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Úvod 
 
 Milí čtenáři výroční zprávy, 
máte před sebou zprávu o činnosti naší školy ve školním roce 2013/2014. Ve zprávě je celá 
řada statistických údajů, informace o tom, co se v naší škole v tomto školním roce událo, z čeho 
máme radost a čím se můžeme pochlubit. V úvodu se pokusím trochu nastínit okolnosti, které 
ovlivnily chod školství, ale i události, které přímo souvisejí s naší školou, ale v dalších textech 
zprávy se o nich již nezmiňuji, anebo jsou pro nás velmi významné (takže podrobné informace 
o nich najdete i samotné výroční zprávě). 
 V září do naší školy nově nastoupila paní učitelka Adriana Žáková, která omladila naše 
řady (byla čerstvou absolventkou pedagogické fakulty. Stala se třídní učitelkou 4. A. Třetí třídu 
převzala paní učitelka Margita Antonová, která u nás pracovala již v loňském školním roce (po 
paní učitelce Turečkové). Nově jsme otevřeli dvě první třídy, jejichž třídními učitelkami se staly 
Dana Málková (1. A) a Blanka Novotná (1. B). Od ledna nastoupila paní učitelka Nikola 
Králová, která zastupovala za nemocnou paní učitelku Radnotyovou v rehabilitačním stupni 
ZŠ speciální. 
 Od září jsme začali učit podle nově upraveného školního vzdělávacího programu. 
Úpravy jsme provedli na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu. Nově jsme též 
zavedli předmět Osobnostní a sociální výchova. V tomto předmětu se chceme zaměřovat na 
formování žákovských kolektivů, práci se třídou, vytváření příznivého klimatu ve třídě atd. 
Náplní je též dopravní výchova, chování za mimořádných situací, výchova k vlastenectví a 
částečně i výchova ke zdravému životnímu stylu. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nový 
vyučovací předmět, zúčastnili jsme se již v přípravném týdnu celodenního školení, kdy k nám 
přijeli zkušení lektoři z CEDU Praha. V průběhu školního roku jsme pak uspěli v rozvojovém 
programu MŠMT „Implementace etické výchovy“. V rámci tohoto projektu jsme se vzdělávali 
v etické výchově, která má k osobnostní a sociální výchově velmi blízko. Projekt má přesah i 
do dalšího školního roku. 
 I v letošním školním roce jsme pokračovali v činnosti Konzultačního centra pro 
žákovské parlamenty. Uspořádali jsme dvě akce. Jednu na podzim, která byla určena pro 
koordinátory žákovských parlamentů a druhou na jaře, kdy jsme pozvali i děti – parlamenťáky 
z jednotlivých škol. Pro děti jsme uspořádali workshopy, aby si mohly samy, bez zásahu 
dospělých vyměňovat zkušenosti a inspirace – jaké akce jejich parlament pořádá, co jim 
funguje, co ne… 
 25. a 26. října 2013 proběhly volby do Parlamentu české republiky. Po volbách se velmi 
dlouho vyjednávalo o vládě, takže prezident republiky jmenoval novou vládu Bohuslava 
Sobotky až 29. ledna 2014. Ministrem školství se stal PhDr. Marcel Chládek, MBA. Doufejme, 
že tyto změny přispějí k lepšímu fungování našeho školství. 
 Ještě připomínám, že v závěru zprávy jsou zmíněny některé akce a aktivity, o kterých 
se nepíše v žádných jiných částech této zprávy. Jsou to především akce základní školy 
speciální, školní družiny, školního klubu, žákovského parlamentu, školního sportovního klubu 
a další. Na konci zprávy jsou též přílohy – především diplomy, pamětní listy, novinové články 
a další materiály, které se nějak dotýkají práce naší školy.  
 Nyní již k vlastní zpráva:  
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a) Základní údaje o škole 
 
 Název:    Základní škola a Mateřská škola Raspenava, 
     okres Liberec – příspěvková organizace 
 Sídlo školy:   ul. Fučíkova 430, 46361 Raspenava 
 
 Charakteristika školy:   
 Základní škola a Mateřská škola Raspenava je škola plně organizovaná a je umístěna 
přibližně ve středu města. Raspenava je město s přibližně 2 900 obyvateli rozléhající se podél 
řeky Smědé v délce téměř deseti kilometrů. Vzhledem k této skutečnosti využívají děti 
z okrajových částí města výrazně snazší dostupnosti do okolních škol v sousedních Hejnicích 
a Frýdlantu (každoročně se jedná o přibližně 4 – 5 dětí). Škola se nyní nachází v pěti budovách. 
V hlavní budově školy (stáří 120 let) při hlavní silnici jsou umístěny třídy 2. stupně základní 
školy, jedna třída základní školy praktické a jedna třída základní školy speciální, ve 
dvou budovách na sídlišti Moskevská (stáří 30 a 40 let) se nachází šest tříd 1. stupně základní 
školy a v druhé z nich je umístěna školní družina, školní klub a školní jídelna. V další budově 
přibližně 600 metrů od hlavní budovy školy stojí nová budova mateřské školy. Budova byla 
zničena povodní v srpnu 2010. Nová, moderní budova byla slavnostně otevřena v prosinci 
2012, provoz byl zahájen od 1. ledna 2013. Naproti hlavní budově v areálu Domova 
Raspenava je umístěna jedna rehabilitační třída základní školy speciální a jedna třída dětí 
vzdělávaných podle § 42 školského zákona (děti s hlubokým mentálním postižením). 
 
 Právní forma:  příspěvková organizace  
 Odloučená pracoviště:  
     1. Mateřská škola Raspenava, Luhová 160, 
         463 61 Raspenava 
     2. Školní jídelna, Moskevská 117, 
         46361 Raspenava 
     3. Školní jídelna – výdejna, Luhová 160, 
         46361 Raspenava 
     3. Základní škola – 1. st., Moskevská 164, 
         463 61 Raspenava 
     4. Speciální škola, Fučíkova 432,  
             463 61 Raspenava (Domov Raspenava) 
 
 Identifikátor zařízení:    600080064  
 IČO:    72744189 
 
 Zřizovatel školy:   Město Raspenava, Fučíkova 421, Raspenava 

 
 Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2003 (ŽŠP a ZŠ speciální od 1. 9. 2003) 

 
 Ředitel školy:   Mgr. Petr Chvojka (od 1. 8. 2007) 

 
 Kontaktní údaje:  Tel/fax: 482 319 003 

    e-mail: skola@skolaraspenava.net  
    web: http://www.skolaraspenava.cz 
     

Školská rada: zřízena 1. 1. 2006, nové volby proběhly 15. 11. 2011 a 
tříleté funkční období školské rady začalo 1. 1. 2012 

    Předsedkyně: paní Šárka Maková 
 

  
 
Mimoškolní nebo občanská sdružení působících při škole: 

mailto:skola@skolaraspenava.net
http://www.skolaraspenava.cz/
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 - Sdružení rodičů přátel a dětí školy 
 - Školní sportovní klub při základní škole  

 

b) Přehled oborů vzdělání a jejich kapacita 
 79-01-B/001 Pomocná škola s kapacitou 11 žáků – dobíhající vzdělávací program 

