odchod do důchodu, odchod mimo školství 
 

 

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.  

Většina předmětů je dlouhodobě vyučována 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  50 50 100 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  45 45 100 0 0 0 0 

 Matematika  45 45 100 0 0 0 0 

 Cizí jazyky  53 53 100 0 0 0 0 

 ICT  20 8 40 12 60 0 0 

 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z  55 30 54,5 25 45,5 0 0 

 Člověk a společnost D, Ov,   26 26 100 0 0 0 0 

 celkem  244 207 92,3 37 7,7 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 
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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. V letošním školním roce si učitelé velmi 
zvýšili své digitální kompetence. Vzhledem k distančnímu způsobu výuky si upevnili nové 
učební prostředí Google Suite. Zdokonalili se v práci v prostředí  Google učebny.  

Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků  
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

název pořadatel účastníci 
Metodické setkání AP a TU 

všech tříd 

Lucie Jirkovská asistenti pedagoga a třídní 
učitelé 

Kontrola a vyhodnocení IVP PPP Liberec 2 

Schůzka koordinátorů 
inkluze 

Férové školy  2 

Školení GDPR APIV NPI ČR 5 

Umění zpětné vazby Férové školy  11 

Metodické setkání VP PPP Liberec 1 

Metodické setkání VP PPP Liberec 1 

Změny právních předpisů Zeman, Šlegrová 1 

Formativní hodnocení KAP LK 1 

Metodické setkání VP PPP Liberec 1 

Strategický plán rozvoje 
školy 

Seminaria 1 

3D tisk Průša Research 2 

Edookit školení 
administrátorů 

Edookit 3 

Edookit školení uživatelů Edookit 20 

Metodické setkání VP PPP Liberec 1 

Novela č. 75/2005 Sb. Služby a školení Mladá 
Boleslav 

1 

POKOS Magistrát města Liberce 3 

 

 

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 2022 dotazník 
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5.Údaje o počtu žáků  

Třídy a žáci celkem  
Naplněnost školy byla ke 30. 9. 2021 91,85 %, 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. 
  

Škola / školní rok 

(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

1. stupeň ZŠ 10 10 277 262 27,7 26,2 

2. stupeň ZŠ 10 10 232 234 23,2 23,4 

celkem 20 20 509 496 25,45 24,8 

 

Charakteristika žáků dle bydliště 

 

1. stupeň 2. stupeň 

bydliště 
Liberec 

bydliště MO 
Vratislavice 

bydliště mimo 
Liberec 

bydliště 
Liberec 

bydliště MO 
Vratislavice 

bydliště mimo 
Liberec 

242 0 20 216  18 

 

Školní družina 

 

Kapacita Poměr k počtu žáků 1. stupně % Naplněnost % Školní klub ANO/NE 

190 72,5 86,8 NE 

 

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

 

Naším cílem pro další roky je nenaplňovat třídy do 30 žáků, ale přijímat v průměru nejvýše 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 

48 38 0 10 39 

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 

25 23 1 1 58 7 38 13 0 0 

 

 

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

 

Rozhodnutí Počet 

o přestupu z jiné ZŠ 23 

o opakování ročníku 2 

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. 228 97 30 131 2 4 2 1 

2. 233 91 32 140 1 1 0 11 

 

 

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 

495 28 23 8 2 2 0 0 503 71 14 10 17 4 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. 15240 0 58 0 15904 11 60 0,001 

2. 18067 32 78 0,004 21319 14 92 0,001 

 

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) 

7 1 3 0 0 1 4 

Nedostatečná 
domácí 

příprava na 
vyučování, 

zákonný 
zástupce pod 

vlivem alkoholu 

při vyzvedávání 
dítěte 

 

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. Spolupracujeme s nadací Women for women při 
zajišťování stravování pro žáky ze sociálně slabého prostředí.   
 

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 školním roce jsme se zúčastnili testování školního klimatu ve spolupráci se společností 
SCIO a proběhlo sociometrické šetření v rámci tříd.  
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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, vystoupení v rámci akce Velikonoce, 

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 

 Univerzitou Karlovou Praha 

 Women for women o. p. s. 
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 Organizacemi zajišťující ekologickou výchovu – Ekocentrum Střevlík, SEV 
Divizna, ZOO Liberec, 

 Divadlem F. X. Šaldy 

 PKO Liberec 

 Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci  

 Severočeským muzeem 

 Oblastní galerií 

 Vzdělávacími organizacemi CVLK a NPI 

 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. V letošním 
roce byla praxe studentů částečně vedena distanční formou.  
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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 

Po zrušení covidových opatření v minulém školním roce se žákovské soutěží různých druhů 
mohly opět naplno rozběhnout. Zde je výčet těch s účastí žáků naší školy.  

Soutěže typu A: 
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, Olympiáda v anglickém jazyce, Dějepisná 
olympiáda 

Umělecké soutěže:  
Ostatní soutěže:  
 

Soutěže typu B: 
Předmětové soutěže: Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Matematický klokan 

Umělecké soutěže: výtvarná výchova – Mapa mého budoucího světa 

Sportovní soutěže: basketbal, atletika – Pohár rozhlasu, florbal, volejbal, futsal, vybíjená, 
přehazovaná 

Ostatní soutěže:  
 

Soutěže 2021/2022 

V rámci školního kola proběhly Olympiády v anglickém jazyce a dějepisu a Logická olympiáda. 
Dále pak v soutěžích Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, a Matematický klokan. Níže uvedený 
přehled se týká účastí našich žáků v okresních kolech. 
 

OKRESNÍ KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ 

Matematická olympiáda Adéla Hudcová 7.–10. místo 

 Rózi Blažková 7. místo 

 Filip Hudec 14.–15. místo 

Olympiáda v anglickém 
jazyce 

Gabriela Matejčová 1. místo 

 Jakub Hrdý 5. místo 

Pythagoriáda Kristýna Kellerová 2.–5. místo 

florbal dívky 8.–9. ročníku 5. místo 

volejbal dívky 8.–9. ročníku 4. místo 

basketbal dívky 8.–9. ročníku 4. místo 

 chlapci 8.–9. ročníku 2. místo 
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atletika – Pohár rozhlasu dívky 6.–7. ročníku 1. místo 

 chlapci 6.–7. ročníku 3. místo 

 dívky 8.–9. ročníku 2. místo 

 chlapci 8.–9. ročníku 2. místo 

vybíjená dívky 5. ročníku 2. místo 

 chlapci 5. ročníku 2. místo 

přehazovaná výběr žáků 5. ročníku 3. místo 

 

V krajských kolech byla účast našich žáků v letošním školním roce relativně skromná. O to 
cennější je umístění dívek 6. a 7. ročníku v atletice a výsledky v Logické olympiádě. 
 

KRAJSKÉ KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ 

atletika dívky 6.–7. ročníku 3. místo 

Logická olympiáda  
(kategorie A1) 

Albert Hudec 6.–11. místo 

 Eliška Laurynová 15.–18. místo 

 Tomáš Mikeš 38.–40. místo 

Logická olympiáda  
(kategorie A2) 

Vojtěch Král 1.–5. místo 

 Teodor Žák 6.–10. místo 

 Barbora Honzejková 15.–20. místo 

Logická olympiáda  
(kategorie A) 

Rózi Blažková 3.–4. místo 

 Klára Horáková 42.–44. místo 

Logická olympiáda  
(kategorie B) 

Filip Hudec 28.–31. místo 

 Alena Vrbová 42.–43. místo 

 Amálie Blažková 44.–47. místo 

 

Další úspěchy 

Školní rok 2021/22 byl bohatý především na úspěchy ve sportovních soutěžích. Kromě výše 
zmíněných účastí a umístění nelze opomenout celorepublikové finále ve futsalu, ve kterém se 
dívky 6. a 7. ročníku umístily na 2. místě. Dalším výrazným počinem se prezentovala Viktorie 
Vašáková z 9.B, když zvítězila v soutěži Mapa mého budoucího světa, pořádané Českou 
kartografickou společností. 
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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. 

 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 – Ivana Kyseláková 

Druhé oddělení – Adéla Merunková 

Třetí oddělení – Jana Horáková 

Čtvrté oddělení – Bc. Vendula Peluňková 

Páté oddělení – Jitka Štefkovičová 

Šesté oddělení – Mgr. Oksana Kopecká 

Z celkové kapacity školní družiny, která činní 190 žáků, byla naplněna 161 žáky, rozdělených 
do skupin dle tříd. Všichni žáci školní družiny byli řádně přihlášeni. Školní družina pracovala 
podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. 

Během školního roku jsme se snažily dětem vštěpit základy slušného chování, úctu k sobě i 
druhým a vzájemný respekt.  

Každé oddělení ŠD má navíc vypracován plán akcí pro daný školní rok 2021/22, které jsou 
vítaným zpestřením. Akce ŠD, které jsou úspěšné, se každoročně opakují. 

Většina činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží. Dotýkaly se všech 
oblastí výchovy, to jak výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

Nenásilnou formou učení a osvojování si nových poznatků a vědomostí je pobyt venku na 

školní zahradě, v parku nebo při vycházkách po okolí školy. 

ŠD se celoročně podílí na výzdobě školy a její prezentaci.  

ŠD se podílí na akcích školy (JABLOŇFEST), doprovody na hudební akce. 
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V rámci ŠD děti navštěvují zájmové kroužky zaměřené na různé dovednosti (taneční, keramika, 
výtvarná výchova, plstění a logopedii) vedené vychovatelkami.  

Hospitační činnost v ŠD v tomto školním roce prováděla ČŠI, která se zaměřila na činnost 
v odděleních a na kontrolu dokumentace. 

Přehled akcí školní družiny ve školním roce 2021/22 

 září: pomoc novým žákům z prvních tříd zařadit se do provozu ŠD a 24.9 Červený den 

 říjen: 8. 10 Žlutý den a 25. 10 Halloween  
 listopad: některá oddělení -  nařízena karanténa v souvislosti s onemocněním covid  
 prosinec: 3. 12 Čerti a Mikuláš a 15. 12 vánoční besídka s rozdáváním dárků, ŠD 

nakoupila nové hry a hračky pro děti 
 leden:  27. 1 Pruhovaný den 

 únor: 11. 2 karneval a diskotéka v maskách vyrobených v ŠD  
 duben: 11. 4 Červený den, 12.4 Zelený den, 13. 4 Žlutý den a 26. 4 Čarodějnický den, 

opékání buřtů, soutěže 

 květen: 20. 5 sportovní den a 29. 5 JABLOŇFEST 

 červen: 30.5 – 3. 6 škola v přírodě a školní výlety dětí – doprovody 

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, Ivana Kyseláková 
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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 2021/2022 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řídí platnou 
legislativou. V uplynulém školním roce se vyučující a žáci museli věnovat především 
vyrovnávání rozdílů mezi žáky. Šlo především o rozdíly v míře a v kvalitě osvojeného učiva 
v době pandemie způsobené onemocněním covid-19, přičemž podzim 2021 byl opět náročný 
s ohledem na další vlnu a nařizování karantén pro třídní kolektivy. Stále tak byla částečně 
poskytovaná distanční nebo hybridní výuka.  

Žákům, kterým ŠPZ vydalo doporučení, jsou na jeho základě poskytována podpůrná opatření 
(PO). V uplynulém školním roce byla poskytována podpůrná opatření od 1. do 3. stupně 
podpory. Ke konci školního roku bylo v evidenci celkem 56 žáků se SVP, z toho 5 žáků bylo 
zařazeno do kategorie K – Z – V  (PO 1. stupně). Většině žáků byla PO poskytována na základě 
doporučení ze ŠPZ. 

Třídy PO 1. stupně PO 2. stupně PO 3. stupně IVP AP 

1.A, 1.B   1      

2.A, 2.B   1 1 1 1 

3.A, 3.B   3 2    

4.A, 4.B   2 1 1 1 

5.A, 5.B 1 6 2 1 1 

6.A, 6.B   8      

7.A, 7.B, 7.C 1 7 2    

8.A, 8.B 5 4 1    

9.A, 9.B, 9.C 1 6 1 1 1 

celkem: 8 38 10 4 4 

Žákům s potřebou vyšší míry podpory byly poskytovány navýšené hodiny v podobě 
pedagogické intervence, speciálně – pedagogické péče a doučování. V letošním roce 
v mnohem větší míře než v letech minulých. Na škole působí 4 asistenti pedagoga, a to ve 

třídách 2. A, 4. B, 5. B a 8. A.  
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Žáci cizinci 

V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školu celkem 23 žáků s cizím státním občanstvím. 
Většina z nich v ČR žije dlouhodobě a český jazyk tak pro ně již není zcela neznámý a jsou 
z něho hodnoceni i na vysvědčení. Jiní do školy nastoupili v průběhu školního roku, a to 
především z důvodu války na Ukrajině. Těmto žákům škola poskytla podporu ve formě 
doučování českého jazyka. Hodiny poskytovali mimo jiné pedagogičtí pracovníci ukrajinské 
národnosti (AP, vyučující ZUŠ), kteří na naší škole působí a mají osvojený český jazyk.  

Třídy Počet cizinců Z toho v průběhu školního roku 

1.A, 1.B  1  
2.A, 2.B  3 3 

3.A, 3.B  4 2 

4.A, 4.B  4 2 

5.A, 5.B   
6.A, 6.B  2 1 

7.A, 7.B, 7.C 3  
8.A, 8.B 3 1 

9.A, 9.B, 9.C 3  
celkem: 23 9 

 

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

V průběhu školního roku 2021/2022 výchovný poradce spolu s třídními učiteli a vedením školy 
jednal s rodiči některých žáků v souvislosti s kázeňskými a výchovnými problémy. Šlo převážně 
o nedostatečnou přípravu na vyučování, prospěch, porušování školního řádu a nevhodné 
chování ke spolužákům nebo vyučujícím. Z většiny těchto jednání jsou sepsány zápisy 
z jednání.  

Nejzávažnější výchovné problémy (řešené ve spolupráci se zákonnými zástupci, OSPOD, Policií 
ČR): 

 záškoláctví 
 vandalismus v okolí školy a krádež v obchodě 

 fyzické napadení spolužáka 

 šikana ve 4. ročníku 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci se zákonnými zástupci): 

 neplnění základních povinností žáků, nedostatečná domácí příprava 

 konfliktní vztah mezi spolužáky, vulgarita 
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 pomluvy na sociálních sítích 

I přes veškerou podporu budou 3 žáci opakovat ročník. Jeden žák, který má splněnou povinnou 
devítiletou školní docházku a vychází z 8. ročníku, bude skládat opravnou zkoušku ze dvou 
předmětů. Dvěma žákům bude snížená známka z chování na vysvědčení na stupeň 2.  

Spolupráce se ŠPZ (školská poradenská pracoviště) 

Výchovný poradce spolupracuje převážně s PPP v Liberci. Poradna pořádá pravidelná 
metodická setkání VP a AP – informuje o novinkách, metodicky vede, poskytuje podporu. 
Každé doporučení pro žáka konzultuje se školou. PO jsou nastavená ve spolupráci s vyučujícími 
a pro žáka jsou tak efektivnější. Společně s pracovníkem PPP dochází jednou ročně 

k vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření. K těmto se vyjadřují i zákonní zástupci 
žáků.  

