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1. Základní údaje o škole 
 

Název:              Základní škola Liberec, Oblačná 101/15, p.o. 
Adresa:   Oblačná 101/15, 460 01  Liberec V. 
Právní forma:   Příspěvková organizace 
telefon :   486112233          
fax:    486112233 
e-mail:    skola@oblacna.cz 
               www.oblacna.cz 
identifikátor právnické osoby: 600 079 970 
IČO:    46744908 
bankovní sp.:   5449042/0800 ČS Liberec 
Zřizovatel:   Statutární město Liberec 
Zařazení do sítě škol:  19. 2. 1996  
Ředitel školy:     ing. Alena Routová    
Zástupce ředitele:   Mgr.Eliška Handšuhová          
Kapacita školy:   320 žáků 
IZO:      102 229 597 
Počet žáků:    297 
Počet tříd:      12 
Kapacita školní družiny:  72 žáků 
IZO:      116 401 770 
Počet zapsaných žáků:  72 
Počet oddělení:     3 
Kapacita Městské stanice mladých techniků:  200 žáků 
IZO:       116 401 788 
Počet zapsaných žáků:  200 
Počet oddělení:     19 
Rada školy:     zřízena k 1. 4. 2003 
 
 
Zaměření školy: 
Zaměření na informatiku a jazyky. 
 
Projekt ECDL – akreditace 22. 8. 2007 – poskytuje žákům školy testování ECDL s možností 
získat mezinárodní evropský certifikát počítačové gramotnosti. 
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Základní školy Liberec, Oblačná101/15. Poslední revize ŠVP byla ve školním roce 2013 – 
2014. Revize proběhla na základě změn RVP podle požadavků MŠMT. V únoru 2014 byl 
ŠVP kontrolován a schválen ČŠI. 
 
Učební plány ročníků 
Názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. 5. celkem disp. min 

Český jazyk 9 9 9 7 7 41 8 33 

Anglický jazyk     3 4 3 10 1 9 

Matematika 4 5 5 4 5 23 3 20 

Informatika       1 2 3 2 1 

Prvouka 2 2 3     7 1 12 

Vlastivěda       2 2 4 1   

Přírodověda       1 2 3     

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   12 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 7     

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   10 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5   5 

            0     

Celkem 20 22 25 25 26 118 14 104 

max 22 22 26 26 26 118     

min 18 18 22 22 22 118     

         

  6. 7. 8. 9. celkem disp. min. 

Český jazyk 4 4 4 4 16 1 15 

Anglický jazyk 4 3 3 3 13 1 12 

Matematika 4 4 5 4 17 2 15 

Informatika 1 2 2 2 7 6 1 

Dějepis 2 2 2 2 8 1   

Výchova k občanství 1 1 1 1 4   11 

Fyzika 1 2 2 1 6     

Chemie     2 2 4 1   

Přírodopis 2 2 2 1 7 1   

Zeměpis 2 2 1 2 7 1 21 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6     

Hudební výchova 2 1 1 0 4   10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8     

Výchova ke zdraví 1 0 0 1 2   10 

Praktické činnosti 1 0 0 1 2   2 

Svět práce     1 1 2 1 1 

Anglický jazyk seminář/vol               

ECDL/vol   1 1 1 3 3   

Německý jazyk   2 2 2 6 6   

Celkem 29 30 32 31 122 24 98 

max 30 30 32 32 122     

min 28 28 30 30 122     
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Školní vzdělávací program školy je zaměřen na výuku informatiky a kvalitní výuku 
cizích jazyků.  

Od sedmého ročníku škola nabízí prostřednictvím volitelného předmětu možnost 
přípravy na závěrečné mezinárodně platné testování ECDL počítačové gramotnosti (European 
Computer Driving Licence). Tuto nabídku využívá přibližně třetina žáků. 

Výuka anglického jazyka je nabízena zájmovou formou výuky již od prvního ročníku 
školní docházky. Výuka cizích jazyků je posílena disponibilními hodinami a v sedmém 
ročníku se mohou žáci vybrat volitelný předmět Anglický jazyk seminář, kde se mohou buď 
rozhodnout pro výuku směřující k přípravě na složení Cambridgeské zkoušky PET nebo pro  
konverzační témata a náměty z reálií Velké Británie a anglicky mluvících zemí. 
 