 79-01-B/01 Základní škola speciální s kapacitou 12 žáků (Školní vzdělávací 
program pro ZŠ speciální a Rehabilitační program ZŠ speciální) 

 79-01-C/01 Základní škola s kapacitou 264 žáků (Školní vzdělávací program) 
 
 Základní škola sdružuje:   

Název součásti Kapacita 

1. Mateřská škola   95 dětí 

2. Základní škola 275 žáků 

3. Školní družina 50 žáků 

4. Školní klub 40 žáků 

5. Školní jídelna 255 žáků 

6. Školní jídelna - 
výdejna 

95 žáků 

  
 
 
 Vzdělávací programy školy: 
 
ZŠ školní rok 2012/2013 

Název učebního dokumentu číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 195 

ŠVP pro ZV – LMP - 5. – 9. 8 

 
 
ZŠ školní rok 2013/2014 

Název učebního dokumentu číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 219 

ŠVP pro ZV – LMP - 2. – 9. 7 

 
 
Základní škola speciální školní rok 2012/2013 

název učebního dokumentu číslo jednací ročník počet žáků 

Vzděl. program PŠ 24 035/97 – 22 6. 1 

Školní vzdělávací program pro 
ZŠS 

- 
1. - 4. 
7. – 8. 

5 

Vzděl. program pro 
rehabilitační stupeň PŠ 

15 988/2003-24 6. 1 

Školní vzdělávací program pro 
rehabilitační stupeň ZŠS 

- 1. a 7. 3 

Vzdělávání podle §42 škol. 
zák.* 

X X 3 

* - žáci s hlubokým mentálním postižením (nejsou započítáni do kapacity) 
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Základní škola speciální školní rok 2013/2014 

název učebního dokumentu číslo jednací ročník počet žáků 

Vzděl. program PŠ 24 035/97 – 22 5. a 6. 2 

Školní vzdělávací program pro 
ZŠS 

- 
1. - 4. 
7. – 8. 

4 

Vzděl. program pro 
rehabilitační stupeň PŠ 

15 988/2003-24 6. 2 

Školní vzdělávací program pro 
rehabilitační stupeň ZŠS 

- 1. a 7. 4 

Vzdělávání podle §42 ŠZ* X X 3 

* - žáci s hlubokým mentálním postižením (nejsou započítáni do kapacity) 
 

 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
 
Povinně – volitelné předměty: 

Přírodovědná praktika 6. ročník 

Německý jazyk 7. ročník 

Mediální výchova 7. ročník 

Německý jazyk 8. ročník 

Laboratorní praktika 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník 

Finanční gramotnost 9. ročník 

 
Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Národní házená ZÚ 2. - 9. r. Kobera, Novotná, 
Koberová 

Florbal ZÚ 4. – 5. r. Málková 

Pěvecký ZÚ 1. – 9. r. Malá 

Řezbářský ZÚ 6. – 9. r. Šimek 

Keramický (ŠK) ZÚ 2. – 9. r. Lžičařová 
Svárovská 
Šimek 

Zálesák ZÚ 1. – 9. r. Černý 

Odbíjená ZÚ 6. – 9. r. Prokopová 

Hudební ZÚ 1. – 9. Bušová 

 
     

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2013/2014 

Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

ředitel školy 1. st. ZŠ - Pv 1,00 27 

zástupce ředitele školy německý jazyk a literatura 1,00 11 

1. stupeň ZŠ    

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 1 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 31 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 12 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 23 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 16 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ - Pv 1,00 32 

učitelka 1. stupně ZŠ nekvalifikovaná 0,05 38 
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Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

učitelka 1. stupně ZŠ nekvalifikovaná 0,05 38 

2. stupeň ZŠ    

učitelka 2. stupně ZŠ  fyzika – základy Pv 0,18 44 

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 1,00 35 

učitelka 2. stupně ZŠ český jazyk – občanská výchova 0,86 3 

učitelka 2. stupně ZŠ ruský jazyk – občanská nauka 1,00 31 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná 1,00 20 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná 0,68 8 

učitel 2. stupně ZŠ tělesná výchova - zeměpis 0,36 40 

učitelka 2. stupně ZŠ anglický jazyk - zeměpis 1,00 6 

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 0,86 4 

Asistenti pedagoga    

asistentka pedagoga Pro děti se sociálním znevýhod. 1,00 11 

asistent pedagoga ZŠ speciální 0,50 43 

asistent pedagoga rehabilitační třída ZŠ speciální 0,10 3 

asistent pedagoga 1. ročník ZŠ (tělesně postiž. žák) 0,25 3 

ZŠ praktická    

učitel ZŠP speciální pedagogika 1,00 37 

učitel ZŠP nekvalifikovaný - studující 0,41 3 

ZŠ speciální    

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 23 

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 35 

§ 42    

učitel speciální pedagogika (Bc.), stud. 0,30 2 

Vychovatelky     

vychovatelka školní družiny SPgŠ 0,86 38 

vychovatelka školní družiny SpgŠ 0,86 38 

vychovatelka školního klubu SUŠ 0,50 33 

Mateřská škola    

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 29 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 21 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 30 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 41 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 41 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 9 

učitelka MŠ SPgŠ (od ledna 2013) 1,00 2 

Provozní zaměstnanci    

sekretářka-ekonomka  0,50  

Školník ZŠ a MŠ  1,00  

domovnice pobočné budovy 
uklízečka 

 0,30 
1,00   

 

uklízečka  0,50  

uklízečka  1,00  

uklízečka  0,50  

uklízečka  1,00  

uklízečka  0,86  

Školní jídelna    

vedoucí školní jídelny  0,80  

kuchařka  1,00  

kuchařka  1,00  
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Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

kuchařka  1,00  

Výdejna    

kuchařka  0,75  

provozářka  0,25  

 
 
 
Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů - zhodnocení situace: 
 Zde bych chtěl připomenout rozdíl mezi kvalifikovaností a aprobovaností výuky. 
Kvalifikován je zjednodušeně řečeno učitel, který absolvoval vysokoškolské studium v 
akreditovaném magisterském studijním programu pro daný typ školy. 
Aprobovaná je výuka, kdy učitel v rámci zmíněného studia vystudoval specializaci pro určitý 
vyučovací předmět. V případě neaprobované výuky se tedy v našem případě nejčastěji jedná 
o výuku kvalifikovanou. 
 
Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2012/2013 (k 1. 9. 2012) 

Předmět 

Celkový 
počet 
hodin 
týdně 

Vyučováno s odbornou a 
pedagogickou způsobilostí 

aprobovaně 

Vyučováno bez odborné a 
pedagogické způsobilosti nebo 

neaprobovaně 

Počet 
vyučujícíc

h 

Počet 
hodin 
týdně 

T. j. % 
Počet 

vyučujícíc
h 

Počet 
hodin 
týdně 

T. j. % 

1. stupeň        

Matematika  24 5 24 100,00 - - - 

Prvouka  7 3 7 100,00 - - - 

Český jazyk  42 5 42 100,00 - - - 

Anglický jazyk 16** 1 9 56,25 2 7 43,75 

Přírodověda  3 2 3 100,00    

Vlastivěda  4 2 4 100,00 - - - 

2. stupeň        

Matematika 17 2 17 100,00 - - - 

Český jazyk 17 1 8 47,05 1* 9 52,94 

Dějepis 8 - - 0,00 1 8 100,00 

Zeměpis 7 2 7 100,00 - - - 

Přírodopis 10 - - 0,00 1 10 100,00 

Chemie 4 - - - 2 4 100,00 

Fyzika 8 1 4 50,00 4 2 50,00 

Občanská 
výchova 

4 1 4 100,00 - - - 

Anglický jazyk 18** 1 12 66,67 1 6 33,33 

Německý jaz. - - - - - - - 

ZŠP        

Celkem 31 1 22 70,97 1 9 29,03 

 
* - učitelka s dlouholetou praxí výuky českého jazyka výborně hodnocená i ČŠI – obor ruský 
jazyk – občanská výchova 
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Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2013/2014 (k 1. 9. 2013) 
 
 

Předmět 

Celkový 
počet 
hodin 
týdně 

Vyučováno s odbornou a 
pedagogickou způsobilostí 

aprobovaně 

Vyučováno bez odborné a 
pedagogické způsobilosti nebo 

neaprobovaně 

Počet 
vyučujícíc

h 

Počet 
hodin 
týdně 

T. j. % 
Počet 

vyučujícíc
h 

Počet 
hodin 
týdně 

T. j. % 

1. stupeň        

Matematika  28 6 28 100,00 - - - 

Prvouka  9 4 9 100,00 - - - 

Český jazyk  46 6 46 100,00 - - - 

Anglický jazyk 16** 1 9 56,25 2 7 43,75 

Přírodověda  3 2 3 100,00    

Vlastivěda  3 2 4 100,00 - - - 

2. stupeň        

Matematika 17 2 17 100,00 - - - 

Český jazyk 17 1 8 47,05 1* 9 52,94 

Dějepis 8 - - 0,00 1 8 100,00 

Zeměpis 7 2 7 100,00 - - - 

Přírodopis 7 - - 0,00 1 10 100,00 

Chemie 4 - - 0,00 2 4 100,00 

Fyzika 7 1 2 28,57 5 2 71,42 

Občanská 
výchova 

4 1 4 100,00 - - - 

Anglický jazyk 18** 1 12 66,67 1 6 33,33 

Německý jaz. 7 1 7 100,00 - - - 

ZŠP        

Celkem 32 1 22 68,75 1 10 31,25 

* - učitelka s dlouholetou praxí výuky českého jazyka výborně hodnocená i ČŠI – obor ruský 
jazyk – občanská výchova 
** - dělení žáků na skupiny 
 
Specializované činnosti 
V tabulce je uvedeno, zda pedagogičtí pracovníci školy úspěšně absolvovali studium pro 
výchovné poradce nebo studium k výkonu specializovaných činností v souladu s § 8 a 9 
Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků… v platném znění. 

Výchovný poradce Ano 

Koordinátor informačních a komunikačních technologií Ano 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Dočasně ředitel školy 

Metodik prevence Ano 

Koordinátor environmentální výchovy Ne 

 
Věkové složení pedagogického sboru (v přepočtených úvazcích) 2013/2014 
 

do 30 let 31-40 let 41-50 let nad 51let důchodci 
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

5,21 0,00 3,60 1,00 2,30 1,00 8,36 1,86 0,09 0 

- v tabulce jsou uvedeni i pedagogové ZŠ, ZŠ praktické a ZŠ speciální, asistenti pedagoga, 
vychovatelky školního klubu a školní družiny. 

Věkový průměr pedagogického sboru činí 45,11 (všichni pedagogové – průměr fyzických 
osob). 
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Konkurzní řízení: 
 

ředitel školy konkurzní řízení v roce 

Mgr. Petr Chvojka 2007 

 
Počet absolventů pedagogických fakult, kteří nastoupili na školu: 
 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

0 1 

 
 
Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

nastoupili 1 (Ayg) 1 (Žá) 

odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 0 1 0 1 

 
 
Počet důchodců a nekvalifikovaných pracovníků pracujících ve škole: 
(přepočteno) 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

důchodců nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných 

0,18 2,08 0,09 2,01 

 
 
 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy 

2012/2013 2013/2014 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

25 4 21 37 3 34 
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Údaje o přijímacím řízení  
 
 

školní rok 2012/2013 
a) počet vycházejících žáků (ZŠ): 19 žáků (18 žáků z 9. r. ZŠ; 1 žák z nižšího 

ročníku ZŠ – 8. ročník) 
b) přijati na střední školy a maturitní obory: (9 žáků) 
c) přijati na učební obory (10 žáků) 
d) počet vycházejících žáků (ZŠP): 1 žák (z 8. ročníku, přijat do učebního oboru) 
e) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální) 0 
f) na víceleté gymnázium po 5. ročníku nikdo neodešel 

 

 
školní rok 2013/2014 

g) počet vycházejících žáků (ZŠ): 26 žáků (26 žáků z 9. r. ZŠ; 3 žáci z nižšího 
ročníku ZŠ – 2 z 8. ročníku, 1 ze 7. ročníku) 

h) přijati na střední školy a maturitní obory: (14 žáků) 
i) přijati na učební obory (11 žáků) 
j) počet vycházejících žáků (ZŠP): 3 žáci 
k) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální) 0 
l) na víceleté gymnázium po 5. ročníku nikdo neodešel 

 



   Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec  
– příspěvková organizace, Fučíkova 430, 463 61 Raspenava 

   13 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 Dále jsou veškeré tabulky rozlišeny (II. a - d) pro ZŠ, ZŠ praktickou a ZŠ speciální. 

    Dále: a – odpovídá školnímu roku 2012/2013 
         b – odpovídá školnímu roku 2013/2014 
 Tuto formu zápisu údajů (a, b) považuji nadále za správnou, neboť dává možnost 
srovnání uvedených údajů v posledním školním roce a roce, který mu předcházel. 
Počty žáků, tříd a oddělení: 
Základní škola 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 

a b a b a b a b 

11 10 195 219 21,67 21,90 14,07 15,30 

 
Třída s výukou podle ŠVP ZV - LMP: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 

a b a b a b a b 

1 1 8 7 8 7 5,67 4,96 

 
Základní škola speciální: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 

a b a b a b a b 

2 2 10 12 5,00 6,00 5,00 6,00 

 
Žáci vzdělávaní podle § 42 školského zákona: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 

a b a b a b a b 

1 1 3 3 3 3 3 3 

Tito žáci se nezapočítávají do celkového počtu žáků školy 
 
Další výchovně vzdělávací zařízení: 

zařízení počet oddělení počet dětí 

 a b a b 

školní družina 2 2 50 50 

školní klub 1 1 25 25 

 
Prospěch žáků školy (2. pololetí školního roku): 
Základní škola 

ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl 

 a b a b a b a b 

1. 20 33 16 25 4 8 0 0 

2. 21 20 14 10 7 10 0 0 

3. 28 22 11 5 15 16 2 1 

4. 26 25 16 11 10 12 0 2 

5. 15 26 3 12 12 14 0 0 

1. 
stupeň 

110 126 60 63 48 60 2 3 

6. 21 16 4 2 16 13 2 1 

7. 27 21 4 3 21 16 2 2 

8. 29 25 2 3 26 21 1 1 

9. 18 26 3 3 15 22 0 1 

2. 
stupeň 

95 88 13 11 78 72 5 5 
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ZŠ praktická  

ročník počet žáků prospěl 
s vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

 a b a b a b a b 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 1 0 1 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 1 0 0* 0 0 0 0 0 