 

Dále škola spolupracuje vždy v jednom případě s:  
 

 Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické 

 Speciálně pedagogické centrum pro TP a PAS 

 SPC pro zrakově postižené 

Projekty 

Projekt Férové školy II 

I v uplynulém roce byla naše škola zapojena do projektu Magistrátu města Liberec s názvem 
Férové školy II. Výchovní poradci tak i nadále pokračovali ve svých funkcích koordinátora 
inkluze a kariérového koordinátora. Výchovný poradce se jako koordinátor inkluze 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 rámci tohoto projektu byl realizován seminář pro pedagogy na téma Umění zpětné vazby.  

Metodická setkání v rámci tohoto projektu jsou pořádána i pro asistenty pedagoga. O těchto 
jsou AP průběžně informováni výchovnou poradkyní. Bližší informace o projektu jsou umístěné 
na webu školy.  

Projekt APIV od NPI  

Škola je dále aktivně zapojena do projektu NPI 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 v předškolním, základním, středním a zájmovém 
a neformálním vzdělávání. V rámci tohoto projektu proběhl webinář pro pedagogy na téma 
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Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a agresivními projevy I a II. Bližší informace o projektu 
jsou umístěné na webu školy. Tento projekt končí ke dni 30. 06. 2022. 

Mgr. Lucie Jirkovská, výchovný poradce a koordinátor inkluze 

 

Logopedická prevence 

 

Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo logopedickou prevenci celkem 5 dětí ( 2 chlapci 
z první třídy, 2 chlapci z druhé třídy a 1 dívka z druhé třídy). Všichni žáci měli nesprávnou 
výslovnost několika hlásek a dívka i opožděný vývoj řeči. Prevence probíhala každý týden 
v pátek. Každý žák měl vždy 20 minut individuální péče. Ve druhém pololetí (1. dubna) se 
odhlásil jeden žák z 1. třídy, protože vadné hlásky již měl pěkně zafixované, zautomatizované 
a nebylo třeba kroužek dále navštěvovat. Ke konci roku tj. 17.6.2022 byla logopedická 
prevence ukončena s počtem 4 dětí. 

Vydatnou pomocí byl nově otevřený kroužek ŠD, který vedla Bc. Vendula Peluňková (log. 
asistentka) každé pondělí od 15:30 do 17:00. Přihlášených bylo 9 dětí (z prvních a druhých 
tříd – všechny děti s vadou řeči - dyslalie). S dětmi paní asistentka pracovala nejdříve 
skupinově (nácvik správného dýchání, oromotorická cvičení, hry na slovní zásobu, rytmizaci, 

paměť aj.), poté s každým dítětem pracovala individuálně. Ostatní děti mezitím vyplňovaly 
pracovní listy. 

Mgr. Jana Škaloudová, logopedický preventista 

Zpráva kariérového poradce  

V letošním školním roce se vybraní žáci zapojili do pokračování projektu Férová škola II – 

zaměřeného na volbu vhodného povolání pro žáky ZŠ. Akce byly plánovány pro žáky 7. -9. 

tříd. V rámci projektu se žáci osmých tříd zúčastnili tří návštěv v dílnách Střední školy strojní, 
stavební a dopravní v jejich dílnách. 

Vycházející žáci z devátých ročníků navštívili veletrh vzdělávání Educa, který po dvou letech 
probíhal opět v Home Credit Aréně. Zde se mohli z osobně seznámit s konkrétní nabídkou 
oborů téměř všech středních škol z Libereckého kraje, které se prezentovaly v jednotlivých 

stáncích.  

V letošním školním roce vycházelo celkem 57 žáků. Z tohoto počtu vycházejících žáků bylo 
přijato 45 žáků na střední školy s maturitními obory (1 žákyně přijata na konzervatoř, 8 žáků 
na gymnázia) a 12 žáků na učební obory SOU. Jeden žák byl přijat na učební obor z 8. ročníku 
ZŠ. 

Z pátých ročníků nepřechází na osmiletá gymnázia žádný žák a ze sedmých ročníků 1 žákyně 
na šestileté dvojjazyčné gymnázium. 

 

Hana Mandíková – kariérová poradkyně 
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 Zpráva školního metodika prevence 

Ve školním roce 2021/2022 byly preventivní činnosti pro jednotlivé třídy organizované ve 
spolupráci s externími organizacemi školním metodikem prevence Mgr. Lucií Jirkovskou. Další 
preventivní aktivity uskutečňovali ve svých třídách především třídní učitelé, zapojovali se však 
všichni vyučující školy.  
 

V uplynulém školním roce se pravidelně setkával tým školního poradenského pracoviště, 
schůzky probíhaly jednou měsíčně před provozními poradami, v případě potřeby i častěji. 
Členy týmu ŠPP byly:  
Mgr. Iva Havlenová – ředitelka školy 

Mgr. Lucie Jirkovská – výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor inkluze pro 
školu 

Mgr. Jana Pelinková – koordinátor inkluze pro 1. stupeň 

Mgr. Hana Mandíková – kariérový poradce 

Konzultační tým: 
Mgr. Regina Matušková – koordinátor ŠVP 

Mgr. Jana Škaloudová – logopedický asistent 
Mgr. Jiří Pánek – vedoucí Školního parlamentu 

 

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. Konfliktní vztahy se, bohužel, ve 
třídách projevují zejména po dlouhém období zavřených škol, které bylo způsobeno pandemií 
covid – 19 v minulých letech.  
 

V uplynulém školním roce byla naše škola i nadále 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. Veškeré 
informace o projektu má škola umístěné na svém webu.  

Prevence rizikového chování v dopravě probíhala ve výuce v jednotlivých ročnících v rámci 
třídnických hodin a dalších předmětů v průběhu celého roku. Žáci čtvrtých ročníků pravidelně 
navštěvovali dopravní hřiště, v závěru školního roku tito žáci absolvovali závěrečné zkoušky 
pro získání průkazu cyklisty.  
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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: 
 Pravidelný sběr papíru  
 Divizna – ekologické programy pro ročníky dle výběru vyučujících 

 Třídění odpadu na chodbách školy a ve třídách 

Dalšími aktivitami spojenými s vytvářením kladného vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém 
žijeme, jsou různé exkurze a výlety do přírody. Letošní školní rok byl dle běžného režimu 
zakončen tradičními školními výlety.   
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. Programy a akce zaměřené na zdravý životní styl a zdraví obecně probíhaly 
v průběhu celého roku a účastnily se jich všechny třídy. Jde o programy Ovoce do škol a Mléko 
do škol.  
 

Se zdravým životním stylem a kladným vztahem ke zdravé výživě souvisí i pohybové aktivity. 
Uplynulý školní rok se sportovní týmy vytvářené podle potřeby napříč ročníky účastnily mnoha 
sportovních akcí. Ve spoustě soutěží a závodů byla naše škola velmi úspěšná. Oceňování žáků 
za úspěšnou reprezentaci školy probíhalo průběžně formou odměn, dále se některé kolektivy 
umístily na předních příčkách školní ankety Jonatán a vybraným žákům byla udělena pochvala 
ředitelky školy na vysvědčení.  
   

V uplynulém školním roce naše škola i nadále systematicky spolupracovala s organizací Maják, 
o.p.s. Podařilo uskutečnit většinu naplánovaných preventivních programů. 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  
2.A Zdravé tělo  14.10.2021 

2.B Zdravé tělo  15.10.2021 

3.A Buď kamarád  15.10.2021 

3.B Buď kamarád  31.03.2022 

4.A Alkohol a kouření  14.10.2021 

4.B Alkohol a kouření 15.11.2021 

5.A Bezpečně online  11.03.2022 

5.A Jsem originál  21.06.2022 

5.B Jsem originál 24.03.2022 

5.B Bezpečně online  09.06.2022 
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6.A Čas změny  18.10.2021 

6.B Čas změny 19.10.2021 

7.A Návykové látky  15.11.2021 

7.A Krása  03.06.2022 

7.B Návykové látky  16.11.2021 

7.B Krása  20.06.2022 

7.C Návykové látky  16.11.2021 

7.C Krása  08.06.2022 

8.A Sexualita  18.10.2021 

8.A 

Sranda nebo 

ubližování  14.06.2022 

8.B Sexualita 19.10.2021 

 

 

Intervence – pomoc v řešení akutních i dlouhodobých problémů:  
 

4. A Intervence 16. 06. 2022   šikana 

8. A Intervence 09. 11. 2021 konfliktní vztahy 

9. A Intervence  03.11. 2021 konfliktní vztahy 

 

Vzhledem k tomu, že se nám spolupráce s organizací Maják osvědčuje každý rok, budeme 
jejich programovou nabídku využívat i v následujícím školním roce. 
 

Při organizování dalších preventivních aktivit škola spolupracuje s Městskou policií, s Policií ČR, 
s rodiči, kteří pracují v odvětvích zabývajících se prevencí. 
  

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. Škola jeho služeb využila pro třídu 6. B, kterou v průběhu školního 
roku opustil jeden žák. V uvedené třídě se žáci musí systematicky vést k tomu, aby rozlišovali, 
co je sranda a co ubližování, což se stává nejrozšířenějším problémem na škole. Navazující 
program v této třídě proběhne v září 2022. 
  

Dále ve spolupráci s Mgr. Šolcem proběhlo sociometrické šetření ve třídě 3. A. Toto šetření 
bude sloužit jako podklad pro vztahový program, který ve třídě proběhne v září 2022. 
Důvodem jsou patologické projevy v chování některých žáků. 
  

Metody, které škola využívá pro mapování vztahů mezi dětmi, jsou především pozorování 
vyučujících v průběhu hodiny a o přestávkách, aktivity zaměřené na vyjádření vnímání pozice 
žáka ve třídě, vztahové dotazníky. Většina aktivit probíhá v rámci třídnických hodin. Vyučující 
jsou metodikem prevence průběžně metodicky vedeni a informováni o metodách a 
dostupných materiálech, které jim mohou být při jejich preventivních činnostech nápomocné. 
  

Další spolupráci škola pro tyto případy navázala se SVP Čáp. Středisko Čáp se ke konci roku 
potýkalo s naplněnou kapacitou a nemělo tak další prostor pro žáky, kteří by jejich služby 
potřebovali využít. 
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Služeb etopeda a SVP Čáp bude škola využívat i v následujícím školním roce, jelikož je vnímá 
jako velmi účinné. 
  

Škola se snaží poskytovat rodičům a dětem informace i prostřednictvím webu, kam do sekce 
školního poradenského pracoviště umisťuje materiály a nabídky, které mohou využívat. 
 

S ohledem na uplynulý školní rok se v příštím období bude škola ve svém preventivním 
programu školy zaměřovat především na: 
 

 vulgaritu mezi žáky a slušné chování 
 vztahy mezi žáky 

 vandalismus (ničení školního majetku) a nepořádek ve třídách 

 užívání tabákových výrobků – nově osvěta a prevence v užívání nikotinových sáčků 

 psychickou odolnost žáků včetně edukace pedagogů v oblasti podpory žákům 
s psychickými obtížemi 

 používání mobilů (zakázané školním řádem) 
 plošnou sociometrii od 3. do 9. ročníků (převážně v rámci hodin informatiky) 

 

Součástí této zprávy je vyhodnocení – výkaz preventivních aktivit ze systému SEPA. 

 

Mgr. Lucie Jirkovská, školní metodik prevence 
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10. Údaje o řízení školy 

 

Školu řídí ředitelka, jí jsou podřízeni tři zástupci, jeden pro 1. stupeň Základní školy Ing. Miloš 
Miler, pro 2. stupeň Základní školy Mgr. Martin Adamec a PaedDr. Jan Prchal 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. Aprobovanost učitelů je na velmi vysoké úrovni. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se podařilo proškolit pedagogy v oblasti  

vzdělávání v souvislosti s novou informatikou, ukončili jsme  jsme  projektu Zlepšení kvality 
výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec v rámci výzvy 22 OP VVV – Šablony II a navázali projektem 
v rámci Šablon III, ze kterého čerpáme  finanční prostředky na  školní asistentku,  projektový 
den ve  škole zaměřený na novou informatiku, kroužek robotiky a využití tabletů v hodinách.  

 Další vzdělávání pedagogů probíhalo dle plánu, tzn. zvyšování odbornosti dle jednotlivých 
aprobací učitelů. Zaměřili jsme se také na vzdělávání v rámci změny náplně předmětu 
informatika a na digitální gramotnost.  

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.   

Letošní školní rok ovlivnila nejen opatření související s onemocněním Covid 19 a s tím spojené 
vysoké absence žáků, ale také válka na Ukrajině, která nás donutila pracovat jinak, než jsme 

byli zvyklí. Museli jsme se vyrovnat s přílivem dětí z Ukrajiny, který u nás ve škole nebyl tak 
velký vzhledem k naplněnosti tříd, ale i práce s jednotlivci a jejich zařazení do běžného 
školního života byla náročná, a to  i z pohledu psychiky dětí. Vzhledem k tomu, že u nás ve 
škole pracují již delší dobu učitelé původem z Ukrajiny, byla pro nás situace lehčí, protože byli 
velmi nápomocni s aklimatizací dětí, stali se prostředníkem mezi školou a rodinou a ujali se i 
doučování českého jazyka.  

Během letních prázdnin  byly provedeny pouze nezbytné opravy, protože se škola začala 
připravovat na stěhování. Na konci prázdnin se část školy (5. – 9. třídy) přestěhovala do Liberce 
Vesce, do pronajatých prostor od Technické univerzity v Mařanově ulici.  

Rekonstrukce školy bude zaměřena na kompletní výměnu elektroinstalace v celé budově, na 
provedení protiradonových opatření, na zřízení bezbariérového přístupu do 1. patra a na 
vybudování odborných učeben ve vzniklé přístavbě 1. patra jednoho z pavilonů školy.  
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Participace žáků na chodu školy - školní parlament 

 

Ve školním roce 2021/2022 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 týden ve školním klubu nebo kuchyňce.  
Uskutečněné plány pro rok 2021/2022: 

o Volba zástupců do školního parlamentu 

o Rozvržení rolí v parlamentu 

o Sbírání dotazů, připomínek či návrhů ze strany spolužáků 

o Dotazy, připomínky či návrhy komunikovány a prodiskutovány na zasedání 
parlamentu  

o Předání dotazů, připomínek či návrhů vedení školy a učitelům mluvčím parlamentu 

o Organizace humanitární sbírky pro Ukrajinu 

o Organizace tematických dní ve škole (No back pack day, Pyžamový den, Retro den) 
o Projednání možností zlepšení sběru tříděného plastu a hliníku 

o Doučování žáků s problémy z covidové krize 

o Pomoc se zorientováním se pro ukrajinské žáky ve spolupráci s našimi žáky, kteří jazyk 
ovládají a jsou na škole již delší dobu 

 

Školní parlament byl v prvním pololetí stále poznamenán covidem-19 a s ním spojenou situací 
ve školách. Schůzky byly tedy kombinací online a prezenčních setkání a byly věnovány spíše 
utmelení vztahů a zorientování se v povinnostech a pravomocích školních parlamentů obecně. 
 