 
Rozmístění tzv. disponibilních hodin 
tabulka 
 
Zařazení 1. a 2. cizího jazyka do výuky 
tabulka 
 
Mimoškolní aktivity 
 
Škola nabízí velké množství zájmových aktivit dětí. Žáci měli možnost navštěvovat 24 
zájmových kroužků i kroužků VT pod vedením vyučujících naší školy. Škola se dlouhodobě 
snaží udržet jejich cenovou dostupnost, což umožňuje navštěvovat kroužky i žákům ze 
sociálně slabších poměrů. Součástí školy je Městská stanice mladých techniků a 
přírodovědců, kterou mohou navštěvovat i žáci z jiných libereckých škol.  
 
 
Otevřené kroužky ve školním roce 2017/2018 

název kroužku    
 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ     9.tř.    
Míčové hry         4.-5. tř.     
Anglický jazyk        1.tř.    
Anglický jazyk       2.tř.    
LEGO          5.-8.tř.    
Pravopis na PC        6.7.tř.    
Stolní tenis          5.-9.tř.    
Matematika seminář         9.tř.    
Stolní hry        3.-5.tř.    
Školní časopis        2.-9.tř.    
Digitální fotografie       6.-9.tř.     
Dyslektické čtení        2.-4.tř.    
Logopedie        1.-3.tř.    
Grafika  + Internet        3.-6.tř.     
Chovatelství         3.-6.tř.    
Sportovní hry – chlapci        6.-9.tř. 
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Věda nás baví        1.-3.tř. 
Anglický jazyk s rodilým mluvčím     6.-7.tř.  
Kytara         5.-9.tř. 
Výtvarný kroužek       3.-6.tř. 
Německý jazyk pro začátečníky     3.-4.tř. 
Výroba šperků       5.-9.tř. 
Šachový kroužek       3.-9.tř. 
Basketbal        1.-5.tř.    
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3. Zabezpečení provozu 
 

Kmenové učebny: 12 

Pomůcky jsou umístěny v menších samostatných kabinetech v horním poschodí školy, 
případně v učebnách. 

Škola má jednu menší tělocvičnu s nedostatečným zázemím, nemá vlastní sportovní areál. 
Může využívat venkovní sportovní areál ZŠ Broumovská.  

Šatny jsou umístěny ve dvou místnostech v suterénu školy a vybaveny skříňkami vždy pro 
dvojici žáků. 

Chodby školy, školní kuchyňka a školní knihovna slouží jako odpočinkové a relaxační zóny. 

Škola není bezbariérová, jedná se o starou budovu, kde není možné bezbariérovost zajistit. 
Krajská hygienická stanice udělila výjimku. 

Odborné učebny: 

Druh odborné učebny Maximální 
kapacita 

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

Poznámka 

chemie 30 ano  
dějepis 30 ano  
přírodopis 30 ano  
hudební a výtvarná v. 30 ano  
anglický jazyk 30 ano  
informatika 32 ne  
učebna jazyků 18 ne  

 

 

Technické zabezpečení (vybavení školy moderními technologiemi, wifi, …): 

Škola má dvě učebny informatiky vybavené počítači, dataprojektory a pokryté internetem. Ve 
všech třídách je interaktivní tabule, počítač a internet pro potřeby výuky. Celá budova školy je 
pokryta wifi. V šesti učebnách je možnost přenosu z dotykového zařízení (tabletu) na 
interaktivní tabuli. 

Vyučující mají k dispozici tři počítače ve sborovně připojené k internetu a každý učitel má 
zapůjčený soukromý notebook a dotykové zařízení – tablet se systémem Windows. 