6. 3 0 1 0 2 0 0 0 

7. 0 3 0 2 0 1 0 0 

8. 4 0 0 0 4 0 0 0 

9. 0 3 0 0 0 3 0 0 

Celkem 8 7 1* 3 6 4 0 0 

* žákyně byla hodnocena slovně 
 
Žáci se sníženou známkou z chování (2. pololetí školního roku): 
 
ZŠ  

známka z chování školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

 počet žáků % počet žáků % 

2 9 4,62 4 1,83 

3 0 0,00 7 3,20 

 
ZŠ praktická 

známka z chování školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

 počet žáků % počet žáků % 

2 1 12,50 1 14,29 

3 1 12,50 0 0,00 

 
Počet zameškaných vyučovacích hodin (2. pololetí školního roku): 
ZŠ 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

10364 49,83 52 0,25 10695 54,85 164 0,84 

 
ZŠ praktická 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

1088 98,91 11 1,00 938 117,25 6 0,75 

 
 
ZŠ speciální 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

357 32,45 - - 548 54,80 - - 
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Žáci vzdělávaní podle § 42 

školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

- - - - - - - - 

 
Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 
 Pozn.: Níže uvedená statistika popisuje stav na konci školního roku 2013/2014. Vybral 
jsem z rozsáhlejší statistiky, kterou vedeme ve škole.  
 
Klasifikace a absence - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 
2013/2014:  

Prospěch Absence 

Třída Průměrný 
prospěch 

Celkem Omluv. Ø Neomluv. Ø 

1. A 1,338 624 624 36,706 0 0,000 

1. B 1,472 490 490 30,625 0 0,000 

2. A 1,486 525 525 26,250 0 0,000 

3. A 1,923 1065 1065 48,409 0 0,000 

4. A 1,687 1228 1193 47,270 35 1,400 

5. A 1,591 751 751 28,885 0 0,000 

6. A 2,100 792 741 46,313 51 3,188 

7. A 2,463 1249 1194 56,857 55 2,619 

8. A 2,391 1372 1372 54,880 0 0,000 

9. A 2,265 2392 2318 89,154 74 2,846 

2. R Slovně 25 25 25,000 0 0,000 

6. R Slovně 304 304 304,000 0 0,000 

7. R Slovně 94 94 94,000 0 0,000 

8. R Slovně 5 5 2,500 0 0,000 

2. S Slovně 40 40 40,000 0 0,000 

4. S Slovně 102 102 102,000 0 0,000 

5. S Slovně 4 4 4,000 0 0,000 

6. S Slovně 20 20 20,000 0 0,000 

7. S Slovně 0 0 0,000 0 0,000 

2. Z 1,250 30 30 30,000 0 0,000 

7. Z 1,619 235 235 78,333 0 0,000 

9. Z 2,104 576 574 191,333 2 0,667 

 
Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ 

Třída ČJ AJ NJ M F D 

1. A 1,765 - - 1,471 - - 

1. B 2,133 - - 1,800   

2. A 2,050 1,600 - 1,900 - - 

3. A 3,000 2,190 - 2,773 - - 

4. A 2,480 2,042 - 1,960 - - 

5. A 2,346 2,077 - 2,000 - - 

6. A 2,500 2,688 - 2,563 2,625 2,500 

7. A 3,333 3,143 2,857 3,190 3,381 2,857 

8. A 3,040 2,680 2,520 2,920 2,800 2,920 
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9. A 3,000 2,462 - 3,154 2,808 2,692 

2. Z 1,000 - - 1,000 - - 

7. Z 2,333 1,667 - 2,667 1,667 2,000 

9. Z 2,667 2,333 - 3,000 1,667 2,667 

 
 

 
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů jsou uvedeny v příloze metodika 
prevence sociálně patologických jevů. 

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně 
ředitele školy 
 Dále se vzdělávat je povinností každého pedagogického pracovníka (Zákoník práce, 
Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících…) a je v pravomoci zaměstnavatele 
v souladu s plánem DVPP na vzdělávací akce své zaměstnance vysílat. Oblast dalšího 
vzdělávání považujeme z hlediska kariérního růstu pedagogických pracovníků za velmi 
důležitou, a proto finančně podporujeme další vzdělávání našich pedagogů. 

Prioritou, na kterou však nemůžeme vzhledem k finanční náročnosti zaměstnancům 
přispívat, je pochopitelně získání kvalifikace těch učitelů, kteří ji nemají. Mnohdy je složité najít 
ten správný typ studia. V tomto školním roce se podařilo další paní učitelce, která nemá 
kvalifikaci, najít a přihlásit se ke studiu, kterým splní podmínky kvalifikace. Paní učitelka byla 
ke studiu přijata. 

Důležitou oblastí je samozřejmě i vzdělávání v oblastech týkajících se tvorby a změn 
školního vzdělávacího programu a jeho zavádění do praxe. Koordinátora ŠVP prozatím 
vykonává ředitel školy.  

V rámci možností a dle plánu DVPP bychom se chtěli vzdělávat v následujících 
oblastech: 

 moderní vyučovací metody (týmová práce, projektové vyučování, 
kooperativní formy výuky… 

 prevence proti stresu a syndromu vyhoření 

 použití sebehodnocení v procesu učení se 

 realizace školního vzdělávacího programu v jednotlivých předmětech 

 využití ICT a dalších zdrojů informací ve výuce (ICT zejména 
v nepočítačových předmětech). 

 Osobnostní a sociální výchova, práce s třídním kolektivem 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti, kritické čtení a kritické myšlení 
Další témata školení jsou uvedena v plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 Jsem bohužel nucen konstatovat, že plnit plán DVPP a hradit kurzy dalšího vzdělávání 
pedagogům je vzhledem k ne příliš vysoké sumě financí na tuto aktivitu určenou, obtížné. 
Proto jsme se zaměřili na školení, která jsou v rámci strukturálních fondů EU zdarma a 
grantové programy vypisované MŠMT. Snažíme se též uspořádat některá školení pro celý 
pedagogický sbor přímo u nás ve škole. 