Řešili jsme také dopady krize covidu-19 a ruské invaze na Ukrajinu na naši školu a z toho vyšlo 
i několik menších i větších projektů (sbírka, pomoc s doučováním, pomoc ukrajinským žákům 
se začleněním do kolektivu atd.). 
Školní parlament byl tento rok aktivnější hlavně díky rozvolněným opatřením a mohli jsme tak 
naši činnost „zpravidelnit“ a uskutečnit plánované projekty a akce. Členové byli letos velmi 
nápomocni se vším potřebným ve škole a pomáhali vždy s chutí a radostí. Školní rok hodnotím 
pozitivně. 

 

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 ke zvýšené potřebě učeben na dělené hodiny, na hodiny poskytované dětem 
v rámci inkluze, potřebné modernizaci odborných učeben a zároveň propojení základní a 
základní umělecké školy jsme zažádali u zřizovatele Magistrátu města Liberce o přístavbu 1. 
patra jednoho z našich pavilonů. K realizaci této přístavby dojde ve školním roce 2022 – 2023. 

Kromě vybudování přístavby 1. patra jednoho z pavilonů, kde vzniknou nové odborné učebny 
(2 jazykové, učebna informatiky, přírodovědná učebna a aula ZUŠ) se zmodernizují i další 
stávající odborné učebny – multimediální učebna a cvičná kuchyňka. Škola získá i bezbariérový 
přítup do 1. patra, včetně nové propojovací chodby do dalších pavilonů, kde vzniknou i nové 
kabinety pro učitele.  Zrekonstruují se veškeré elektrorozvody, které již neodpovídají nárokům 
dnešní doby a provedou se protiradonová opatření.  

S touto rekonstrukcí je spojená i změna výukových prostor pro školní rok 2022 – 23, kdy část 
žáků (1. – 4. tříd) se zůstává učit ve stávající budově, za omezených podmínek a zbytek žáků 
bude přejíždět zajištěnou autobusovou dopravou ve spolupráci s Dopravním podnikem města 
Liberce od školy v Jabloňové do Vesce a zpět. V budově v Mařanově ulici bude zajištěna výuka 

ve třech patrech budovy i stravování ve výdejně obědů ve spolupráci se ZŠ Kaplického Liberec. 

      

Naše záměry do budoucna: 
Školní vzdělávací program  
Od školního roku 2021/22 došlo k začlenění nové klíčové kompetence (digitální) a nového 
vzdělávacího oboru Informatika, který se zaměřuje především na rozvoj informatického 
myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Naším úkolem je zařadit 
digitální kompetence napříč předměty a zvládnout přechodové období  v rámci předmětu 
Informatika a v co největší možné míře seznámit žáky přechodových ročníků s novými trendy 
v informatice, s robotikou apod.   

 

Nadále budeme usilovat o kvalitní výuku ve všech předmětech a se školním vzdělávacím 
programem budeme pracovat jako s živým dokumentem a zařazovat nové obsahy předmětů, 
případně zjednodušovat stávající, pokud bude potřeba a reagovat na aktuální situaci ve 
vzdělávání.  
 

Volnočasové aktivity 

Budeme udržovat bohatou nabídku volnočasových aktivit, případně reagovat na další 
požadavky ze strany žáků a jejich zákonných zástupců. V příštím letech 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. 
 

 



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

 

38 

 

 

ICT 

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, Šablony III a z Národního plánu obnovy.  

 

Informační systém 

V loňském  školním roce jsme přešli na nový systém vedení dat a zároveň komunikační kanál 
– Edookit, který propojuje jak školní matriku, tak i žákovskou knížku a zjednodušuje tak 

komunikaci s rodiči, omlouvání žáků, platby apod. Tento systém chceme nadále rozvájet a 
využívat, co nejvíce možností, které nabízí. 
 

Projekty 

Pro další  školní rok jsme získali dotaci v rámci Šablon III, kterou chceme mimo jiné využít i na 
další dovybavení školy tablety pro žáky a nabídnout žákům kroužek robotiky.  
Chceme spolupracovat s dalšími organizacemi, které nám pomohou s chodem školy (Women 
for women, Nadace Terezy Maxové apod.) 
  

Prevence 

Za velmi důležitou oblast považujeme i nadále prevenci sociálně patologických jevů. Zde  
budeme využívat zkušeností získaných z  projektu „Školní poradenské 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 zaměstnancům, podporovat 

pozitivní pracovní klima a přátelské vztahy. 
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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: 

 Women for women – obědy pro děti 
 Nadace Terezy Maxové – příspěvek pro žáky na školu v přírodě 

 Průša Research – 3D tiskárna 

 24U - tablety 

 

 

Šablony III– Zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec 

 

Projekt, který navazuje na projekt Šablony II, nadále budeme čerpat finanční prostředky na 
financování školního asistenta pro ZŠ a další aktivity:  
 

 využití ICT ve vzdělávání 
 klub ICT pro žáky  
 projektový den ve výuce 

 

 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. 

 

Projektová spolupráce s vysokými školami 
 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Ústavem pro 

,studium totalitních režimů (ÚSTR).  
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Spolupráce s TUL probíhala v rámci několika projektů. Kromě již tradičních praxí studentů PF, 
které u nás studenti absolvují v průběhu celého roku, jsme nadto společně pracovali na jejich 
inovacích. Dále jsme testovali nové mezipředmětové (zejména informatika, zeměpis a dějepis) 
interaktivní vzdělávací materiály (www.digigram.cz/dvz-public/), vytvářené Katedrou 
aplikované matematiky přírodovědně-humanitní fakulty TUL.  
 

Projekt Dějepis +, který zavádí aplikaci History Lab, kterou naše škola pilotovala,  do části škol 
v České republice v rámci pilotního testování, v tomto projektu budeme jako škola nadále 
pomáhat.  
 

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. 
0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. hrazených 
aktivit, jako jsou školní družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky (ZK), pobyty ve škole 
v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), lyžařské kurzy (LVK), jazykové zájezdy do zahraničí 
(JZ) apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a 
v 6. – 9. třídě. 

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,- 2 000,- 400,- 200,- 

2.-5. 

třída 
200,- 800,- 2 000,- 400,- 300,- 

6.-9. 

třída 
0,- 800,- 2 500,- 400,- 400,- 
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti   
V tomto školním roce jsme ve škole měli tyto kontroly: 

 Česká školní inspekce 

 

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 
 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

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

   

Mimorozpočtové zdroje (v Kč)  

   
Kdo poskytuje Částka Účel 

MML          500 000   Stěhování 

MML 23 125 Scio Mapy 

MML 55 200  Mimořádné aktivity 

ESF - MŠMT 956 855  Šablony 3 

Women for Women                36 624  Obědy pro děti  

Finanční dary  187 600 Dary rodiče 

Liberecký kraj 152 188   Nanoroušky 

MŠMT 406 162 Testovací sady 

   

   

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

      

Státní dotace Dotace obce Poplatky 

žáků 

54 209 124          3 829 751           

2 777 919    

Hospodářská činnost Ostatní  Celkem 

                        467 760  2 153 188  63 437 742             
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Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ 

      

Investiční výdaje Mzdy Odvody 

                      53 615  Kč          40 067 132           

14 194 541   

   
Učebnice, pomůcky DVPP Stipendia 

                       644 109               28 530                   

-  

   
Provozní náklady Celkem  

8 503 430          63 437 742  

 

Ucelený přehled -  viz. příloha finanční vypořádání roku 2021 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 
 

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 sekretariat@zsjablonova.cz  

Webové stránky  www.zsjablonova.cz  

   

Základní umělecká škola IZO 116401010 Kapacita 400 

   

Spolky Carola  

 

Eurytmie 

 

  

Zaměření školy 

Základní umělecká škola – obor 

hudební  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

http://www.zsjablonova.cz/
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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 2021 

 viz. ŠVP 

 Plnění osnov a učebních plánů, zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
     Minulý 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 

 

     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 a hra souborová byly v období prezenční výuky za dodržení hygienicko epidemických 
opatření vyučovány v aule, která je největším prostorem školy. Hra v orchestru z důvodu zmíněných 
omezení ve školním roku 2021 – 2022 nebyla realizována v období 26.11.2021 –  25.2.2022. Ze stejných 
důvodů nebyly v tomto období realizovány prezenčně pravidelné interní večírky a další vystoupení pro 

veřejnost, večírky byly realizovány formou předtočených video přenosů.  
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). 
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Prostorové podmínky pro výuku ZUŠ se postupně (i ve spojitosti s hygienickými omezeními 
v souvislosti s Covid opatřeními) stávají kapacitně nevyhovujícími. Na nevyhovující stav bylo 

poukazováno již v minulosti (viz  Výroční zpráva za šk. rok 2018/2019, část III). 
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.  
V průběhu školního roku s prezenční formou výuky byl realizován projekt Šablony 

Celkově lze materiální a technické zázemí pro výuku hodnotit jako mírně nadrůměrné. 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 Vybavení Sibelius Ultimate 

Učebna recepce                     

a reflexe hudby, EZHZT  

24 ne Notační program Sibelius Ultimate 

Učřebna využívána primárně ZŠ - 

informatika 

Učebna PHV, HN, 
recepce  a reflexe hudby 

30 ne Špičkové vybavení, Sibelius Ultimate, 
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, 
nezávisle na opatřeních v souvislosti 

s Covid-19 

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  

 

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 
Celkem/ 

ženy 

Pedagogové
/ženy 

Administrativní 
pracovníci/ženy 

Provozní 
pracovníci
/ženy 

Vedoucí 
Pracovníci/ženy 

ZPS/ženy 

fyzický 24/15  22/13  1/1 1/1 1/0 0/0 

přepočtený  18,3/11,6   16,4/9,7 1/1 1/1 1/0 0/0 
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 Věková skladba pedagogických pracovníků ZUŠ 

(k 30. 6.) 

 
< 30 let 

31 - 40 

let 
41 - 50 let 

51 let –  

důchodový věk 

Důchodový 
věk 

Celkem 

celkem - fyzický 0 4 7 8 3 22 

celkem - přepočtený 0 2,3 5,1 7,1 1,9 16,4 

ženy - fyzický 0 2 4 7 0 13 

ženy - přepočtený 0 0,9 2,7 6,1 0 9,7 

 

Průměrný věk všech pedagogů:   
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

(k 30. 6.) 

Počet 

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

Z toho bez odborné 
kvalifikace 

18,3 0 

 

 

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 2020/21 školní rok 2021/22 

Nastoupili 2  1  

 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 
Odešli 2 0 0 1 

 

 

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 

Setkání a workshopy Regionálního centra hudební 
výchovy – on-line 

On-line periodicky/měsíčně 1 

Klub didaktiků – Česká filharmonie 11/2021 On-line 1 

Hudební olympiáda ČR   02/2022 SHV ČR, PedF UK Praha, ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

3 

Letní dílna hudební výchovy 08/2021 Ústí nad Labem  SHV ČR, UJEP Ústí n.L. 3 

Letní dílna hudební výchovy 08/2022 Ústí nad Labem  SHV ČR, UJEP Ústí n.L. 4 

Setkání přátel komorní hudby Litomyšl 2022 ČHS – SPKU – Litomyšl 07/2022 2 
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Videozáznam školní akce – Šablony: Využití ICT ve 
vzdělávání 10.12.2021 

On-line 6 

Projekt Společný orchestr žáků ZUŠ a České filharmonie. 
Soustředění červen, Praha, koncert 10/2021 

Česká filharmonie a ÚUR ZUŠ 2 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských 
zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZUŠ) - 
10/2021 

ZUŠ Police nad Metují 20 

 

Pedagogičtí pracovníci školy:  

Vyučující kvalifikace 

Délka praxe 

Učitel ZUŠ Akademie múzických umění G. Muzichesku (Akademie 

výtvarných umění a hudby) - 1994 
25 

Učitel ZUŠ 
Univerzita Hudby, Divadla a Umění – Mgr. (1994-1999) 

Moldavsko, Kišinev 

12,5 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 2004 6 

Učitel ZUŠ Státní konzervatoř Samara – absolutorium klavír 1978 43 

Učitel ZUŠ Národní hudební akademie Kiev - 1986 42 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1989 40 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice – 2012,  Mgr 2021 Univ. Hradec Králové 11 

Učitel ZUŠ PF UJEP Ústí n.L. učitelství pro III.st.HV – sólový zpěv 1999 13 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice – 2003 PF UJEP Ústí n.L. 2010 – HV 21 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1983 26 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice – 1977 41 

Učitel ZUŠ Gymnázium F.X.Šaldy Liberec – 1997     Vyšší odb DiS – 2003 

TU Liberec- CDV 
25 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Plzeň, absolutorium 2009 11 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1981 43 

Učitel ZUŠ 
Univerzita Karlova Praha – Bc.  - 2014 

6 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Praha - 1974 48 

Učitel ZUŠ Vysoká umělecká škola Charkov - 1991 32 

Učitel ZUŠ Vysoká umělecká škola Lvov - 2001 29 

Učitel ZUŠ 
Konzervatoř v Teplicích – housle -1987 

Státní konzervatoř Praha – pop. zpěv – 2006 

PF UJEP Ústí nad Labem – obor HV, 2014 

37 

Učitel ZUŠ 
PF Ústí n. Labem - 1982 

40 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Teplice - 1990 33 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Praha – sólový zpěv 40 

Učitel ZUŠ Státní zkouška Ústí n. Labem – 1965  56 

Učitel ZUŠ HAMU Praha 1963  Aspirantura Moskva 06/1968 54 

Učitel ZUŠ HAMU Praha + st.zkouška z pedagogiky - 2004 20 

Učitel ZUŠ Konzervatoř Užhorod 1995 26 
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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 47 62 47 0 0 0 0 

2. 55 55 43 48 12 7 0 0 

3. 47 45 42 41 5 4 0 0 

4. 43 33 41 30 2 3 0 0 

5. 53 38 52 35 1 3 0 0 

6. 35 42 34 39 1 3 0 0 

7. 20 33 19 32 1 1 0 0 

1./II 21 14 21 14 0 0 0 0 

2./II 16 12 16 12 0 0 0 0 

3./II 7 13 7 13 0 0 0 0 

4./II 4 4 4 4 0 0 0 0 

PHV 17 26 XXX XXX 17 26 0 0 

 363 362/235d 

319 + 43 
341 315 22+17 21 0 0 

 380 362 341 315 39 47 0 0 

Za celý rok vykazuje 371? 
a – šk. rok 2020 – 2021                 b -  šk. rok 2021 - 2022 

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 

5540 1 058 

NH 

3 0 

 

 

 stupeň chování          Počet       procento tento školní rok minulý škol. rok 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 
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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 – PaedDr. Jan Prchal a PhDr. Martin 

Grobár – revize RVP.  

 ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje s univerzitami (UJEP Ústí nad Labem, TU Liberec, 
UK Praha).    

 ZŠ a ZUŠ Jabloňová dlouhodobě spolupracuje se Společností pro hudební výchovu České 
republiky. Sekretariát SHV ČR sídlí v budově školy. V únoru 2022 škola participovala na 3. ročníku 
Hudební olympiády ČR a organizaci Mezinárodního dne HV EuDaMuS 2022 (PaedDr. Jan Prchal 

a PhDr. Martin Grobár). 
 Na škole probíhají praxe a náslechy 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 

Galerií Liberec. 

 Škola navázala spolupráci s libereckou Galerií. 
 Při škole pracuje Regionální centrum hudební výchovy (Jan Prchal). V tomto školním roce on-

line. 

 Spolupráce se školskou radou je na dobré úrovni. 
 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 někteří 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.  

 

Část VII. 
Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Nejvýznamnější úspěchy školy: 
 

 Škola se účastní velkého počtu kulturních akcí, soutěží a přehlídek. Patří k významným kulturním 
střediskům Liberce. Z důvodu pandemických opatření nebylo možno realizovat akce v obvyklé 
šíři. 

 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.).  

 Daniel Matejča (pedagog Ivan Štraus) – se stal vítězem mezinárodní soutěže Virtuosi V4+  

v Budapešti (srpen a prosinec 2021) a vítězem soutěže Eurovision Young Musicians 2022 

v Montpellier (červenec 2022). 
 

 

Projekt Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie. 
Pod vedením p. uč. Voličkové se projektu zúčastnily 4 žákyně oddělení smyčcových nástrojů (příprava 
a nácvik partů, soustředění a koncert 10/2021 Rudolfinum) 
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Národní soutěž základních uměleckých škol: 
I přes výpadky způsobené distanční formou výuky dosáhli naši žáci a pedagogové úspěchů v soutěžích 
ZUŠ. 

Sólový a komorní zpěv 

Okresní kolo: 

 
Krajské kolo: 

 
Hra na dechové nástroje 

Okresní kolo: 

 
Krajské kolo: 

 
Ústřední kolo:
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Sólová a souborová hra na bicí nástroje 

Krajské kolo: 

 
Ústřední kolo: 

 

 
Hra smyčcových souborů a orchestrů 

Krajské kolo: 

 
Ústřední kolo: 

 
Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje o cenu společnosti Akord Kvint: 

Ústřední kolo, Františkovy Lázně, 14. – 16. 10. 2021 

Hra na housle - 2. místo Gabriela Matejčová (pedagog prof. Ivan Štraus) 
Hra na kontrabas - 2. místo Veronika Grobárová (pedagog Bc. František Kudláček, DiS.) 
 
Hudební olympiáda ČR – celostátní kolo, Praha, 24. 2. 2022 

Kategorie I – bronzové pásmo – Filip Souček (pedagog Zuzana Hamplová, Mgr. Věra Soukupová) 
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Aktivity školy byly ovlivněny situací spojenou s epidemií Covid19. Z tradičních akcí obvykle 
realizovaných ve druhém pololetí se uskutečnil Jabloňová fest 2022, realizovaný v prostorách školy, 
Koncert ke Dni dětí v Galerii (sbory Červík Pepík a Carola), absolventské koncerty 9. tříd v Knihovně a 
Aule G TUL, Táborákové zpívání v areálu školy. Vánoční koncerty byly odvolány.  
 Žáci školy pravidelně navštěvovali edukační programy České filharmonie Čtyři kroky (věnované 

dílu Antonína Dvořáka), ve spolupráci s Eurytmie, z.s. 

 Žáci školy navštívili ve třech skupinách výrobní linku společnosti Petrof v Hradci Králové, kde se 
komplexně seznámili s výrobou klavíru a následně v Galerii Petrof měli možnost zahrát si na 
špičkové nástroje. 

 Pro žáky a jejich rodiče byla v době distanční výuky realizována vysílání interních večírků. Interní 
večírky se v druhém pololetí za dodržení veškerých hygienických opatření uskutečnily v aule 

školy. 

 ZŠ a ZUŠ ZŠ a ZUŠ v důsledku omezení a restrikcí nemohla realizovat obvyklé aktivity 
z předešlého období, ve kterých mohou žáci ideálně realizovat získané dovednosti v hudebních 
disciplínách - sborový zpěv, orchestrální a komorní hra. I v on-line výuce (individuální výuka hry 
na nástroj a sólový zpěv, komorní orchestr, sborový zpěv – Karolka a Carola) bylo vynaloženo 
maximální úsilí o udržení kontinuity a zachování přínosu z hlediska sociálního, kolektivního 
(kompletace nahrávek z domova, zpěv jednotlivých partů atd.). Pedagogové se zdokonalili ve 
využití současných médií i dalších programů a aplikací. Po nástupu k prezenční výuce se 
pedagogové v maximální možné míře soustředili na eliminaci důsledků distanční výuky. 

 Základní idea školy – hrajeme spolu mohla být z uvedených důvodů realizována jen v omezené 
míře v rámci on-line výuky a zvýšeným úsilím prezenčně vyučovaného závěru školního roku. 

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

 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), aplikace Audacity, Chrome Music Laboratory. 
V rámci Šablon Využití ICT ve výuce bylo využíváno notebooků v rámci projektu pořízených. 

 

 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.  

 

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

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

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

 Škola i přes nepříznivou situaci úspěšně realizovala projekt Jonatán 2022 – dlouhodobý projekt - 
anketu o nejvýraznější osobnosti a počiny školy za školní rok. Anketa byla opět  realizována 
v elektronické podobě, která umožnila zapojení rodičovské veřejnosti. (Eurytmie, z.s., Jan Prchal, 
technické zabezpečení Martin Grobár) 

Žáci školy se v červenci zúčastnili Letního hudebního tábora ve Lhotsku (červenec 2022). 
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Dr. Jan Prchal ve funkci předsedy Společnosti pro hudební výchovu realizoval XXXIII. Letní dílnu 

hudební výchovy, která se uskutečnila v srpnu 2022 v Ústí nad Labem. 

KONCERTY, VYSTOUPENÍ A AKCE PRO VEŘEJNOST 

 16. března se škola zúčastnila celoškolním projektovým dnem Mezinárodního dne hudební 
výchovy EudaMuS 2022. Projekt byl hodnocen jako jeden z nejlepších nejen v rámci ČR, ale i 
v mezinárodním kontextu. Připravili PhDr. Martin Grobár, PhD. A PaedDr. Jan Prchal. 

 Soubory a sbory školy vystoupily na Nám. Dr. E. Beneše v rámci Velikonočních trhů 

 Soubory Apple saxes a Křížaly se zúčastnily 22. dubna festivalu Žibřidická žabka 2022 v ZŠ 
Žibřidice. Vedoucí Miroslav koupil a Mgfgr. Ondřej Prchal. 

 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ pod vedením Mgr. Ištvána Matejči  vystoupil opakovaně 
v Galerii na koncertech na podporu utečenců z Ukrajiny ( březen – červen). 

 18. května se v kostele Nalezení sv. Kříže realizoval komponovaný program z písní Karla Kryla 
Modlitba za demokracii, který měl velmi vysokou uměleckou úroveň a byl hojně navštíven. 
Komorní smyčcový orchestr ZUŠ, sólisté, Martin Polách (DFXŠ), Věra Soukupová. Ve spolupráci 
s Kalendářem Liberecka 

 Soubor bicích nástrojů ARIES vystoupil 21. května s hodinovým programe na open scéně 
v areálu společnosti PETROF v Hradci Králové v rámci festivalu ProMuzika 2022. 

 29. května se po covidové přestávce uskutečnil školní festival Jabloňová Fest 2022, na kterém 
vystoupily soubory a sbory ZŠ a ZUŠ a třídy ZŠ připravily průvodní program pro děti i dospělé. 
Festival se tentokrát uskutečnil v prostorách školy, návštěvnost byla vysoká. Tímto festivalem 
jsme zároveň přispěli k festivalu ZUŠ Open 2022. Z výtěžku festivalu bylo uhrazeno školné 
africkému studentovi v rámci Adopce na dálku. 

 1. června se uskutečnil v malém sále liberecké Galerie Koncert ke Dni dětí (sbory Červík Pepík a 
Carola sbormistři Mgr. Lenka Prchalová a PhDr. Martin Grobár, PhD.) 

 7. června se uskutečnil na velkém sále Liberecké knihovny absolventský koncert devátého 
ročníku, třídy 9.C. Se žáky připravil Mgr. Ondřej Prchal. 

 8. června se uskutečnil v aule G TUL absolventský koncert devátého ročníku, třídy 9.B. Se žáky 
připravil PaedDr. Jan Prchal. 

 27. června se uskutečnil na velkém sále Liberecké knihovny absolventský koncert třídy bicích 
nástrojů – Ladislava Niče. Student připravil pestrý program, ve kterém vystoupil s uskupeními 
různého žánrového zaměření. 

 Soubor Apple saxes vystoupil ve Vratislavicích na koncertu pro občany s roztroušenou sklerózou 
– ROSKA Vratislavice 2022. Vedoucí Miroslav Koupil. 

 

 

 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Prchal, zástupce ředitelky školy 
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Přílohy 
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 Česká školní inspekce 

 Finanční vypořádání za rok 2021 
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V

Ceská ¹ kolní  inspekce
Liberecký inspektorát

INSPEXČ XÍ  ZPRÁVA

Název

Sí dlo

E-mail

IČ

Identifikátor

právní  forma

Zastl:pují cí

zřizovatel

Mí sto inspekč ní  č innosti

Termí n inspekč ní  ěinnosti

inspekč ní  č innost byla zahájena př,edlo¾ ení m pověření  k inspekč ní  č innosti.

Předmět inspekč ní  č innosti

Inspekč ní  č innost podle § 174 odst. 2 pí sm. b) a c) zákonaě.56112004 Sb., o před¹ kolní m,
základní m, střední m, vy¹ ¹ í rn odborné m a jiné m vzdé Iávání  (¹ kolský zákon), ve znění
pozděj¹ í ch předpisů ,

č ;. č ¹ n-to0l22-L

Základní  ¹ kola a Záklaďní  umělecká ¹ kola, Liberec,
Jabloň ová 56 4 l 43, p ří spěvkov á or ganizace

Jabloňová 564,460 01 Liberec 12

havlenova@zsj ablon ova. cz

656 423 50

600 079 899

p ří spěvkov á or ganizace

Mgr.Iva Havlenová

statutární  město Liberec

Jabloňová 564,460 01 Liberec 12

22.14.3.2022
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charakteristika
Základní  ¹ kola a Základní  umělecká ¹ kola, Liberec, Jabloňová 564143, pří spěvková
organizace (dále ,,¹ kola") vykonává č innost záI<Iadní  ¹ koly (dále ,,Z© "), základní  urnělecké
¹ koly (dále ,,ZIJ© "), ¹ kolní  dru¾ iny a ¹ kolní  jí delny.

© kola je specifická efektivní m propojení m poskytování  zák|adní ho a základní ho
uměl ecké h o v zděláv ání  ¾ áků .

V době inspekč ní  č innosti se ve 20 tří dách Z©  vzdělávalo 503 ¾ áků  (nejvy¹ ¹ í  povolený poč et
540 ¾ áků ). © kolským poradenským zaří zení m bylo identifikováno 37 ¾ áků  se speciálně
vzdě|ávací mi potřebami (dále ,,SVP"), evidováno bylo 2I ¾ áků  s odli¹ ným mateřskýrn
jazykem. Pět ¾ áků  plnilo povinnou ¹ kolní  docházkuv zahtanič í .

Minimálně v jedné  tří dě ka¾ clé ho roč ní ku Z©  probí há roz¹ í Yenávýuka hudební  výchovy, její
¾ áci se stávají  zároveň ¾ áky jediné ho urmělecké ho oboru ZU©  - hLrdební ho. ZU©  v době
inspekč ní  č innosti nav¹ těvovalo 362 ¾ áků  (nejvy¹ ¹ í  povolený poč et 400 ¾ áků ).

Do ¹ esti oddělení  ¹ kolní  dru¾ iny bylo přijato 160 ¾ ák:ů  (nejvy¹ ¹ í  povolený poč et 190 ¾ áld,).

Hodnocení  podmí nek vzděl ávání
I(oncepce rozvoje ¹ koly postihuje v¹ echny oblasti poskytované ho vzdělávání , vychází
z dlouholetých zku¹ eností  ředitelky ¹ koly, reaguje na specifické  zamé ření  ¹ ko|y
i na autoevaluač ní  zji¹ tění . Jasně stanovené  cí le a postupy směřují cí  k dal¹ í mu rozvoji
osobnosti ¾ áků  v oblasti základní ho, zák|adní ho umělecké ho i zájmové ho vzdělávání
se ¹ kole daří  postupně naplňovat.

Ředitelka ¹ koly v rámci ří zení  delegovala kompetence a odpovědnost na dal¹ í  pracovní ky,
přeclev¹ í m na dva zástupce pro Z©  a statutární ho zástupce pro ZU© . Společ ně tvoří
profesionální  funkč ní  tým, l<terý efektivně uplatňuje své  mana¾ erské  schopnosti i odborné
zku¹ enosti při dal¹ í m rozvoji ¹ koly. Dokladem je např, výrazný posun v práci metodických
komisí  Z©  směřrrjí cí  k podpoře vzdé lávání  ¾ á|<ů  a v ZIJ©  poří zení  kvalitní ho nástrojové ho
vybavení , Urovní  prů běhu a výsledků  výchovně vzdé Iávací  práce pedagogů  se vedení  ¹ koly
zabývá, pedagogové  zpětnou vazbu ke své  práci pova¾ ují  za dostateč nou
a pří nosnou. Dokladem jsou např. záznamy z hospitač ní  č innosti Z© , které  dokladují
postupné  metodické  vedení  uč itelů ,

Organizač ní  struktura ¹ koly klade vysoké  nároky na optimální  propojeni organizace
vzdělávání  v¹ ech její ch slo¾ ek tak, aby probí haly na základě potřeb a ve prospěch ¾ áků .
V prů běhu inspekč ní  č innosti bylo zřejmé , ¾ e ¹ kola doká¾ e efektivně bezprostředně reagovat
na pří padné  organizač ní  změny, a to i přes limitují cí  prostorové  podmí nky (např.
nedostateč né  prostory pro odborné  uč ebny pří r,odovědných předmětů , chybí  samostatné
prostory pro ¹ kolní  dru¾ inu, vět¹ ina uč eben i některé  kabinety uč itelů  jsou v odpolední ch
hodinách vytt¾ í vány pro výuku ZU© ).