V budově byla  vyměněna  okna. O prázdninách proběhla rekonstrukce střechy tělocvičny, 
jsou vyměněna okna, tak aby bylo možné v tělocvičně zabezpečit účinné větrání,  a podlaha 
tělocvičny. Tělocvična je vymalovaná a kovové prvky natřeny.  Do šaten byly zakoupeny 
nové šatní skříňky, probíhá postupná výměna a modernizace.  Průběžně probíhá inovace 
výpočetní techniky používané žáky i učiteli. 
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Technický stav školského objektu 

tabulka 

Vnitřní sportoviště 

tabulka 

Outdoorová sportoviště 

tabulka 

Bezbariérový přístup 

tabulka 
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4.Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

Věková struktura a genderové složení  pedagogického sboru 

tabulka 

Průměrný věk všech pedagogů:   43 

Změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků) 

tabulka 

Skladba ostatních zaměstnanců (přepočtené úvazky)t 

tabulka 

Změny na pozicích ostatních zaměstnanců 

tabulka 

Kvalifikovanost sboru 

tabulka 

Specializované činnosti - kvalifikovanost 
tabulka 
 

Z toho specializované činnosti 

Počet 
(přepočtení na 

plně 
zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

výchovný poradce 1  
školní metodik prevence 2 1 
koordinátor školního vzdělávacího programu 1  
koordinátor informačních a komunikačních 
technologií  

1  

koordinátor environmentální výchovy 1 1 
školní psycholog 0  
školní speciální pedagog 0  
logoped 1  
asistent pedagoga 3  
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Přehled aprobovanosti výuky – 1. stupeň 

tabulka 

Přehled aprobovanosti výuky – 2. stupeň 

tabulka 

Profesní rozvoj učitelů 

tabulka 

Údaje o dalším vzdělávání učitelů 

Název vzdělávacího programu (typ 
vzdělávání) 

Pořadatel 
Počet 

účastníků 
Kouzla týmové spolupráce Souběh  20 
První pomoc Medica Sever 25 
Učitel a rodič NIDV 20 
Dekorování textilu Twint s.r.o. 1 
Puberta – postrach rodiny a školy SŠ a MŠ Na Bojišti 2 
Hry ve vyučování ZŠ nejen v M NIDV 1 
Rozhodování ředitele ve správním řízení a mimo 
správní řízení 

ŠSMB 2 

Změny právních předpisů p. Zeman 1 
Řešení problémových situací v procesu školního 
vzdělávání 

ŠSMB 2 

Rozvojové plány školy a pedagogů Olchavová 1 
Dílna čtení – čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

Kritické myšlení 1 

Příklady dobré praxe ve čtenářství ZŠ Ostašov 1 

Finanční gramotnosti pro školy 
ZFP Group 

 
2 

Školení 3D tisku Prusa research 2 
Matematika pro život III. ZŠ NIDV 1 
Česká literatura po roce 1989  1 
Netradiční a zážitkové hry v TV Sauer  1 
Tvořivá geometrie pro učitele ZŠ II. st. NIDV 1 
Jak vést neformálně rodičovské schůzky SŠ a MŠ Na Bojišti 1 
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním 
prostředí 

NIDV 1 

Zkoušky testera ECDL ECDL Praha 1 
Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ  Ministerstvo obrany Praha 1 
Zacházení s chemickými látkami a směsmi NIDV 1 
Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných 
předmětů a M 

ČŠI 1 

Setkání s Hejného metodou UK 1 
Studium PF  3 
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5. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …) 

Kapacita školy a její naplněnost 

tabulka 

Charakteristika žáků dle trvalého bydliště 

tabulka 

 
Školní družina a její kapacita 
tabulka 
 
 
Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
tabulka 
 

 

Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 
Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 

0 0 

Počty žáků, kteří ukončili vzdělání na ZŠ 

8. leté 
gymnázium 

6. leté 
gymnázium 

4. leté 
gymnázium 

SOŠ obory 
s maturitou 

SOU 
obory 

s maturitou 

SOU OU Neumístěn Celkem 
vycházející  

4 3 2 15 0 5 0 0 22 

  tabulka v příloze, 2 žáci odešli na 8-leté gymnázium                   

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí Počet 

o přestupu z jiné ZŠ 12 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 
18 ŠZ) 

0 

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu 

 

Celkem 32 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy 
 
 
Přehled prospěchu žáků 

tabulka 

 

Údaje o výchovných opatřeních 

tabulka 

PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele 
PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele 
DŘŠ důtka ředitele školy 

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

tabulka 
 
Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání 
 
tabulka 
 
Pestrost způsobů výuky 
 
tabulka 
 
Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do 
vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 
 
tabulka 
 
Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků 
 
tabulka 
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7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ 
 
tabulka 
 
Komunikace se zákonnými zástupci 
 
tabulka 
 
Aktivní spolupráce se zřizovatelem 
 
tabulka 
 
 
Pedagogická praxe studentů Pedagogických fakult 
 

Naše škola má status fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity 
v Liberci, který obhájila ve výběrovém řízení. Spolupráce s PF TUL je dlouhodobě z obou 
stran dobře hodnocena. Učitelé školy vedou praxi také studentů z jiných fakult.  