 
 

  



   Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec  
– příspěvková organizace, Fučíkova 430, 463 61 Raspenava 

   17 

Seznam vzdělávacích akcí ve školním roce 2013/2014 

 
Datum Účast Název vzdělávací akce 

09/2013-
05/2014 

Zástupce ředitele Studium školského managementu 

28. 8. 13 Všichni pedagogové 
Seminář k předmětu OSV pro všechny pedagogické 
pracovníky – p. Kincl 

29. - 30. 8. 13 
Učitelé 2. stupně ZŠ, 

vedení školy 
Seminář „Motivační aktivity ve výuce“ – Koz, Chv, Go, 
Zez, Lip, Sův 

29. - 30. 10. 
13 

Učitelé 1. stupně ZŠ, 
vedení školy 

Seminář „Kritické myšlení v praxi“ – Sův, Koz, Chv, 
Zez, Lip, Mál, Svá E., Ško, Nov, Ant, Žák, Go 

09/2013-
12/2013 

Učitelka 1. stupně 
ZŠ 

Studium pro ředitele škol 

2. 10. 13 
Výchovná 
poradkyně 

Setkání výchovných poradců 

20. 11. 13 
Vedení školy, 

výchovná poradkyně 

Metodické setkání koordinátorů žákovských 
parlamentů ZŠ Libereckého kraje (akce ŽP) 

24. 9. 13 Učitelka přírodopisu 
Seminář „Příroda má geniální nápady“ SEV Divizna 
Liberec 

4. 11. 13 Vedení školy 
Seminář „Komunikace pro vedoucí pracovníky“ (NIDV 
Liberec) 

13. 1. 13 Učitelé 2. stupně ZŠ 
Seminář „Metody a techniky kritického myšlení“ pro 
pedagogy 2. st. ZŠ  

9. 10. 13 Učitel Tv 
Seminář „Vybrané netradiční sportovní hry na 1. a 2. 
st. ZŠ“ TUL Liberec  

14. 10. 13 
Učitelka 1. stupně 

ZŠ 
Seminář „Knížky jsou mí kamarádi – 1. st. ZŠ“ 

15. 10. 13 
Učitelky českého 

jazyka 
Seminář „S mikrofonem za školou“  

16. 10. 13 
Učitelky českého 

jazyka 
Seminář „Poetické hrátky v hodinách ČJ na 2. st. ZŠ“  

24. 10. 13 Učitelka fyziky Seminář k výuce fyziky „Jak věci fungují? – 2. st. ZŠ“  

4. 11. 13 
Učitelka 1. stupně 

ZŠ 
Seminář „Malba netradičními prostředky – 1. st. ZŠ“ – 
místo a čas konání budou upřesněny 

13. 1. 14 Učitelé 1. stupně ZŠ Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ“  

8. 10. 13 
Vedoucí školní 

jídelny 
Seminář „Zdravá výživa“ pro pracovníky ŠJ – Projekt 
KÚ LK 

18. 10. 13 
Učitelka ZŠ 

speciální 
Seminář „Řečová výchova u dětí – náměty a 
inspirace“  

24. 10. 13 
Učitelka ZŠ 

speciální a AP 
Seminář „Sestava podle Ludmily Mojžíšové 
s pěnovými míčky“ 

15. - 17. 11. 
13 

Koordinátor 
žákovského 
parlamentu 

Pracovní setkání účastníků projektu „Respektující 
žákovský parlament“ 

19. 11. 13 
Asistentka 

pedagoga, ředitel 
školy 

Pracovní porada asistentů pedagoga žáků se soc. 
znevýhodněním 

9. 12. 13 Metodik prevence 
Metodické setkání školních metodiků prevence 
„Metodika 1. pomoci při šikaně“ 

12. 11. 13 
Učitelka ZŠ 

speciální, ředitel 
školy 

Setkání pedagogů spec. škol KÚ LK 

26. 2. 14 Učitel ZŠ praktické Seminář „Úvod do zážitkové pedagogiky“ 
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Datum Účast Název vzdělávací akce 

5. 3. 14 Učitelka dějepisu 
Seminář „Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín“ 
TUL  

9. – 10. 6.14 
Celý pedagogický 

sbor 
Seminář k práci v předmětu OSV – určeno všem 
pedagogům 

3. 2. 14 Učitelka přírodopisu 
Seminář „Pochybné suvenýry – CITES“ – SEV Divizna 
Liberec 

5. 2. 14 
Výchovná 
poradkyně 

Setkání výchovných poradců 

11. 2. 14 Ředitel školy Informační seminář k projektu „Kariérní systém“ 

17. 2. 14 Učitel ZŠ praktické Seminář „Badatelsky orientované vyučování“ 

24. 2. 14 Ředitel školy 
Seminář „Nový občanský zákoník ve vztahu ke 
školám“ 

25. 2. 14 
Asistentka 

pedagoga, ředitel 
školy 

Konference „AP pro žáky se soc. znevýhodněním“ 

27. - 28. 2.14 
Celý pedagogický 

sbor 
Seminář k práci v předmětu OSV – určeno všem 
pedagogům 

25. 2. 14 
Učitelka ZŠ 

speciální 
Seminář „Pohybové hry s hudbou“  

27. 3. 14 Ředitel školy Konference „IT ve škole“ 

18. 3. 14 Ředitel školy Workshop k výuce etické výchovy 

17. - 18. 4. 14 
Učitelka ZŠ 

praktické, zástupce 
ředitele 

Seminář „Neurolingvistické programování“ – Aperta 
Liberec 

9. 4. 14 
Vedení školy, 

výchovná poradkyně 
Seminář „Krizová intervence v prostředí škol“ – PPP 
Liberec 

6. 5. 14 Učitelka přírodopisu 
Seminář „Hodnocení žáků v přírodovědných 
předmětech na 2. st. ZŠ“ – NIDV Liberec 

22. - 24. 5. 14 
Vedení školy, 

výchovná poradkyně 

Pracovní setkání škol v rámci projektu RŽP – Malá 
Skála 

28. 5. 14 
Učitelka 1. stupně 

ZŠ 
Seminář „Interaktivní metody ve výuce matematiky na 
1. st. ZŠ“ – NIDV Liberec 

5. 5. 14 
Celý pedagogický 

sbor 
Školení k používání nástrojů OFFICE 365 – účast 
všech pedagogických pracovníků  

5. 5. 14 Koordinátor ICT 
Školení k používání nástrojů OFFICE 365 pro správce 
ICT  

7. - 9. 7. 14 Zástupce ředitele Seminář „Manažerské trivium“ – NIDV Brno 

29. 5. 14 
Učitelky 1. stupně 

ZŠ 
Seminář „Splývavé čtení SFUMATO“ – Mál, Nov, Ško, 
Ant, Žák, Svá, Lži 
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Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, § 165, odst. 2, eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: 

 
 
 
2012/2013 (od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) 
 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  3 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 37 

přijetí k předškolnímu vzdělávání 54 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 

přestup žáka z jiné školy 14 

rozhodnutí o IVP 9 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 2 

povolení pokračování v základním vzdělávání 4 

CELKEM 123 

 
2013/2014 (od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  6 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 30 

přijetí k předškolnímu vzdělávání 22 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 

přestup žáka z jiné školy 13 

rozhodnutí o IVP 14 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 3 

povolení pokračování v základním vzdělávání 5 

CELKEM 93 

 
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
 
Nepovinné předměty a zájmové útvary 
 

1. Národní házená ZÚ 2. - 9. r. Kobera, Novotná, Koberová 
2. Pěvecký ZÚ 2. – 9. r. Bušová 
3. Řezbářský ZÚ 6. – 9. r. Šimek 
4. Keramický (ŠK)  ZÚ 2. – 5. r. Lžičařová, Svárovská, Šimek 
5. Zálesák ZÚ 1. – 9. r. Černý 
6. Odbíjená ZÚ 6. – 9. r. Prokopová 
7. Hudební ZÚ 1. – 9. r. Bušová 
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 Po seznamu nepovinných předmětů a zájmových 
útvarů, které jsou též uvedeny v jedné z předchozích 
částí výroční zprávy, nyní nadešel čas zmínit a 
komentovat spoustu zajímavých školních i 
mimoškolních akcí a volnočasových aktivit, které 
převážně organizují a připravují naši učitelé a 
vychovatelky školní družiny a školního klubu. Některé 
akce jsou též zmíněny v přílohách včetně bohaté 
fotodokumentace či kopiích zpráv z regionálního tisku. 
V přílohách je možno též vidět diplomy z některých 
akcí.  