K funkč nosti ří zení , kontro|y a předávání  informací  výrazně přispělo i zavedení  a aktivní
vyu¾ í vání  nové ho ¹ kolní ho inforrnač ní ho systé mu, Vedení  ¹ kolní  dokumentace je na velmi
dobré  ú rovni. Pedagogická rad,a Z©  a ZU©  jako poradní  orgán ředitelky ¹ koly plní  svoji
funkci v plné m rozsahu. Vhodné  podmí nky pro zl<valitňování  vyuč ovací ho procesu vytváří
vysoká odborná kvalifil<ovanost pedagogů  ¹ l<oly, jejich ú zkávzájelnná spolupráce i funkč ní
systé m dal¹ í ho vzdělávání  pedagogických pracovní ků  zamé řený mj. na prevenci a chování
¾ áků  ZS, v ZUS na rozvoj pedagogických l<ompetencí , Na vlastní  profesní  rů st l<lade dů raz
i vedení  ¹ koly.
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Specializované  č innosti v Z©  jsou smysluplně zabezpeč eny v oblasti výchovné ho
poradenství , prevence, koordinace ¹ kolní ho vzdělávací ho programu a informač ní ch
technologií  pedagogicl<ými pracovní ky sodpoví dají cí  specializací . © kolní  poradenské
pracovi¹ tě zahrnuje dvě výchovné  poradkyně, jedna se orientuje na karié rové  poradenství ,
druhá vykonává zároveň funkci metodika prevence, co¾  není  z hlediska rozsahu jej í  č innosti
optirnální . Výchovné  poradkyně se podí lejí  mj. na zaYazování  speciálně pedagogických
postupů  do vzdělávací ho procesu a vyhodnocování  ú č innosti podpů rných opatření .
Platformu pro participaci ¾ áků  na chodu ¹ koly představuje ¾ ákovský parlament,
prostřednictví m které ho se ¾ áci ú ěelně podí lejí  na dění  ve ¹ kole a uč í  se zodpovědnosti
za svěřené  ú koIy.

Výchova a vzdělávání  probí hají  vpodnětné m prostředí  podporují cí m vztah khudbě.
Materiálně a technicky je ¹ kola dobře vybavena. Výjinrkou je pouze klaví rní  oddělení  ZU© ,
které mu dlouhodobě chybí  kvalitní  koncertní  kří dlo, které  by slou¾ ilo v rámci koncertů
pořádaných v au|e ¹ koly. Pozitivem je zji¹ tění , ¾ e ¹ kola nabí zí  bezplatnou zápů jč ku
hudebn í ch nástroj ů  ¾ áků m ¹ koly na základě dohody s j ej ich zákonnými zástupci,

Yýznamná je souč innost se zřizovatelem, která probí há mj. i prostřednictví m dotač ní ch
programů  zaměřených na podporu výuky, rekonstrukci ¹ koly nebo zaji¹ tění  její ho externí ho
hodnocení . Rovně¾  al<tivní  zapojení  ¹ koly do dal¹ í ch projel<tů  vede k výrazné mu zkvalitnění
podmí nek vzdělávání  ¾ áků  v oblasti ú č elné ho vybavení  pomů ckanri, hudební mi nástroji,
nabí dky douč ování  ¾ áků  Z©  nebo dal¹ í ho vzdé lávání  pedagogů . Č etné  formy spolupráce
a komunikace se zákonnými zástupci vytvářejí  prostor pro jejich aktivní  zapojení  do ¾ ivota
¹ ko|y. S cí |em rraplňování  ¹ kolní clr vzdé lávací ch programů  a koncepč ní ch cí lů  ¹ kola
dlouhodobě uplatňuje rů znorodou spolupráci s řadou institucí . Podporováno je také  zapojení
studentů  pedagogické  í akulty do praxe.

Odpoví dají cí  pozornost je věnována problematice bezpeč nosti a ochrany zdraví  ¾ áků ,
zYetelná je podpora zdravé ho ¾ ivotní ho sty|u vč , rů znorodých pohybových aktivit.

Hodnocení  prů běhu vzdělávání
Společ ným znakem základní ho, základní ho umělecké ho a zájmové ho vzdé lávání  byla
pozitivní  pracovní  atmosfé ra podporují cí  uč ení , zalo¾ enánavzájemné m vstří cné m respektu
a dodr¾ ování  přederrr dohodnutých pravidel. Výuka byla prorny¹ lená, vycházela
z kurikulární ch dokurrrentů , ze znalostí  a zku¹ eností  ¾ áků , Pedagogové  projevovali zájem
o ¾ áky ajejich výchovu avzdělávání ,

Výuka hospitovaných pr'edmětů  na první m i druhé m stupni měla jasně stanovené  vzdé lávaci
cí le, zvolené  metody i ú lohy podporovaly jejich dosa¾ ení . Uč itelé  podněcovali¾ áky k plnění
ť rkolů , poskytovalijim dostatek č asu pro ře¹ ení  ú lohy č i formulaci odpovědi, sledovalijejich
vzdé |ávací  pokroky. Té rněř v¹ ichni ¾ ácibyli zapojeni do výuky, bez obav pokládali otázky
a sdě|ovali své  postřehy, dokázali souvisle komunikovat.

Pozitivní m zji¹ tění m sledovaných vyuč ovací ch hodin byla práce s chybou, kterou uč itelé
efektivně didakticky vyu¾ ivali, stejně jako vzniklé  situace pro rozvoj postojů  ¾ áků , ®áci
dol<ázali aplikovat zisl<ané  znalostia dovednostizvýuky v reálné  situaci, mé něvyu¾ í vali při
ře¹ ení  ú loh poznatky z jiné ho předmětu. Uč innost sledované  výuky ve vět¹ ině sledovaných
hodin sni¾ ovala ní zkámí ra diferenciace zadávaných ú kolů  vzhledem k rozdí lným znalostem
a schopnostem ¾ áků .
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Ve vět¹ ině hodin druhé ho stupně byla zaznamenána vysol<á aktivita ¾ áků , kteří  dokázali
analyzovat data,vyvozovatzávěry i konkretizovat zí skané  poznatky, popř. objevovat nové
bádání m,

Zvolené  formy vzdělávání  vět¹ inou v¾ dy ú č elně směřovaly k podpoře vzděláváni ¾ áků .
Uč itelé  č asto volili frontální  výuku a samostatnou práci ¾ áků , kterou doplňovali prací
veskupinách, kdy ¾ áci mezi sebou cí leně rozví jeli spo|upráci, diskutovali kzadané nu
té matu, ře¹ ili problé m č i hodnotili rů zné  návrhy ře¹ ení . Názornost výuky uč itelé  podporovali
efektivní m vyu¾ í vání m uč ební clr pomů cek č i dal¹ í ch materiálů  souvisejí cí ch s probí raným
té matem, didaktickou technikou. Prostřednictví m práce s textem ¾ áci zí skávali podněty

k dal¹ í m uč ební m č innostem, textové  informace vyu¾ í vali k ře¹ ení  rů zných ú kolť r.

V některých hodinách zvy¹ ovalo dynamiku výcliovně vzdé lávací ho procesu zaí azování
aktivizují cí ch prvků  (např, hudební ch č inností , zajimavostí , č innostní ho uč ení ), ú spě¹ ně
byly rozví j eny gramotnosti,

V prů běhu výuky uč itelé  poskytovali ¾ áků m zpětnou vazbu vyu¾ itelnou k jejich uč ení
i odpoví dají cí  vhodnou podporu, pří nosné  bylo pů sobení  asistentů  pedagoga. Zácipracovali
se záimem, uplatňovali kritické  my¹ lení , hledali logické  vztahy a souvislosti v probí rané m

uč ivu. Reagovali adekvátně na dotazy uč itelů  a prokazovali odpoví dají cí  ú roveň znalostí
a dovedností  vzhledem l< po¾ adovaným výstupů m.

V č ásti hodin clryběla závé reč násumarizace uč iva č i vrstevnické  hodnocení  ¾ á|<ů , ®ád,oucí
zhodnocení  hodin ¾ áky s ohledem na v|astní  uč ení  bylo zaznamenáno na první m stupni
v polovině sledovaných hodin, na druhé m stupnijen ojediněle.

Inspekč ní  č lnnost v Z©  byla zamé Yena mj. také  na hodnocení  v;fuky rnoderní ch dějin
a oblasti umění  a kultury. Výuka v těchto předmětech probí hala na vysoké  profesionální
ú rovni (dějepis, hudební  výchova na první m a druhé m stupni).

V ZU©  uč itelé  prokazova|i zjevnou snahu vzbudit a udr¾ et u ¾ áků  zájem o zvolené  studijní
zamé ření  a postupně rozví jet jejich umělecké  dovednosti. Pou¾ í vali ověřené  formy a metody
a obohacovali je o vlastní , osobité  zku¹ enosti z itrterpretaění  a pedagogické  praxe.

V hodinách dominovala práce s instruktivní mi skladbami a přednesovým materiálem,
přič em¾  jeho výběr představoval obvykle dostupné  avyu¾ í vané  titu|y. Po odborné  stránce
byla výuka vedena bezchybné ,

Ve výuce hry na melodické  bicí  nástroje bylo mo¾ né  sledovat pokroč ilej¹ í  ú roveň
pedagogické  práce, Charakteristickými výrazy pro vyjádření  vztahu uč itele a ¾ áka byly
v tomto pří padě rovnocenné  paftnerství , vzájemný respekt a dů věra. Vyuč ovací  hodina byla
pří kladem pozoruhodné  umělecké  spolupráce na výsledné  podobě umělecké ho dí la,

Rovně¾  ve výuce hry na housle (základní  studium 1. strrpeň, 4. roč ní k) se společ ná práce

uč itele a ¾ áka odehrávala v itrovni nad bě¾ nými standardy. Mí rou svých dovedností  ¾ ák
evidentně převy¹ oval oč ekávané  výstupy Rámcové ho vzdělávací ho programu pro základní
umělecké  vzdělávání . Nároky kladené  na¾ áka byly vysoké , ale akceptovatelné  a pří nosné .

Dí lč í  a zároveň odstranitelné  rczervy sledovaných vyuč ovací ch hodin byly zaznamenány
v minimální m výskytu sebehodnocení  a v hodnocení  provedené m vyuč ují cí m. V mnoha
pří padech vzdé lávací  cí l nebyl stanoven v ú vodu vyr.rč ovací  jednotky, ale následně zřetelně
vyplynu1 zjejí ho prů běhu. Jeho závěreěné  vyhodnocení  se v¹ ak objevilo spí ¹ e ojedinělé .

V prů běhu sledovaných č inností  ¹ kolní  dru¾ iny převa¾ ovaly č innostní  a relaxač ní  aktivity.
Mo¾ nost volby aktivit umo¾ ňovala ¾ áků m trávit č as s ohledem na jejich potřeby č i aktuální
náladtr. I( formování  osobnosti ¾ ák:ů ,krozvojijejich zájmu, talentu i sociální ch kompetencí
přispí vala č innost zájmových l<rou¾ ků . V prů běhu sledovaných č innosti byla patrná
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flexibilita vychovatelek organizovat zaji¹ tění  přesunů  jednotlivých ¾ ál<ů  na jejich al<tivity

v rámci umělecké ho vzděIávání , Yzájemná spolupráce v¹ ech vychovatelek i asistentky
pedagoga přispí valy k pří znivé rnu sociální mu klimatu ve v¹ ech oddělení ch ¹ kolní  dru¾ iny.

Ho dn o cení  výsledků  v zdé láv ání
K podpoře klí č ových kompetencí  ¾ á|<ů , k je.iich utváření  a rozví jení  směřuje a přispí vá
vzdé lávací  nabí dka. © kola soustavně ú spě¹ ně pracuje s talenty, uč í  ¾ áky smysluplně
vyu¾ í vat volný č as, sna¾ í  se je zapojit do umělecké ho ¾ ivota a zároveň rozví jet jejich

osobnost. Yztahy ¹ koly s partnery mají  pozitivní  dopad na výsledky ¾ áků  ve vzdělávánÍ ,
pří kl adná j e prezentace ¹ koly.

Pro objektivní  posouzení  naplňování vzdé lávací ch cí lů  Z©  vyu¾ í vá cí leně interní  a externí
hodnotí cí  nástroje, zji¹ tění  pou¾ í vá pro zkva|itňování  výchovy a vzdé lávání  ¾ ákŮ.

Pravidelným zprácování m abso|ventských prací  Z©  r,rmo¾ ňuje ¾ ákť rm 9. roč ní ků  zají mavýn
a pro ně pří nosným způ sobem zú roč it jejich dovednosti, znalosti a schopnosti zí skané
vprů běhu ¹ kolní  docházky. Následnou prezentací  před spolu¾ áky jsou u nich posilovány

komunikač ní  kompetence. Podporováno je zapojování  ¾ áků  do soutě¾ í  a olympiád.

Efektivní  spolupráce asistentů  pedagoga s vyuč ují cí mi koordinovaná týmern © kolní ho
poradenské ho pracovi¹ tě je pří nosná pro v¹ echny ú č astní ky vzděIávání  a přispí vá
ke zkvalitňování  jeho výsledků , Kázeňské  problé my, obtí ¾ e neprospí vají cí ch ¾ ákŮ
aneomluvenou absenci ¹ kola dů sledně rYe¹ í . Pé č e o ¾ áky se SVP patří  kjejí m prioritám.

Vedení  ¹ koly systernaticky vyhodnocuje stav v té to oblasti, stanovuje aktuální  potřeby

a plánovitě zabezpeč uje poskytování  kvalitní ch poradenských slu¾ eb vč etně vyhodnocování
jejich efektivity a ú č innosti. Pokrok ¾ áků  se SVP je sledován, ú č innost podpŮrných opatření
je v pravidelných intervalech analyzována,jsou navrhovány arealizovány eventuální  Úpravy

vzdé |ávací ch postupů .

®álrů m s rizikem ¹ kolní  neú spě¹ nostije poskytována smysluplná individuální  pomoc např.

formou douč ování , logopedické  podpory. Někteří  pedagogové  pocházejí  z cizojazyČ né ho
prostředí , co¾  napom áhá k překonání  jazykové  barié ry ¾ áků rn s odli¹ nýrn mateřským
jazykem.

Oblast karié rové ho poradenství  se zaměřuje na pomoc ¾ áků m v jejich profesní  orientaci
a podporu při orientaci na trhu práce po skonč ení  vzdé lávání . © kola sleduje své  absolventy
iběhem.ie.iich dal¹ í  studijní  nebo prof-esní  dráhy.

© kola nabí zí  ¾ áků rn rozlič né  ¹ kolní  a mimo¹ kolní  aktivity, které  obohacují  vzdělávací
nabí dku a přispí vají  k vytvoření  a posilování  pozitivní ch vztahů  v tří dní ch kolektivech a tí m
pozitivně ovlivňují  výsledky vzdělávání .