V tomto školním roce bylo ve škole na průběžné praxi 5 studentů (D, Z, AJ). 
Škola zůstává se studenty ve spojení a úspěšné studenty získává do řad svých učitelů. 
 
 
Rada školy 
 
Zpráva o činnosti Školské rady 
 
Předseda  - Mgr. Eliška Handšuhová  (zástupce za školu)  
Zapisovatel –Ing. Zdeňka Bělohlávková (zástupce rodičů) 
Člen  - Mgr. Libuše Vítová (zástupce za zřizovatele) 
 
Školská rada se schází podle potřeby během školního roku. Ve školním roce 2017/2018 
pracovala ve složení předseda p. Petr Pleštil zástupce za rodiče, p. uč Ivana Houbová zástupce 
za pedagogický sbor, p. Libuše Vítová zástupce za zřizovatele. Rada se sešla v září a schválila 
výroční zprávu ředitelky školy. V lednu 2018 proběhly nové volby a složení školské rady se 
změnilo. Za školu b yla zvolena Mgr. Eliška Handšuhová, za rodiče Ing. Zdeňka 
Bělohlávková. Během celého roku nebyla iniciována žádná schůzka z řad rodičů ani 
pracovníků školy.  Proto se rada sešla v červnu, aby zhodnotila uplynulý školní rok, byla 
seznámena s pracovními činnostmi, které proběhnou ve škole během prázdnin. 
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SRPŠ 
 
Zpráva o činnosti Sdružení rodičů a přátel školy 

Ve školním roce 2017– 2018 se zástupci SRPŠ Oblačná sešli 3x.  
K řešení problémů v jednotlivých třídách došlo pravidelně po třídních schůzkách a 

vzhledem k velmi dobré komunikaci mezi výborem rodičů a vedením školy nebyl žádný 
problém nebo závada nevyřešen. 

Vedení školy informovalo o připravovaných akcích. Jednalo se o akce školy – Den 
otevřených dveří, zápis, jarmark apod. a také o práce stavební – rekonstrukce střechy 
tělocvičny, výměna oken a podlahy. 
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8. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

- výrazné úspěchy našich absolventů v dalším studiu a v životě, v prvním kole 
přijímacích zkoušek na střední školy byli úspěšní téměř všichni žáci na vybrané škole 

- pořádání okresních kol soutěží ve sportu 
- pravidelná účast žáků ve většině okresních soutěží a olympiádách 
- účast v krajských kolech některých soutěží (biologická olympiáda) 
- účast ve finále soutěže IT-SLOT 
- výuka anglického jazyka ve 3.-5.třídě rodilým mluvčím 
- otevření kroužku konverzace s rodilým mluvčím pro žáky 6.-9.tř. 
- organizování přípravy a testování mezinárodního certifikátu European Computer 

Driving Licence pro naše žáky 
- humanitární akce, adopce zvířete v liberecké ZOO (surikata) 
- den otevřených dveří, společné akce a schůzky s rodiči, karneval, vernisáž výtvarných 

prací 
- společné vítání prvňáků, patronát žáků 9. ročníku nad žáky 1. třídy a jejich společné 

akce 
- společné rozloučení s absolventy 9. ročníku 
- společné akce s rodiči (čertovské skotačení, karneval, třídní besídky, jarmarky) 
- vývěska školy 
- internetové stránky www.oblacna.cz, stránka ZŠ Oblačná na síti Google+ a na 

www.facebook.com 
 

 
 
Výběr hlavních akcí pořádaných ve školním roce 2017 - 2018: 