 V týdnu do 16. září do 20. září proběhl na horské chatě Smědava již podruhé 
harmonizační pobyt žáků 6. ročníku. Tento pobyt jsme dlouho připravovali a na jeho přípravě 
i realizaci se podíleli všichni učitelé z 2. stupně ZŠ. Cíl, který jsme si stanovili – zlepšit vztahy 
v kolektivu třídy, nastavit pravidla a „seznámit se“ s učiteli 2. stupně se nám podařilo zcela jistě 
naplnit. 
 10. října 2013 uspořádaly paní učitelky z 1. stupně 
tradiční Drakiádu. Tento rok již počtvrté vyběhly děti na 
louky za panelovými domy s pokřikem „Větru zdar!“ Ve 
vzduchu pak byly vidět draci tradičních tvarů, ale i zcela 
nové a nevídané modely. Odpoledne se pak do akce 
zapojili rodiče žáků 1. ročníků, kteří pak pouštěli draky 
společně se svými dětmi. Každý účastník byl odměněn 
krásným perníkovým dráčkem. Dráčky nám napekla paní 
školnice Martina Kocková – děkujeme. 
 V pátek 11. října odpoledne se ve škole sešli členové žákovského parlamentu, aby 
zahájili činnost v novém školním roce, stmelili organizační tým a vytvořili plán akcí na celý 
školní rok. Kromě práce si parlamenťáci zahráli i spoustu zajímavých her a přespali ve škole 
do druhého dne. Akci pro žáky připravili paní učitelka Libuše Gondkovská a pan zástupce, Petr 
Kozlovský. 
 16. října zorganizovala paní učitelka Prokopová školní kolo 
Přírodovědného klokana. Akce se zúčastnilo celkem 49 žáků, kteří si 
ověřovali své znalosti z fyziky, zeměpisu, chemie a přírodopisu. 
Nejlepšími řešiteli ze školy byli Dominik Žďárek 9. A, Karel Čapek 8. 
A a Lada Veverková 9. A – blahopřejeme. 
 V sobotu 19. října se žáci naší školy pod vedením paních 
učitelek Renaty Kočovské, Pavlíny Vlkové, Evy Maškové a Lenky 
Zezulové zúčastnili tradičního Úklidu Jizerských hor. Přišlo celkem 
25 dětí a jedna maminka. Na trase Raspenava – Vápenný vrch - 
Farská louka nasbírali několik velkých pytlů odpadků. Po skončení 
akce byli vyhlášeni nejlepší sběrači a také nálezce nejkurióznějšího 
odpadu. 
 31. říjen 2013 patřil v naší škole Halloweenu. Akci 
organizovala paní učitelka Eva Mašková a žákovský parlament. Žáci i učitelé přišli do školy 

v různých halloweenských kostýmech a též vyučování 
bylo v halloweenském duchu. V každé třídě proběhlo 
vyhlášení nejlepších masek a na chodbě školy probíhalo 
hlasování o nejkrásněji vyřezanou dýni. Akce se velmi 
vydařila, děkujeme organizátorům. 
 Ve dnech 5., 6., a 7. listopadu navštívili žáci tříd 7. – 9. 
ročníku ekologické centrum Střevlík. Zúčastnili se 
programů Les nikdy nespí, Pokustonova laboratoř a 
Fischbanks. V prostorách centra si též prohlédli 
interaktivní výstavu o Jizerských horách. 

Harmonizační pobyt na Smědavě 

Drakiáda 

Úklid Jizerských hor 

Halloween 
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V listopadu se žáci 5. ročníku zapojili do 
mezinárodního projektu „Záložka spojuje školy“. Projekt byl 
zaměřen na podporu čtenářství v českých a slovenských 
školách. Úkolem bylo vyrobit záložky s obrázky oblíbených 
literárních hrdinů a vyměnit si je s partnerskou školou. Tou 
byla základní škola v Motešicích. Nejčastější oblíbenou 
postavou byla postava z knihy „Deník malého poseroutky“. 
Záložky, které nám zbyly, jsme darovali dětem ze základní 
školy speciální. 

V týdnu od 11. do 15. listopadu jsme ve škole pořádali sběr starého papíru. Sběr se 
stal již naší tradiční akcí. Za celý týden se sebralo 5381,80 kg starého papíru. S výsledkem 
jsme byli velmi spokojeni, proto jsme se rozhodli 
uspořádat na jaře podobnou akci znovu. 

18. listopadu se naše dívky z 2. stupně 
základní školy zúčastnily Florbalového turnaje 
AŠSK ve Frýdlantu. V kategoriích 6. – 7. třída a 8. 
a 9. třída jsme obsadili třetí místo. 

Na 20. listopadu jsme pozvali koordinátory 
žákovských parlamentů do našeho koordinačního 
centra pro žákovské parlamenty. Hlavním 
tématem setkání bylo: Jak více zapojit žákovský 
parlament do života školy. Vedle připraveného 
programu se uskutečnila bohatá diskuse, 
workshopy a výměna zkušeností – „co nám funguje?“. Všichni účastníci byli s programe velmi 
spokojeni. 

V pátek 29. listopadu 2013 jsme pořádali v budově 1. stupně základní školy první školní 
předvánoční jarmark.  Hned na začátku akce budovu doslova zaplavily davy rodičů a dětí. 

Všichni byli zvědaví a plni očekávání, co jsme 
pro ně připravili. Bylo toho opravdu hodně: 

Nejmenší děti si mohly vyrobit 
andělíčky a zvířátka z vizovického pečiva. Pro 
starší děti byly připraveny tvořivé dílny – 
zdobení perníčků, svíčky ze včelího vosku, 
výroba zvonečku, svícnu, skořicové vánoční 
hvězdy. Dále bylo možné si vyrobit svícínek, 
zápich Čerta nebo Mikuláše, obrázek ze 
„zapékacích korálků“, nebo origami. Komu se 
nechtělo nic vyrábět, mohl si zakoupit hotové 
výrobky z jednotlivých dílen nebo si ještě 
vybrat z dalších vánočních dekoračních 
předmětů. Byly to například ozdoby vyrobené 

ze slámy, keramické ryby, ozdoby ze včelího vosku nebo vánoční svícny, které vyrobily paní 
učitelky z mateřské školy. Pro ty, kterým na jarmarku vyhládlo, nebo potřebovali chvilku 
odpočinku, bylo připraveno občerstvení v podobě drobného občerstvení - vánočky, čaje, kávy 
a dalších nápojů. 

Každou půlhodinu probíhal souběžně s jarmarkem doprovodný program. Ten zahájila 
vánoční pohádka, kterou si nacvičili žáci ze základní školy speciální se šikovnými páťáky. 
Potom se střídaly děti z 1. a 2. třídy, které měly připraveny vánoční říkadla a pohádky, s dětmi 
z pěveckého a hudebního kroužku Včelky. Ty nám zazpívaly vánoční písně a koledy. Akce 
měla obrovský úspěch, takže ji budeme v příštím roce zcela jistě opakovat. Děkujeme všem 
organizátorů, pomocníkům, dodavatelům a členům žákovského parlamentu. 