Úč innym nástrojem pro odhalení  ne¾ ádoucí ch jevů  chování  ¾ áků  jsou pravide|ná

sociometrická ¹ etření  zaměřená na klima tlí dy a prevenci rů zných závislostí . Minimální
preventivní  program pro daný ¹ kolní  rok v¾ dy vycházi ze zmapoyaných podmí nek ¹ koly
a ana|ýzy rizikových jevů  vyskytují cí ch se v předcházqí cí m ¹ kolní m roce. Z vyhodnocení
výsledků  výchovy a vzdé lávání  za up|ynulý ¹ kolní  rok a externí ho prŮzkumu vyplyvá,
¾ e se předev¹ í nr na druhé m stupni Z©  rizikové  chování  a dal¹ í  negativní  projevy u ¾ ákť r

vyskytovaly (¹ ikana). Při inspekč rrí  č innosti ¹ kola dolo¾ í la, ¾ e na daná zji¹ tění  neprodleně

reagovala nastavení m ¾ ádoucí ch opatření , jejich¾  efektivitu pravidelně sledovala
avyhodnocovala jejich ú spě¹ nost. Pro minimalizaci rizikové ho chování  ¾ ákŮ je ¾ ádoucí
dů sledné  zaměí ení  na prevenci jeho negativní ch projevů  i ú č innosti nastavených opatření

v dlouhodobé m horizontu,
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V ZU©  hodnocení  výsledků  vzdé lávání  ¾ ák:ů  probí há pravidelně. Při pololetní ch
klasif'ikací ch jsou ¾ áci hodnoceni zaindividuální  i sl<upinovou práci, kvalitu domácí
pří pravy, al<tivitu při výuce, veřejnou prezentaci ¹ koly, plnění  studijní ho plánu, popř.
roč ní kových výstupť r,

ZU©  podporuje motivaci ¾ áků  k systematické mu a dlouhodobé mu vzdělávání  pořádání rn
vlastní ch kLrlturní ch akcí , aktivní m zapojování m do rů zných kurlturní ch a společ enských akcí
pořádaných zřizovatelem i v rámci regionu. V období  pt'ed pandemií  se aktivně
zapojovala do r'ady projektů  v rámci Č eské  republiky. Z dů vodu epidemiologické  situace
do¹ lo v té to oblasti k utlumení . V souč asné  době se daří  ú spě¹ ně tuto spolupráci opětovně
navázat, a to jak na ú rovni regionu (Krajská vědecká knihovna Liberec, Divadlo F. X. © aldy
v Liberci nebo folklórní  soubor Jizera), tak v celostátrrí m měří tku (Projekt společ né ho
orchestru ¾ áků  ZU©  a hráč ů  Č eské  filharmonie).

Za jeden znejvýrazněj¹ í ch ú rspěchť r ZU©  v její  historii je pova¾ ováno ví tězství  jednoho
z její ch ¾ áků  v evropské  soutě¾ i mladých talentů  klasické  hudby Virtuosos V4+
(srpen 2021).

Závé ry
Vývoj ¹ koly

- Dlouhodobý zájem o studium ve ¹ l<ole.

- Stabilně vysoká naplněnost ¹ koly.

- Zavedení  nové ho ¹ kolní ho elektronické ho systé mu (Edookit),

- Zmé na zástupce ředitelky ¹ koly pro základní  ¹ kolu.

Silné  stránky

Funkč ní  í izení  ¹ koly, efektivní  provázanost základní ho, základní ho umělecké ho
azájmové ho vzdé lávání  a jeho realizace se zřetelem na potřeby a zájmy ¾ áků , jejich
v¹ estranný rozvoj.

Trvalá, ¹ iroká a kvalitní  č innost ¹ koly v oblasti hudební  podpory významné  přispí vá
kumělecké mu rozvojí  ¾ áků  v oblasti kolektivní  i individuální  interpretace, rozví jí
osobnostní  kompetenc e ¾ áků .

Pří kladná prezentace základni umělecké  ¹ koly na regionální , celostátní  a mezinárodní
ú rovni.

Slabé  stránky a/nebo pří le¾ itosti ke zlep¹ ení

Ye vzdělávání  ¾ áků  nebyla dů sledně uplatňována reflexe ¾ áků , jejich sebehodnocení  nebo
v zájemné  hodn ocení  vzh l edem ke stanovený m vzdé lávací m cí lů m.

Ní zká mí ra diferenciace zadávaných ú kolů  ¾ áků m základní  ¹ koly vzhledem kjejich
rozdí lným znalostem a potřebám.

Doporuč ení  pro zlep¹ ení  č innosti ¹ koly

Pokraěovat v naplňování  nastavené  koncepce ¹ koly vč , dal¹ í ho zkvalitňování  její ch
prostorových podmí nek.

Ve vzdělávání  intenzivněji pracovat s reflexí  ¾ ák:ů  vzhledem ke stanoveným vzdé |ávací m
cí lť tm, k hodnocení  jejich práce nebo práce spolu¾ áků  nastavit předem krité ria hodnocení ,
podporovat formativní  hodnocení  ¾ áků .
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Zefektivnit proces ¹ kolní ho poradensl<é ho pracovi¹ tě základní  ¹ koly pozicí  externí ho
¹ kolní ho psyclrologa, oddělit funkci výchovné ho poradce s metodikem primární  prevence.

Dů sledně se věnovat prevenci rizikové ho chování  a dal¹ í m negativní m projevů m u ¾ áků
základní  ¹ koly, přijí mat následná opatření  a sledovat jejich efektivitu v dlouhodobé rn
č asové m horizontu.

Y základní  ¹ ko\e zaí azovat do qlhrky vhodné  ú lohy a aktivity odli¹ né  kognitivní  nároč nosti
pro ¾ áky nadané , popř. se zájmem o uč ivo a pro ¾ áky ohro¾ ené  ¹ kolní m neú spěchem,

Y základní  ¹ kole dá|e zkvalitňovat výchovně vzdělávací  proces, např. uplatňovat poznatky
¾ áků  mezipředmětově, podporovat práci ¾ áků  s rů znými informač ní mi zdroji, kooperativní
uč ení  podpořit prací  ve dvojicí ch.

Stanovení  lhů ty
Č eská ¹ kolní  inspekce v souladu s § 175 odst. 1 ¹ kolské ho zákonaukládá ředitelce ¹ koly
ve lhů tě do 30 dnů  přijmout opatření  k prevenci nedostatků  zji¹ těných při inspekč ní
č innosti a ve stejné  lhů tě pí semně informovat Č eskou ¹ kolní  inspekci, jaká byla přijata
opatření .

Zprávu za¹ lete na adresu Č eská ¹ kolní  inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova
801/28, 460 01 Liberec, pří padně prostřednictví m datové  schránky (g7zais9),
nebo na e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojení m elektronické ho podpisu.

Seznam dokladů , o které  se inspekč ní  zji¹ tění  opí rají
l. Zřizovací  listina ze dne ll. l1.2009, Dodatek č . l ke zřizovací  listině pří spěvkové

organizace Základní  ¹ kola a Základní  umělecká ¹ kola, Liberec, Jabloňová 564143
ze dne 19. 12.2012

2. Koncepce rozvoje Základní  ¹ koly a Základní  umělecké  ¹ koly, Liberec, Jab|oňová
5 64 l 43, př í spěvkov á or ganizace ; Y ize ¹ ko ly 20 l 8 - 2024, n edatován o

3. Plán dal¹ í ho vzděIávání  pedagogických pracovní ků  základní  ¹ koly na ¹ kolní  rok
202112022 ze dne I.9, 2021, Plán dal¹ í ho vzdělávání  pedagogických pracovní ků
ZU©  ve ¹ kolní m roce 2021 - 2022

4. © kolní  vzdělávací  program pro základní  vzděIávání  s motivač ní m názvem, platnost
od l . 9. 2016, poslední  aktualizacek3L 8.202I

5. © kolní  vzdé lávací  program pro základní  umělecké  vzdé lávání  s motivač ní m názvem
,,Harmonická ¹ kola", platnost od l , 9. 20l3, posle dni aktualizace k 3 1. 8. 2021

6, © kolní  řád základní  ¹ koly, ú č innost od 1. l0.2016, Pravidla hodnocení  výsledků
vzdělávání  ¾ áků , ú č innost od 1.2.2017

7. © kolní  řád základní  umělecké  ¹ koly vč etně Pravidel hodnocení  výsledků  vzdé láváni
¾ áků , ú č innost od 1.10.2016

8. Tří dní  knihy zák|adní  ¹ koly a základní  urnělecké  ¹ koly (vzorek), Přehledy výchovně
vzdé lávací  práce ve ¹ kolní  dru¾ ině, ¹ kolní  rok202112022

9. © kolní  matrika základní  ¹ koly a základní  umělecké  ¹ koly (vzorek)

l0.Zápisy zpedagogických rad základní  ¹ koly a základní  umělecké  ¹ koly, ¹ kolní  roky
20201202I a202112022

11 , Zápí sy z jednání  předmětových komisí , ¹ kolní  rok 202012021 a 202112022

12. Výroč ní  zpráva o č innosti ¹ koly, ¹ kolní  rol<y 201912020,202012021
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l3. Rozvrhy vyttč ovací ch hodin ¾ áků  a pedagogť r, ¹ kolní  rol<202í 12022

l4. Dokumentace výchovné ho poraclenství  a prevence sociálně patologických jevů ,

¹ kolní  rok202112022

15. Dokumentace ¹ kolní  dru¾ iny
16, Dokumentace k evaluač ní  č innosti ¹ koly

17. Dokumentace k hodnocení  podmí nel< v oblasti bezpeč nosti a ochrany zdraví  ¾ áktt

18. Dokumentace k hodnocení  finanč ní ch podmí nek

l 9. Personální  dokumentace (vzorek)

20. Dokumentace k hodnocení  oblasti stravování

21. Webové  stránky ¹ koly

Pouč ení

Podle § 174 odst. 11 ¹ kolské ho zákona mů ¾ e ředitelka ¹ koly podat připomí nky
k obsahu inspekč ní  zprávy Č eské  ¹ kolní  inspekci, a to do 14 dnů  po její m pievzetí .
Pří padné  připomí nkýza¹ lete na adresu, Č eská ¹ kolní  inspekce, Liberecký inspektorát,
Masarykova 801,128, 460 01. Libereco pří padně prostřednictví m datové  schránky
(g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojení m elektronické ho podpisu, a to
k rukám ředitele inspektorátu,

Inspekč ní  zprávu spol*ně s připomí nkami a stanoviskem Č eské  ¹ kolní  inspekce
k jejich obsahu zasí |á Ceská ¹ kolní  inspekce zYizovateli a ¹ kolské  radě. Inspekč ní
zprávavč etně připomí nek je veřejná a je ulo¾ ena po dobu 10 let ve ¹ kole nebo ¹ kolské m
zaří zení , jichí  ." tYm, a 

-v 
mí stně pří slu¹ né m inspektorátu Č eské  ¹ kolní  inspekce.

Zároveňje inspekč ň í zprávazveřejn8na na weboých stránkách Č eské  ¹ kolní  inspekce
a v informač ní m systé mu InspIS PORTÁL.

Slo¾ ení  inspekč ní ho týmu a datum vyhotovení

Mgr. Jana Polanecká, ¹ kolní  inspektorka,
vedoucí  inspekč ní ho týmu
PhDr. Tomá¹  Bene¹ , ¹ kolní  inspektor

Mgr. Milan Rambousel<, ¹ kolní  inspektor

PaedDr. Dana Rozkovcová, ¹ kolní  inspektorka

Mgr. Ví t Raku¹ an, pí izvaná osoba, odborní k
v oblasti základní ho umělecké ho vzdé lávání

Bc. Jana Č ermáková, kontrolní  pracovnice

V Liberci 14,4.2022

inspekč ní  zprávy

Mgr. Jana Polaneckáv. r.

PhDr. Tomá¹  Bene¹  v, r.

Mgr. Milan Rambousek v. r.

PaedDr. Dana Rozkovcová v, r.

Mgr. Ví t Raku¹ an v. r.

Bc. JanaČ ermáková v. r.

Datum a podpis ředitelky ¹ koly potvrzují cí  projednání  a převzetí  inspekč ní  zprálry

Mgr, Iva Havlenová, Mgr. Iva Havlenová v. r.

ředitelka ¹ koly

V Liberci 27.4,2022
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0rganí  zacei

Finanč ní  vypořádání  za rok2021

Z©  a ZU©  Liberec, Jabloňová 564t43, p.o.

provozni prostředky: Přispěvek

na provoz
Dotace na

vzdě_].ávání

Doplňková

č innost

Cel kem

pří spěvek na provoz 1 71B 500,00 1 718 500,00

pří spěvek na energie 1779 376,0a 1 779 376,0a

pří spěvek na odpisy 510 465,28 510 465,28

celkem pří spěvek 4 008 341,2B 54 236 864,00 58 245 205,28

č erpání  energií ,1 600 785,63 1 600 785,63

celkem náklady z pří spěvku 3 829 750,91 54 209 124,00 58 038 874,91

výnosy z transferů  odpisy 186192,72 196192,72

výsledek provozu 0,00 0,00 0,00
výsledek energií 178 590,37 178 590,37

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00

Odvod do rozpoč tu zřizovatele 178 590,37
.1i.q.99.g,?1

27 740,a0odvod do státní ho rozpoč tu 27 740,00

pří děl do fondu odměn 0,00
pří děl do rezervní ho fondu 0,00 0,00

UZ 33 353 - Pří mé  NlV Rozpoč et vráceno v prů běhu skuteč nost Zů statek
?]p]y. 38 603 B17,00 38 603 8,17,00 0,00
ooN 390 000,00 390 000,00 0,00
ooN douč ování 74 740,00

13 179 909,00
47 000,00

13 0B9 641,00
27 740.00

Odvody 90 268,00
Pří děly FKSP 772 a76,Q0 776 329,54 -4 253,54
oNlV 1 216 322,00 1 302 336,46 -86 014,46
Celkem rozpoč et 54 236 864,00 0,00 54 209124,00 27 740,00
Kraj dotace 2021 54 236 864,00 0,00 54 209 124,00 27 740,00

Ostatní  dotač ní  programy MML

374 - přijatá
záloha na
transfery

388- dohadné  ú ěty
projekt

672- č erpání
projektu

Dotace - rekonstrukce PO - probí há 500 000,00
Scio mapy -probí há 23125,o0 17 632,00 17 632,00
Exkurze - probí há
Dotace celkem MML

55 200,00
57B 325,00 17 632,0Q 17 632,00

Projekt EsF UZ 33063 © abloňý cz 02.3,68/0.0l0.0l18 96310014122

472 - přijatá
zálohana transf.

38B- dohadné  ú č ty
projekt

672- óerpání
projektu

Dotace MSMT SR 2010 417 405,61

272 636,88Dotace MSMT EU 2019 2 365 298,39
Dotace M© MT SR 2o2o

1 2B5 260,58Dotace M¹ MT ru ®Ózo
Dotace M© MT sR 2021

BB3 721,24 BB3 721,24Dotace MSMT EU 2021
Celkem projekt ESF celkem 2782704,00 2 441 618,70 883 721,24
ProJekt ESF UZ lll.

v



472 - přijatá
záloha na transf.