- sběry papíru 
- putování na kolech v okolí Hrádku nad Nisou a vodácký kurz na řece Jizera 
- čertovské skotačení 
- velikonoční jarmark 
- lyžařský výcvik žáků 7. Tříd 
- projektový den v IQ Landii      
- Den otevřených dveří 
- Vernisáž výtvarných prací 
- jazyková kavárnička pro rodiče – informace o výuce jazyků na škole 
- besedy s rodiči na téma bezpečnost 
- návštěva anglického divadla 
- Nos s Andersenem 
- návštěva záchranářů 
- škola v přírodě 1. – 5. 
- školní atletická olympiáda  4.-9. třída 
- slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 
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Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy 

tabulka 

Pestrost mimoškolních aktivit 

tabulka 

Komunitní činnost 

tabulka 
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9. Údaje o poradenských službách  
 
 
Práce s nadanými žáky a s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami 
 

Mimořádně nadaným žákům je věnována významná pozornost a práce učitelů je 
zaměřena na jejich úspěšný rozvoj. V povinné, nepovinné i zájmové činnosti jsou vytvářeny 
podmínky na přípravu k dalšímu vzdělávání, soutěžím a studentským prezentacím. 
Každoročně se naši žáci zařazují mezi úspěšné v okresních, krajských a někdy i celostátních 
finálních kolech některých soutěží. (viz. Úspěchy žáků ve školním roce 2017 - 2018) 
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými postupy je výuka přizpůsobena 
jejich možnostem, učitelé s nimi individuálně pracují, a pokud je třeba, jsou pro ně 
vypracovány individuální vzdělávací plány. Při práci s těmito žáky pomáhá výchovný poradce 
a metodik prevence. Ve škole pracují 3 asistentky pedagoga. 
 
 
Školní družina 
 
Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. 
 
Ve školním  roce 2017/2018  byli v provozu tři oddělení školní družiny. Bylo přijato celkem 
72  dětí  z 1. – 3. ročníku. Kapacita družiny byla naplněna a všichni zájemci o školní družinu 
byly uspokojeni. 
 
 
Provoz ranní družiny: 6.25- 7.35 
Dopolední družina: 7.55 – 8.40 
Odpolední družina: 11.35- 16.30 
 
 
 
Kdo navštěvuje školní družinu, ví, že v ní převažují hlavně odpočinkové činnosti. 
Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin: 
 
Odpočinkové činnosti: 
      Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy 
vstávají. Dále i během dne kdykoliv podle potřeby. Společné zklidnění, četba či poslech, 
někdy klidové hry. 
 
Rekreační činnosti: 
     Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými 
prvky. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást 
relaxace dětí po soustředění ve vyučování. 
 
Zájmové činnosti: 
     Rozvíjejí osobnost žáka, umožňují každému dítěti seberealizaci. Popřípadě i kompenzaci 
jeho možných školních neúspěchů.   Rozvíjejí dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou 
kolektivní, popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivit organizovaná, jindy spontánní. 
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Příprava na vyučování 
    Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. Jde o zábavné 
procvičování učiva formou didaktických her. Ověřování a upevňování školních poznatků při 
rozmanité činnosti ŠD – vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy, počítači 
aj… 
 
 
Náplň školní družiny je zpracována do Školního vzdělávacího programu školní družiny. 
Konkrétní náplň školní družiny jsou zpracovávány do týdenních plánů.  
Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými přáními, nápady a náměty na činnostech 
ve ŠD. 
 
 
Významné činnosti školní družiny: 
 
     V rámci školní družiny proběhla celoroční hra, která motivovala děti k tvořivé práci 
 a zdravé soutěživosti. V  I. oddělení „ Sauriku nezlob se “ ,  v II. oddělení „Příběhy Křemílka    
a Vochomůrky“   a  v III. oddělení hra „ Letem světem “.  
 