Od září 2013 se děti ze školní družiny pod vedením vychovatelek Miloslavy Boháčové 
a Radomíry Koberové zapojily do akce „Korálky do dálky“, kterou pořádala Agentura Dobrý 
den Pelhřimov. Děti vyráběly papírové korálky, které pak navlékaly na nit. V rámci akce byl 

Záložka spojuje školy 

Setkání koordinátorů žákovských parlamentů 

Předvánoční jarmark 
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vytvořen český rekord  - nejdelší korále z ručně 
zhotovených papírových korálků. Ke dni 
registrace měly korále délku 2,463 km, z toho 
naše děti vyrobily korále o délce 2,270 m. 

5. prosince navštívil naši školu Mikuláš. 
Stalo se již tradicí, že se této milé povinnosti 
zhostí žáci 9. ročníku, kteří se převléknou za 
postavy Mikuláše, Anděla a Čertů a navštíví pak 
všechny třídy ve škole, včetně školy mateřské. 
Děti ve třídách Mikuláši zazpívají písničky a 
zarecitují básničky. „Zlobivci“ rychle slibují, že se 
polepší a Mikuláš je za to obdaruje drobnými 
sladkostmi. Akce má vždy velký ohlas – 
děkujeme deváťákům… 

V průběhu podzimu nacvičila paní učitelka Libuše 
Lžičařová s dětmi ze ZŠ speciální a s dětmi z 5. ročníku, 
vystoupení motivované příchodem Vánoc. Vystoupení pak 
předvedli v předvánočním čase 13. prosince v Selském dvoře 
na akci Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Vystoupení 
se moc líbilo. 

Dne 14. prosince uspořádalo Město Raspenava ve 
spolupráci s naší školou tradiční „Vánoční besídku“ 
s Mikulášem. Učitelé a žáci naší školy zde vždy zajišťují 

výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče. V rámci dílen bylo možné si vyrobit rybičky z pediku, 
andílky z papíru, vánoční přáníčka, korálkové zapékané ozdoby, vánoční stromky a vánoční 
hvězdičky. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce; byli to učitelé, 
vychovatelky a samozřejmě i šikovní žáci. 

16. prosince se zájemci z řad žáků 2. stupně vydali s paní učitelkou Maškovou na 
výstavu Neviditelná výstava. Při této akci si žáci mohou vyzkoušet, jaké je to ve světě 
nevidomých. Kromě toho bylo možné si prohlédnout 
speciální pomůcky, předměty denní potřeby a 
vyzkoušet si čtení Braillova písma. Kromě výstavy 
navštívili žáci též Faucaullovo kyvadlo na půdě 
ČVUT, vánoční trhy a Staroměstské náměstí. 

Předposlední školní den roku 2013 se 
všichni učitelé a žáci 1. stupně ZŠ setkali 
v tělocvičně školy na tradičním adventním zpívání. 
Děvčata si připravila pěkné vystoupení – zahrála 
nám koledy, zarecitovala zimní a vánoční básně. 
Pak si všichni společně zazpívali vánoční koledy. 
Zpestřením pro všechny pak byla veliká vánoční 
omalovánka, na které si každé dítě vymalovalo svou 
ozdobu.  

19. prosince se v červeném kostele Na Perštýně konala Vánoční nota, které se tradičně 
účastní i naši žáci. Tentokrát to byli žáci ZŠ speciální a žáci 5. ročníku, kteří s paní učitelkou 

Libuší Lžičařovou a technickou pomocí pana Miloše 
Šimka předvedli vystoupení motivované příchodem 
Vánoc. Děkujeme za reprezentaci školy. 

V předvánočním čase se ve škole i dalších 
zařízeních (Domov Raspenava) konají vánoční besídky a 
podobná setkání. Jsou to často již tradiční akce a jsou 
podrobně popsány na našich webových stránkách. 
Děkujeme všem organizátorům těchto akcí. 

Stejně jako v předcházejících letech, i letos jsme 
se zapojili do veřejné sbírky společnosti Fond Sidus. O 

Mikuláš 

Vystoupení pro seniory 

Adventní setkání na 1. stupni ZŠ 

Vánoční nota 
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materiály na prodej v rámci této sbírky mezi dětmi příliš velký zájem, takže jsme vybrali pouze 
195,-- Kč. Certifikát je mezi přílohami této zprávy. 

Zapojili jsme se též do „Sbírání víček pro Radečka“. Radeček je čtyřletý chlapec 
z Frýdlantu s poškozením mozku. Sběrem víček 
jsme pomohli rodině zaplatit léčbu v Lázních 
Klimkovice. (Léčba není hrazená zdravotní 
pojišťovnou). 

30. ledna 2014, po vysvědčení uspořádal 
žákovský parlament ve spolupráci s učiteli další 
žákovskou diskotéku. Pro první stupeň ZŠ byly 
připraveny především drobné hry a pohybové 
aktivity, pro druhý stupeň pak „klasická“ diskotéka. 
Tělocvičnou v budově 1. stupně se linuly tóny 
známých popových skladeb, na které žáci tančili. 
Akce již tradičně měla velký úspěch a zúčastnilo se 

jí velké množství žáků. 
4. února uspořádal žákovský parlament pro žáky 1. stupně ZŠ turnaj ve vybíjené. 

Turnaje se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku a každá třída byla rozdělena na dva až tři týmy. 
Vítězem turnaje se stal tým žáků ze 4. ročníku, který 
přehrál i páťáky. Děkujeme parlamenťákům za 
organizaci turnaje. 

4. února 2014 jsme v podvečerních hodinách 
uspořádali zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 
2014/2015. Zápisu se zúčastnilo celkem 29 dětí 
v doprovodu rodičů i prarodičů. Předškoláci splnili u 
paní učitelky několik jednoduchých úkolů a potom 
proběhla „administrativní“ část zápisu s rodiči. Zápisu 
se opět zúčastnily i paní učitelky z mateřské školy, 
které přišly „své děti“ podpořit. Každý zapsaný budoucí žáček si pak domů odnášel pamětní 
list a slaďoučkou perníkovou tužku, kterou vyrobila paní školnice Martina Kocková. 

Aby toho nebylo málo, tak ve stejný den proběhla ještě jedna akce – Vernisáž výstavy 
Malovaný svět. Zúčastnili se žáci 5. ročníku, kteří s paní učitelku Lžičarovou nacvičili krásné 
pásmo písniček a básní ze sbírky Jiřího Havla, Malovaný svět. 

19. února se v DDM Větrník, v Liberci konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. 
Za naši školu se soutěže zúčastnil Jiří Roušal, žák 9. ročníku, který se umístil na velmi slušném 
desátém místě. Je to snad prozatím nejlepší umístění na takovéto soutěži, jaké jsme kdy 

dosáhli. Gratulujeme. 
V týdnu od pondělí 24. března do pátku 28. 

března jsme se učili kooperativně - ve skupinách. 
Výuka v celém týdnu byla navíc motivována Dnem 
vody. Žáci prováděli ve skupinách nejrůznější 
měření, výpočty a pokusy. 