388- dohadné  ú č ty
projekt

672- č erpání
projektu

Dotace MSMT SR 202,1 143 528,26
372 298,38 372298,38Dotace M© MT EU 2021 813 326,74

Celkem projekt ESF celkem 956 855,00 372298,38 372298,38

Rekapitulace Rozpoč et Skuteč né  č erpání Odvod

Souč et poskytnutých dotací 59 705 049,62 59 498 719,25 206 330,37

vedoucí  odboru ekonomí ky ředitel ¹ koly

Ýa,-Ue"a"{
základní  ¹ kola a základní  umělecká

¹ kola, í -ibercc.,Irt b|o ň or,ť r 56.í /"13

l)l'l,\/}ť \'Kl]\,.t'.|.L!l!i:LlL'J (2)
460 01 Liberec 12

IČ o 65642350,tel.733 143 1g4



A. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, 
sídlo, charakteristika školy, zřizovatel 
školy, údaje o vedení školy, adresa pro 
dálkový přístup, údaje o školské radě 
A.1 Základní údaje o škole 

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

Adresa: Jabloňová 564/43, 46001 Liberec 12 

Zřizovatel: Magistrát města Liberec 

IČ: 65642350 

Ředitel školy: Mgr. Iva Havlenová 

Zástupce ředitele 
školy: PaedDr. Jan Prchal; Ing. Miloš Miler; Mgr. Martin Adamec 

Zařazení do sítě: 1. 1. 1998 

Zařazení do 
rejstříku: 1. 9. 2007 

Kontaktní údaje: 
web: www.zsjablonova.cz 

email: sekretariat@zsjablonova.cz 

telefon: 733 143 194 

Školská rada: 
datum zřízení: 2006-01-01 

počet členů: 6 

počet jednání: 4 

Mimoškolní, nebo 

občanská 

sdružení působící 
při škole: 

SRPDŠ, Eurytmie, Karola 

Přehled součástí školy a jejich kapacit: 
Název: IZO: Kapacita: 

Základní škola 102229261 540 

Školní družina 116401001 190 

Školní jídelna 116402041 540 

Základní umělecká 
škola 

116401010 400 

A.2 Kapacita školy a její naplněnost 
V posledních i několika dalších letech budou kapacity libereckých základních škol 
velmi sledovaným parametrem. Díky spádovým obvodům, které vymezujeme povinně 
ze zákona, sice dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hlediska 
lokality, řada škol je přesto schopna zapsat i tzv. nespádové děti, které nemají 



přednostní právo přijetí. Hlavním údajem je celková kapacita škol, od níž se pak 
odvíjejí i počty otevíraných prvních tříd. Kritérium ukazuje celkovou kapacitu dané 
školy a její procentuální naplněnost. 

p.č. Základní škola Kapacita 
Naplněnost 

% 

Průměrný počet 
dětí ve třídách 1. 

stupně 

Průměrný počet 
dětí ve třídách 2. 

stupně 

běžné 
třídy 

spec. 

třídy 

běžné 
třídy 

spec. 

třídy 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 540 91,85 26,20 0 23,40 0 

Dle statistických výkazů 

A.3 Školní družina a její kapacita, školní klub 
Bez služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku 
ani představit. S přibývajícím počtem školáků se však kapacity školních družin 
dostávají na své meze. Kritérium ukazuje kapacitu školní družiny dané školy a její 
procentuální využití. Některé školy pak družiny doplňují i školními kluby. 

p.č. Základní škola Kapacita 
Poměr k počtu žáků 

1. stupně % 

Naplněnost 
% 

Školní klub 

ANO/NE/VHČ 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 190 72.5 86.8 NE 

Dle statistických výkazů 

VHČ - školní klub je provozován v rámci vedlejší hospodářské činnosti. 

B. Přehled oborů vzdělání, které škola 
vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku 
B.1 Výuka cizích jazyků 
V nasazení druhého cizího jazyka je už mezi základními školami více rozdílů. Přesto 
se nedá říci, že by děti z některých ZŠ byly o výuku němčině či francouzštině 
ochuzeny. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě dané ZŠ se začíná vyučovat druhému 
cizímu jazyku a kterému. 

p.č. Základní škola 

Od které třídy 
je vyučován 

povinně 

1. cizí jazyk 

Jaké cizí 
jazyky škola 
nabízí jako 

1. cizí jazyk 

Od které třídy 
je vyučován 

povinně 

2. cizí jazyk 

Jaké cizí 
jazyky škola 
nabízí jako 

2. cizí jazyk 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 3 anglický jazyk 6 německý 

B.2 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 

p.č
. 

Základn
í škola 

Zapojení 
rodilých 
mluvčích 

CLIL 

(zkratky 

předmětů
, ve 

kterých 
je metoda 

používán
a) 

eTwinning 

Další cizí 
jazyk 

zařazený 
jako 

nepovinný 
předmět 

ročník/jazy
k 

Výměnn
é pobyty 

do 

zahrani

čí 

Jiné (max 3 
příklady 

nejvýznamnější
ch aktivit) 



7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňov
á 

Nepravidel

ně 
NE 

Nepravidel

ně 
NE NE 

výjezdy do 
Anglie, 

Německa 

projekty 

e-learning 

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

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

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

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová běžné třídy 0 10 5 1 0 0 2 5 7 0 

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

C. Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 
C.1 Kvalifikovanost sboru 
Kritérium je uchopeno jako procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní 
škole: A = 95 – 100 %, B = 89 – 94 %, C = 82 – 88 %, D = 75 – 81 %, E = méně 
než 75 %. (Kvalifikační požadavky na učitele vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 
Zpracováno dle statistických výkazů (údaje dle zahajovacích výkazů k 30. 9.) 
 

P.č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 95 - 100% 95 - 100% 

C.2 Specializované činnosti: kvalifikovanost a 
odborné profese 
a) 

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


p.

č. 

Základ
ní 

škola 

Výchovný 
poradce 

Školní 
metodik 

prevence 

Koordinátor 
ŠVP 

Metodik ICT 
Koordinator 

EVVO 

počet 
celke

m 

s 

potřebn
ou 

kvalifik

ací 

počet 
celke

m 

s 

potřebn
ou 

kvalifik

ací 

počet 
celke

m 

s 

potřebn
ou 

kvalifik

ací 

počet 
celke

m 

s 

potřebn
ou 

kvalifik

ací 

počet 
celke

m 

s 

potřebn
ou 

kvalifik

ací 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňo
vá 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

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

p.č
. 

Základ
ní škola 

Školní 
psychol

og 

úvazek 

Školní 
speciál

ní 
pedago

g 

úvazek 

Asistent 

pedago

ga 

(počet) 

Koordinátor 
společného 

vzdělávání/inkl
uze 

A/N 

Tlumočn
ík do 

znakové 
řeči 
A/N 

Specialist

a v oblasti 

prostorov

é 
orientace 

zrakově 
postižený

ch 

A/N 

Kariéro
vý 

poradce 

A/N 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňo
vá 

0 0 4 NE NE NE ANO 

C.3 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň 
P.č. Základní škola Ročník Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N % 

 7   ZŠ a ZUŠ Jabloňová  

 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   50   50   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) 

C.4 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň 

P.č. Základní škola 
Vyučované 

předměty nebo 

Celkem 

vyučovaných 
hodin 

Ú % P % N % 



vzdělávací 
oblasti 

 7   ZŠ a ZUŠ Jabloňová  

 Český jazyk a 
literatura  

 45   45   100   0   0   0   0  

 Matematika   45   45   100   0   0   0   0  

 Cizí jazyky   53   53   100   0   0   0   0  

 ICT   20   8   40   12   60   0   0  

 Člověk a příroda 
F, Ch, Př, Bi, Z  

 55   30   54.5   25   45.5   0   0  

 Člověk a 
společnost D, 
Ov,   

 26   26   100   0   0   0   0  

 celkem   479   442   92.3   37   7.7   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) 

C.5 Věková struktura a genderové složení 
pedagogického sboru 

p.č. Základní škola 
Celkem 

pedagogů 

Z toho 

muži 
Průměrný 

věk 

Věková skladba 

< 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

64 

65 

+ 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 46 9 46.0 4 11 16 10 5 

C.6 Změny v pedagogickém sboru 

p.č. Základní škola 

Nastoupili 

do ZŠ 
celkem 

Z toho 

absolventi 

fakult 

vzdělávající 
učitele 

Odešli 
ze ZŠ 

celkem 

Odešli 
na 

jinou 

školu 

Odešli 
mimo 

školství 

Z toho 

učitelé 
do 3 let 

praxe 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 5 1 4 1 0 0 

C.7 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na 
přepočtené úvazky) 

p.č. Základní škola 

Ostatní 
zaměstnanci 

celkem 

Z 

toho 

muži 

Z celku 

administrativní 
pracovníci 

Z celku 

provozní 
zaměstnanci 

Z celku 

vedoucí 
pracovníci 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 13,46 2 3 10,46 2 

C.8 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 
p.č. Základní škola Nastoupili do ZŠ Odešli ze ZŠ Důvody odchodu 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 2 2 odchod do důchodu 



D. Údaje o zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy 
D.1 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku 
základní školy pro budoucí školní rok 

p.č. Základní škola 

Celkový 
počet 
žáků, 
kteří 

požádali o 
přijetí do 
1. ročníku 

Počet 
rozhodnutí 

o přijetí 

Počet 
rozhodnutí 
o nepřijetí 

Počet 
odkladů 
plnění 
školní 

docházky 

Počet žáků, 
kteří 

nastoupili 

do 1. tříd v 
budoucím 
školním 

roce 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 48 38 0 10 39 

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy 
E.1 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy 
– sledování pokroku jednotlivých žáků 

p.č. Základní škola 

Typ externího testování realizovaný v daném školním roce 

NIQES - ČŠI 

InspIS SET 
SCIO KALIBRO Jiné 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

5, tř. 
český jazyk, matematika, studijní 
dovednosti 

tř. tř.  

tř. 

E.2 Přehled prospěchu žáků 

p.č. Základní 
škola 

Pololetí 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

Z toho 

počet 
žáků, u 
kterých 

bylo 

použito 
slovní 

hodnocení 
dle § 15 
odst. 2 

vyhl. č. 
48/2005 

Sb. 

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

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

1. 228 97 30 131 2 4 0 2 1 0 

2. 233 91 32 140 1 1 0 0 10 1 



E.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ 

p.

č. 
Základ

ní 
škola 

Žáci, kteří odešli před 
ukončením povinné školní 

docházky 

Žáci, kteří ukončili povinnou školní 
docházku 

celke

m 

z 

toh

o 

na 

jino

u 

ZŠ 

z toho 

na 8 leté 
gymnázi

um 

z toho 

na 6 leté 
gymnázi

um 

celke

m 

z toho 

na 4 leté 
gymnázi

um 

z toho 

na SOŠ 
s 

maturi

tou 

z 

toho 

na 

SOŠ 
3 

leté 
učeb

ní 
obor

y 

z 

toho 

na 

SOŠ 
2 

leté 
učeb

ní 
obor

y 

z toho 

počet 
žáků, 
kteří 

nepokra

čují v 
dalším 
studiu 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloň
ová 

25 23 1 1 58 7 38 13 0 0 

F. Údaje o prevenci sociálně patologických 
jevů 
F.1 Testování klimatu školy a třídy 
Kritérium existence testování ve frekvenci alespoň 1x školní rok. 

p.č. Základní škola 
A/N 

*) 

Kdy bylo 

testování 
naposledy 

realizováno 

(měsíc/rok) 

Ročníky, které se 
testování 
zúčastnily 

Druh 

použitého 
testovacího 

nástroje 

Jak jsou 

výsledky 
dále 

využívány 
pro práci se 

školním 
klimatem 

nebo 

uvedení 
různých 
aktivit 

zaměřených 
na 

zlepšování 
školního 
klimatu. 

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

ANO únor/2022 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9., 

mapa školy 
- scio 

dotazník 
TU 

intervence 

třídnické 
hodiny 

preventivní 
programy 

harmonizační 
pobyty mimo 

školu 

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



F.2 Údaje o výchovných opatřeních 

p.č
. 

Základn
í škola 

1. pololetí 2. pololetí 
Poče

t 

žáků 

PT

U 

NT

U 

DT

U 

PŘ
Š 

DŘ
Š 

2 3 

Poče
t 

žáků 

PT

U 

NT

U 

DT

U 

PŘ
Š 

DŘ
Š 

2 3 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňov
á 

495 28 23 8 2 2 0 0 503 71 14 10 17 4 0 0 

PTU - pochvala třídního učitele 

NTU - napomenutí třídního učitele 
DTU - důtka třídního učitele 

PŘŠ - pochvala ředitele školy 
DŘŠ - důtka ředitele školy 

F.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a 
neomluvených hodin (NH) 

p.č. Základní 
škola 

stupeň 

1. pololetí 2. pololetí 

celkem 

z 

toho 

NH 

ZH na 

jednoho 

žáka 

NH na 

jednoho 

žáka 

celkem 

z 

toho 

NH 

ZH na 

jednoho 

žáka 

NH na 

jednoho 

žáka 

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

1. 15240 0 58 0 15904 11 60 1 

2. 18067 32 78 1 21319 14 92 1 

F.4 Počty vážnějších výchovných problémů, 
které byly v průběhu roku řešeny formou 
výchovných komisí popř. v součinnosti s 
OSPOD 

p.