    Během podzimu jsme uskutečnili Pohádkovou stezku v parku pro všechna oddělení. Soutěž 
ve skládání puzzle a hledání předmětů proběhlo v rámci oddělení.  Na Vánoce jsme společně 
s dětmi připravili adventní kalendář a pod stromečkem našli dárky/nové hračky/.  
  V druhé části roku jsme navštívili kino a shlédli film Ferdinand. Děti ze III. oddělení 
připravili Estrádu pro zbývající oddělení. Účastnili jsme se velikonočního jarmarku, připravili 
výrobky a dílničky. Další akcí byla příprava a účast na škole v přírodě. V červnu pak děti 
čekalo vyhodnocení celoročních her a rozloučení s žáky třetích tříd. Na  závěr jsme pro děti 
připravili zábavné soutěžení v parku, které jsme však museli v polovině ukončit kvůli 
špatnému počasí. 
     Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité 
výrobky dětí ze ŠD také slouží k výzdobě školy a družiny.  
Během roku děti z III. oddělení navštěvovali bazén, knihovnu. 
 
V letošním roce byla na praxi ve školní družině studentka prvního ročníku Technické 
univerzity v Liberci, fakulta přírodovědně – humanitní a pedagogická, která vedla kroužek 
Míčových her pro děti z I. a II. oddělení školní družiny. 
 
Vychovatelka školní družiny se zúčastnila akreditovaného kurzu Dekorování textilu a textilní 
projekty ve škole. 
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Školní jídelna 
 
školní rok:    2017/2018 
druh:      výdejna 
datum zařazení do sítě: 1. 9. 2000 
vedoucí jídelny:     Dana Demeterová 
celková kapacita:     320 žáků, 20 dospělých 
 

Zaměření zařízení:  Školní jídelna byla součástí přístavby k objektu školy. Je zařízena 
jako výdejna a máme smlouvu na dovoz obědů s firmou „Gastron s.r.o.“. Je součástí 
monitoringu tzv. kritických bodů systému HACCP. Je vybavena moderní klimatizovanou 
varnou technologií a splňuje nejnáročnější hygienické požadavky. Strávníci si mohou vybrat 
ze dvou jídel a jednoho salátu jako hlavního jídla. Kvalita jídel i kultura stolování jsou na 
vysoké úrovni, ceny za obědy jsou stále přijatelné. Snahou stravovacího provozu je zájem o 
kvalitní českou kuchyni. Firma Gastron získala certifikát „Zdravá školní jídelna“. 

Funguje elektronický čipový systém evidence a vydávání stravy. S tímto systémem je 
rovněž zavedena možnost objednávání jídel přes Internet nebo přímo ve školní jídelně. Malé 
děti mají možnost objednání jídel přímo u vedoucí jídelny osobně. 

V jídelně je zároveň zajišťován pitný režim žáků v době svačin. 
Průměrný počet stravovaných: 305 

V rámci pitného režimu si mohou děti vybrat čaj, šťávu nebo pitnou vodu s citronem.  
 
 

Angažmá odborných profesí 

tabulka 

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

tabulka 

Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů 

tabulka 
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10. Údaje o řízení školy 

Vedení školy pokračovalo ve školním roce 2017/2018  v realizaci koncepce školy. Podařilo se 
udržet naplněnost školy, zorganizovat zápis do prvního ročníku.  V dalším školním roce bude 
otevřena pouze jedna 1. třída, naplněna 26 dětmi. Přesto jsme vyhověli všem spádovým 
dětem. 

Vedení školy využívá vnitřní informační systém školy, pokračuje v pravidelných provozních 
poradách a důležité informace jsou předávány učitelům prostřednictvím elektronické pošty a 
nástěnky. 

Úkolem školního roku bylo zaměřit se na gramotnosti – čtenářskou, matematickou, 
počítačovou. Učitelé se zaměřili na zavádění inkluze, práci s asistenty pedagoga a práci s více 
i méně nadanými žáky.  

Uspořádali jsme řadu akcí, na kterých se podíleli jak žáci a učitelé, tak i rodiče. 

Podle zpráv výchovného poradce a preventisty rizikových jevů se daří udržet přívětivou a 
přátelskou atmosféru školy, z čehož vyplývají dobré vztahy mezi dětmi a učiteli a to se odráží 
i v dobrých výsledcích našich žáků. Toto potvrdilo i šetření školního klimatu mezi žáky 
prostřednictvím dotazníku PROŠKOLY.CZ. 