č. 
Základ

ní 
škola 

Celkový 
počet 

výchovn
ých 

komisí 

Neomluv

ená 
absence 

Zvýšená 
absence 

(velmi 

slabý 
prospěch 

skryté 
záškoláct

ví) 

Ničení 
školní

ho 

majet

ku 

Kouření 
nebo 

zneužívá
ní 

alkoholu 

či jiných 
návykov
ých látek 
v areálu 

školy 

Kráde
že 

Hrubé 
chován
í, slovní 

i 

tělesná 
agresiv

ita 

Jiné 
(doplnit 

max. 3 

další 
vážnější 

problémy
, které 
byly v 

rámci 
výchovný
ch komisí 
řešeny) 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňo
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7 1 3 0 0 1 4 

nedostate

čná 
domácí 
příprava 

na 



vyučován
í , 

zákonný 
zástupce 

pod 

vlivem 

alkoholu 

při 
vyzvedáv
ání dítěte 

G. Údaje o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
G.1 Profesní rozvoj učitelů 

p.č. Základní 
škola 

Plán 
DVPP 

Individuální 
plány 

osobního 
rozvoje 

jednotlivých 
učitelů 

Vzdělávací 
akce pro 

celý 
učitelský 

sbor 

Vzájemné 
hospitace 

a 

náslechy 
mezi 

učiteli 

Mentoring 

Jiné formy 
profesního 

rozvoje 

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

ANO ČÁSTEČNĚ ANO ANO ČÁSTEČNĚ 

sebevzdělávání 
, e-twining, 

sdílení 
zkušeností 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 
H.1 Předmětové olympiády a soutěže – 
zapojení, úspěchy 
Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je 
jen přehledem a nikoli strukturovaným výpisem. Konkrétní informace pak lze nalézt 
ve veřejné výroční zprávě každé školy. 
Soutěže typu A: 
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická 
olympiáda, biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích, olympiáda v českém 
jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, 
astronomická olympiáda, Pythagoriáda 
Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka 
dětských recitátorů – Dětská scéna 
Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická 
soutěž na téma holokaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém 
soužití různých etnik v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v 
teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v 
programování 



Soutěže typu B: 
Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, 
Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická 
soutěž Pangea 
Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka 
dětského divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka dětských skupin scénického 
tance Kutná Hora, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský 
a my (celostátní literárně historická a výtvarná soutěž) 
Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, 
přespolní běh – běháme s BK Tour, atletický čtyřboj, minifotbal, basketbal, házená) 
Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, 
Logická olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů, 
Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést 
přesnou evidenci zapojených žáků ve všech soutěžích a olympiádách. Někteří žáci se 
zapojují do více soutěží, čísla mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na 
celkový počet úspěšných a aktivních žáků. Některé soutěže nemají klasický postup 
okres, kraj, republika, některé nestanovují pořadí žáků, ale jen úspěšnost řešení – 
např. Bobřík informatiky. 

p.č. Základní škola 

Soutěže typu A Soutěže typu B 

Počet 
zapojených 

žáků 

Počet umístění 
(1. až 3. místo) 

Počet 
zapojených 

žáků 

Počet umístění 
(1. až 3. místo) 

školní 
kola 

okras 

a vyšší okres kraj ČR 
školní 
kola 

okras 

a vyšší okres kraj ČR 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 200 6 2 2 0 200 40 30 5 0 

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 
I.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 
provedených v daném školním roce 

p.č. Základní škola ČŠI Zřizovatel KÚLK OHES Hasiči Inspekce 

práce 
Jiné 

Jiné 
hodnota 

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

1        

1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 

3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 

J. Základní údaje o hospodaření školy 
Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát 
(platy učitelů i nepedagogického personálu), město (energie, topení, investice), 
rodiče (mimoškolní aktivity, příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání 
aktivně i další zdroje především prostřednictvím dotačních a grantových projektů, což 
dobře zaznamenávají především výroční zprávy škol či jejich webové stránky. 



Kritérium ukazuje úspěšnost v získávání takových financí za uzavřený školní rok 
jako číselný poměr podaných žádostí a podpořených projektů. 
J.1 Počty podaných a z toho podpořených 
žádostí o granty a dotace (v daném školním 
roce) 

p.č
. 

Základ
ní škola 

SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podan

é 

podpo

ř. 
podan

é 

podpo

ř. 
podan

é 

podpo

ř. 
podan

é 

podpo

ř. 
podan

é 

podpo

ř. 

7 

ZŠ a 
ZUŠ 
Jabloňo
vá 

0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

J.2 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 
Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. 
hrazených aktivit, jako jsou školní družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky 
(ZK), pobyty ve škole v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), lyžařské kurzy (LVK), 
jazykové zájezdy do zahraničí (JZ) apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast 
rodičů dítěte v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy v dané základní škole 

p.č. Základní škola třída 
ŠD 

Kč/měs 

ZK Ø 
Kč/rok 

ŠP, HP, 
LVK a 

jiné kurzy 
(Ø Kč/rok) 

Spolek 

rodičů 
Kč/rok 

Kulturní 
akce, 

výlety, 
exkurze a 

jiné 
aktivity (Ø 

Kč/rok) 

7 
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1. třída 200,- 800,- 2 000,- 400,- 200,- 

2.-5. 

třída 
200,- 800,- 2 000,- 400,- 300,- 

6.-9. 

třída 
0,- 800,- 2 500,- 400,- 400,- 

K. Údaje o zapojení školy do 
mezinárodních programů 
L. Údaje o zapojení školy do dalšího 
vzdělávání v rámci celoživotního učení 
M. Údaje o předložených a školou 
realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů 



N. Údaje o spolupráci s odborovými 
organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 
N.1 Prostupnost a spolupráce základních škol s 
MŠ a SŠ 
Kritérium ukazuje existenci a konkrétní příklady aktivit na daných základních školách 
(ANO/NE/příklady). 

p.č. Základní škola 

Spolupráce ZŠ a 
MŠ *) 

(max 3 konkrétní 
aktivity 

realizované ve 
školním roce) 

Prostupnost a 

spolupráce mezi 1. 
a 2. stupněm 

(max 3 konkrétní 
aktivity realizované 

ve školním roce) 

Spolupráce ZŠ a 
SŠ **) 

(max 3 konkrétní 
aktivity 

realizované ve 
školním roce) 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

návštěvy dětí z MŠ 
v hodinách 

vystoupení dětí ZŠ v 
MŠ 

Projekt podpořený 
MML 

společné akce tříd 

hudební aktivity 
napříč školou 

spolupráce se 
SŠSSaD 

tematické praktické 
dílny pro žáky 8. 
tříd - řemesla na SŠ 

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

N.2 Komunikace se zákonnými zástupci 
V řadě škol se již usídlila praxe nejrůznějších dotazníků, rodičovského testování 
klimatu, pravidelných veřejných besed a setkání (nepočítáme třídní schůzky a 
individuální konzultace). Kritérium ukazuje počet těchto aktivit za uzavřený školní rok 
a jejich typ, popř. binární škála ANO/NE. 

p.č. Základní škola 

Držitel 
značky 
Rodiče 

vítáni *) 
A/N 

Besedy 

pro 

rodiče 

A/N 

Zapojení 
rodičů do 

výuky 

A/N 

Zapojení 
rodičů do 
práce na 

rozvojových 
plánech 

A/N 

Jiné (max 3 
příklady 

realizované v 
daném roce) 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová NE ANO ANO NE 

zapojení rodičů 
na přípravě 
koncertů 

zapojení rodičů 
na přípravě 
třídních akcí 
zapojení rodičů 
na přípravě 



celoškolních 
akcí 

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

O. Další údaje sledované zřizovatelem 
O.1 Testování klimatu školní sborovny 

p.č. Základní škola 
ANO/NE 

*) 

Rok kdy bylo 

provedeno 

poslední testování 

Druh použitého testovacího 
nástroje nebo jiná forma 
práce s klimatem školní 

sborovny. 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová ANO 2022 dotazník 

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

O.2 Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

p.č. Základní škola 
Strategický 
dokument 

Do zpracování 
strategie byli 

zapojeni: 

Je materiál 
každoročně 

vyhodnocován 
a případně dle 

potřeby 
doplňován? 

Je dokument 

veřejně 

přístupný pro 
rodiče? 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 2018 - 2024 

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

ANO NE 

O.3 Participace žáků na chodu školy 

p.č. Základní 
škola 

Školní 
parlament 

ANO/NE 

Zástupci ve 
školním 

parlamentu 

(od které 
třídy) 

Četnost 
schůzek 

Provádějí 
se zápisy 
z jednání 
ANO/NE 

Způsoby 
předávání 

informací o 
činnosti 

Příklady 
aktivit v 

daném 
školním 

roce max 5 

příkladů 

7 
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ANO od 6. třídy 
1xza 2 

týdny 
ANO 

ústně+písemně 
- třídní 

zástupci 
informují svou 

třídu a vedení 
školy 

třídění 
odpadu 

humanitární 
sbírka pro 
Ukrajinu 

doučování a 
pomoc 

ukrajinským 
spolužákům 

tématické 
dny ve 

škole 

spolupráce s 

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


ostatními 
parlamenty 

O.4 Pestrost způsobů výuky 
V dnešních základních školách se již nepraktikuje pouze tzv. frontální způsob výuky 
(F), ale najdete v nich také činnostní učení (Č), projektové vyučování (P) apod. 
Kritérium ukazuje, jaké způsoby výuky daná základní škola praktikuje a jak je tento 
způsob výuky běžný nebo ojedinělý *) 

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

F Č P Jiné F Č P Jiné 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová A B A 

skupinová a 
kooperativní výuka 

didaktické hry, 
aktivizující metody 

výuka podpořená 
výpočetní technikou 

A B A 

skupinová a 
kooperativní výuka 

didaktické hry, 
aktivizující metody 

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) 

O.5 Využívání alternativních metod a nových 
trendů ve výuce, zapojení školy do 
vzdělávacích a rozvojových projektů, které 
podporují zdravý rozvoj dítěte 

p.č. Základní 
škola 

Hejného 
metoda 

Comenia 

Script 

Využití 
tabletů 

ve 

výuce 

Zdravý 
životní 
styl a 

stravování 

Trvale 

udržitelný 
rozvoj 

Jiné 

7 
ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

ČÁSTEČNĚ NE ANO 

ovoce do 

škol 
mléko do 
škol 
zdravá 5, 
skutečně 
zdravá 
škola 

třídění 
odpadů 

výchova k 
péči o 
zeleň - 
školní 
zahrada 

projekty 

zaměřené 
na 

ochranu 

přírody 

adopce na 

dálku 

enviromentální 
výchova 
napříč 
předměty 

charitativní 
sbírky pro 
potřebné 

O.6 Komunitní činnost 
Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok. 

p.č. Základní škola 
Počet 
akcí Vybrané příklady 



7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 5 

vzhledem k uzavřené společnosti v rámci onemocnění 
Covid 19 se společné akce nekonaly v běžné míře, 
Jabloňová fest - celoškolní akce spojená s jarmarkem a 
vystoupeními našich žáků, třídní akce ve spolupráci s 
rodiči, absolventské koncerty závěrečných ročníků, 
obhajoby absolventských prací 

O.7 Vlastní kuchyně/externí dodavatel 
(výdejna) 

p.č. Základní škola 

Kuchyň a 
jídelna ve 

škole 

Kuchyň a jídelna ve 
škole externí 
provozovatel 

Výdejna ve škole 
externí dodavatel 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová vlastní   

O.8 Kmenové a odborné učebny, učebny školní 
družiny 
a) 

p.č. Základní škola 

Počet 
"kmenových" 

učeben ZŠ 

Odborné učebny 

celkový 
počet 

druh odborné 
učebny 

(maximální 
kapacita uvedené 
odborné učebny) 

např.: chemie (30) 

z kapacitních 
důvodů je 

učebna 
využívána jako 

kmenová 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 20 13 

Fyzika (30) ANO 

Přírodopis (30) ANO 

Zeměpis (30) ANO 

Jazyková učebna I 
(24) 

ANO 

Jazyková učebna II 
(16) 

ANO 

Výtvarná výchova 
(30) 

ANO 

Informatika I (15), 

Informatika II (24) 
NE 

Hudebna I (30), 

Hudebna II (30) 
NE 

Dílny (12), Cvičná 
kuchyňka (16) NE 

Aula (35) NE 

b) 
p.č. Základní škola Učebny školní družiny 



celkový 
počet 

z kapacitních důvodů jsou učebny 
využívány jako kmenové 

poznámka 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 4 ČÁSTEČNĚ  

O.9 Vnitřní sportoviště 
Minimálně jednu tělocvičnu má každá liberecká základní škola, byť se můžeme přít o 
její parametry i technický stav. Řada škola ale nabízí vnitřních sportovišť více, včetně 
bazénu, posilovny, relaxačního zázemí. Je už na rodičích, aby zvážili, jak je pro ně 
toto zázemí důležité. Kritérium ukazuje vybavenost škol vnitřními sportovišti a jejich 
počtem: tělocvična, bazén, posilovna, relaxační zázemí, jiný. 

p.č. Základní škola 
Tělocvična 

počet Bazen Posilovna 
Relaxační zázemí 

(popis)) 
Jiné 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 1 NE NE ne  

O.10 Outdoorová sportoviště 
Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí už není automatickou věcí. Každá 
škola sice disponuje malým pláckem pro venkovní vyžití, jen některé ale zatím mají 
skutečná kvalitní sportoviště (běžecké dráhy, multifunkční hřiště, sektor pro skok 
daleký, sektory pro vrhy aj.). Kritérium zohledňuje existenci kvalitního sportoviště u 
dané základní školy na binární škále (ANO/NE). 
p.č. Základní škola ANO/NE Základní popis 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová NE  

O.11 Bezbariérový přístup 
Nemůže být sporu o tom, že bezbariérový přístup do školy pro žáky či rodiče imobilní 
či pohybově omezené, nebo i pro rodiče s kočárky se stává záležitostí, nad níž 
bychom vůbec neměli přemýšlet. Přesto takový přístup mají jen některé základní 
školy. Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy (alespoň přístup do hlavní 
budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení. 
p.č. Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 
7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová ANO Bezbariérový přístup je pouze do přízemí školy. 

O.12 Technický stav školského objektu 
Statutární město Liberec má velmi dobře zpracovaný stav jednotlivých školských 
budov, základní informaci přitom již poskytujeme v materiálu z roku 2015 s názvem 
Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 
2020 (http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-
dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-
2020.pdf). Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových 
prostor na škále: dobrý (A), uspokojivý (B), špatný (C). 

p.č. Základní škola Stav 
Poznámka 

aktuálně podané nebo připravované projekty 

O.13 Způsob a nástroj ICT k distančnímu 
vzdělávání 
p.č. Základní škola Používané ICT nástroje 

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


Způsob 
poskytování 
distančního 
vzdělávání 

1. stupeň 2. stupeň 

Způsob 
poskytování 
distančního 

vzdělávání pro 
žáky ze 
sociálně 
slabšího 
prostředí 

7 ZŠ a ZUŠ Jabloňová ONLINE 

V případě 
distanční výuky 
využíváme 
Google účty se 
všemi 
přístupnými 
aplikacemi pro 

žáky i učitele a 
aplikaci 

Edookit - 

elektronickou 

žákovskou 
knížku jako 
další 
komunikační 
kanál. 
Využíváme IT 
techniku školní 
i žákovskou , v 
případě smíšené 
výuky, tj. v 
momentě kdy je 
část žáků doma 
a část ve škole - 
pracujeme 

formou online 

přenosů výuky. 
Technické 
vybavení školy 
se průběžně 
doplňuje 
novými 
zařízeními. 

V případě 
distanční výuky 
využíváme 
Google účty se 
všemi 
přístupnými 
aplikacemi pro 

žáky i učitele a 
aplikaci 

Edookit - 

elektronickou 

žákovskou 
knížku jako 
další 
komunikační 
kanál. 
Využíváme IT 
techniku školní 
i žákovskou , v 
případě smíšené 
výuky, tj. v 
momentě kdy je 

část žáků doma 
a část ve škole - 
pracujeme 

formou online 

přenosů výuky. 
Technické 
vybavení školy 
se průběžně 
doplňuje 
novými 
zařízeními. 

Škola umožňuje 
vypůjčení IT 
techniky pro 

žáky ze sociálně 
slabšího 
prostředí. V 
době největší 
epidemie 

spolupracovala 

s telefonními 
operátory 
ohledně 
poskytnutí 
internetového a 
datového 
připojení pro 
žáky. 

 