Ve školním roce 2017 – 2018 proběhla opět řada akcí, jejichž snahou je zlepšení stavu 
budovy a prostředí ve škole. Ve všech třídách je interaktivní tabule, přístup na internet, 
kvalitní počítač a v 6 třídách možnost propojení dotykového zařízení s interaktivní tabulí. 
Celá budova školy je pokryta sítí wi-fi.  Ve všech prostorách školy jsou vyměněná okna, je 
zrekonstruovaná tělocvična (střecha, podlaha, okna) 

Vedení školy se stále snaží zlepšovat stav budovy a udržovat její stav na dobré úrovni. 
 
 
Strategie rozvoje školy a vzdělávání 
 
tabulka 
 
Testování klimatu školní sborovny 
 
tabulka 
 
Testování klimatu školy a třídy 
 
tabulka 
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11. Údaje o dalších záměrech školy 

Ve školním roce 2018-2019  bude otevřena jedna první třída. Naplněnost školy se podařilo 
udržet, což znamená  jistotu pro zaměstnance, naplněnost školy umožňuje plnou zaměstnanost 
stávajících učitelů. 

Vedení školy plánuje nadále podporovat rozvoj výuky výpočetní techniky investicemi do 
vybavení jak počítačových tak klasických tříd. 

Ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme investiční akce jako např. rekonstrukce učebny 
přírodovědných předmětů, oprava podlah ve třídách, oprava umývárny nádobí ve školní 
jídelně.  

V následujícím školním roce se vedení školy zaměří spolu s vyučujícími na testování rozvoje 
znalostí žáků v 5. a  8. třídě, spolupráci s rodiči, mateřskými školami a středními školami, 
rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti. 

Podpora bude ze strany vedení dána i dalším možnostem vzdělání v rámci DVPP, zaměřeným 
na společné vzdělávání, prevenci, ICT a odborné znalosti. 

Dále chce škola pokračovat a rozšířit spolupráci s partnerskou školou prostřednictvím           
e-twinningu. 

Pokračovat bude spolupráce s jazykovou školou Swallow School of English, ze které do školy 
chodí rodilí mluvčí na výuku angličtiny ve 3.-5.třídě. 

Vedení školy chce podporovat technické vzdělávání žáků, zapojení do programů  TUL a IQ – 
Landie. Ve škole bude otevřena řada kroužků zaměřených na práci s technikou. Novinkou 
bude kroužek 3D tisku a robotiky. Podporu bude vedení školy věnovat kroužku LEGA. 

V rámci spolupráce s rodiči bychom pro ně rádi uspořádali krátké besedy na aktuální téma – 
např. kyberšikana, nové trendy ve výuce, znovu zopakovat jazykovou kavárničku. 

V roce 2020 oslaví naše škola 150 let od svého založení. Chceme uspořádat Den otevřených 
dveří a vydat brožuru k tomuto výročí. Spolu se žáky vyrobit reklamní předměty, které toto 
výročí připomenou. 

 

  



22 
 

12. Údaje o zapojení do projektů 

Název projektu Dotační titul 
Příjemce / 

Partner 
Získané prostředky 

Exelence ZŠ    

 
 
Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace 
 
tabulka 
 
Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace 
 
tabulka 
 
Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 
 
tabulka 
 
 
 
 
13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 
dalších kontrol 
 

V lednu 2018 proběhla kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných podle § 161 
odst. 5 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb. 

Některé  zjištěné nedostatky byly odstraněny na místě, zbylé  pak v co nejkratším termínu.  

 

Přílohy: protokol kontroly a vyjádření ředitelky 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Mimorozpočtové zdroje 
Poskytovatel Částka Účel 
Nadace Drab foundation 7406,-Kč Obědy dětem 
   
   
 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ 
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní  Celkem 
  14 188 983Kč                         

 
2 382 597Kč 1 208 699Kč 124 504 Kč 243 716Kč 18 148 499 Kč 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ 
Investiční Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní Celkem  Schválený 
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výdaje náklady hosp. 
výsledek 

- Kč 10 324 
272Kč 

3  632 
421 Kč 

244 696 
Kč 

40 
117 
Kč 

- Kč 3 782 
489 Kč 

18 023 
995 Kč 

124 504 
Kč 

 

 

    
Přílohy: tabulky 