26. března 2014 pro nás uspořádala Střední 
škola hospodářská a lesnická Frýdlant projektový 
den. Žáci se naučili slavnostně prostřít stůl, vyrobit 
velikonoční dekorace a uplést pomlázku. Dále si pak 
ve cvičné kuchyni upekli minihoustičky a minišnečky. 
Na posledním 
stanovišti se 

seznámili s tím, co dělají včely v zimě, jak se o ně včelař musí 
starat a vyrobili si ozdoby ze včelího vosku. 

V úterý 1. dubna se v multimediálním sále Krajského 
úřadu Libereckého kraje konalo slavnostní předávání ocenění 
pedagogickým pracovníkům u příležitosti Dne učitelů. Za naši 
školu jsme nominovali paní učitelku Jaroslavu Vondráčkovou, 

Pololetní diskotéka 

Zápis do 1. ročníku 

Týden vody 

Den učitelů, ocenění 
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která je dlouholetou pracovnicí školy. Paní učitelka byla Výborem pro výchovu, vzdělávání, 
zaměstnanost a sport zařazena mezi oceněné. Slavnostního předávání se zúčastnil též ředitel 
školy. Blahopřejeme. 

V pátek 4. dubna se u nás ve škole již tradičně 
konala Noc s Andersenem. Akce, které se zúčastnilo 
více než 1300 škol, knihoven a spolků se u nás konala 
již potřetí. Tentokrát se noci zúčastnili prvňáčci z obou 
našich tříd. Spolu s nimi ve škole přespaly i paní učitelky 
Novotná, Žáková a Málková. Program pomáhaly 
vytvořit šikovné dívky ze čtvrté třídy – Eliška Doubková, 
Eliška Novotná, Lucka Líbalová a Štěpánka 
Pospíšilová, které si připravily stezku odvahy 
s opravdovými strašidly a večerníčkový kvíz. Všem 
čtyřem za program 

moc děkujeme. 
4. dubna se v DDM Větrník Liberec konalo okresní 

kolo Matematické olympiády vyhlášené MŠMT ČR. Naši 
školu velmi úspěšně reprezentovala Magda Vecková ze 6. 
ročníku. V soutěži získala 8 bodů, čímž se umístila na 10. – 
14. místě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o okresní kolo, je 
to velmi slušný úspěch – blahopřejeme. 

V předvelikonočním čase děti z prvního stupně ZŠ 
pracovaly na výrobě tradičního stromu Vajíčkovníku. Již od 
února nosily vyfouknutá vejce do školy, kde je pod vedením 
paních učitelek zdobily. Za pomoci našich raspenavských 
hasičů pak byly stuhy s ozdobenými vejci zavěšeny na břízu 
stojící přímo před budovou a tak vznikl Vajíčkovník. Celkem 
se sešlo 800 ozdobených vajec. Zpráva o Vajíčkovníku se 
dokonce dostala i do regionálního tisku – Liberecký den. 

Velikonoc se týká též další akce. Děti s paními vychovatelkami vyrobily ve školní 
družině „rodinu Vajíčkových“. Spojili tak symbol Velikonoc (vajíčko) s nedávno skončenými 
olympijskými hrami v Soči. Rodina Vajíčkových se proslavila tak, že se zpráva o nich objevila 
v regionálním tisku – Liberecký den. 

Žákovský parlament měl již dlouho v úmyslu připravit nějakou akci pro své spolužáky. 
Padla zde otázka: „Jakou akci vůbec udělat?“ Po několika chvílích bylo rozhodnuto. Mohla by 
to být akce sportovní. Parlamenťáci tedy uspořádali 2. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE. 
Družstva byla smíšená, každý tým si vymyslel svůj název a pokřik, určil kapitána a brankáře. 
Ve středu 16. dubna 2014 se pak konal turnaj. Každé družstvo hrálo s každým po dobu 8 
minut. Celý turnaj se odehrál v duchu Fair Play. Děkujeme žákovskému parlamentu. 

19. dubna uspořádalo Město Raspenava v České 
besedě ve spolupráci s naší školou Velikonoční karneval 
a výtvarné dílny. Dílny připravily paní učitelky a 
vychovatelky naší školy a při samotné akci pomáhali i naši 
žáci. Akce byla úspěšná, děkujeme všem organizátorům. 

Letošní „VESELÁ NOTA“ se konala 24. dubna 
2014 a opět se vydařila. Na libereckou přehlídku 
pěveckých a recitačních souborů, která se konala 

v krásném prostředí červeného kostela na Perštýně, si připravili žáci speciální školy se svými 
kamarády z páté třídy pásmo jarních písniček a recitace. Děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.  

25. dubna se naši čtvrťáci a páťáci zúčastnili McDonald ‘s Cupu. Regionální kolo se 
konalo ve Frýdlantu a naši borci obsadili 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy. 

„Rodina Vajíčkových“ se kromě regionálního tisku ještě zúčastnila soutěže o 
nejzajímavější velikonoční vajíčko 2014 v Mezinárodním centru duchovní obnovy Hejnice. 
V soutěži se ve velké konkurenci umístila na 2. místě. Blahopřejeme. 

Noc s Andersenem 

Vajíčkovník 

Velikonoční 

dílny 
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V průběhu května jsme ve škole uspořádali školní kolo Pythagoriády. Hlavním 
patronem soutěže byla paní učitelka Radmila Prokopová. Nejlepších výsledků v kategorii 
Benjamín dosáhla Anna Maková 6.A, Vendula Wildnerová 7. A a 
Václav Šmíd 7. A. V kategorii Kadet Otto Kučera z 8. A, Marek Mak 
a Lucie Šišová z 9. A. Na prvním stupni ZŠ potom v kategorii 
Cvrček Sára Prudičová, Jakub Jakl a Lenka Davidová, všichni ze 
3. A a v kategorii Klokánek Oliver Balážik, Kateřina Kytýrová z 5. 
A a Eliška Doubková ze 4. A. Všem úspěšným řešitelům 
blahopřejeme. 

14. května se již tradičně naši deváťáci zapojili do akce 
„Český den proti rakovině – Květinový den“. Žáci obdrželi kytičky 
a pokladničku. Celkem se jim podařilo vybrat neuvěřitelných 
15 917,00 Kč. Blahopřejeme a děkujeme. 

Stejně jako na podzim, i na jaře jsme uspořádali sběrový 
týden, který proběhl od 12. do 16. května 2014. I přes složitou 
dopravní situaci v Raspenavě byl velmi úspěšný. Celkem se 
sebralo 5 800 kg papíru. Děkujeme všem žákům a rodičům a těšíme se na podzimní sběrový 
týden.   

V sobotu 17. května jsme se opět zapojili do prospěšné akce „Úklid Jizerek“. Akce se i 
přes nepřízeň počasí zúčastnilo 14 statečných žáků a 
paní učitelky. Trasa vedla kolem Farské louky, na 
Viničnou a dál do Oldřichovského sedla. Cestou se 
sbíralo všechno, co samo v lese nevyrostlo a co tam 
nepatří – PET láhve, plechovky, igelitové sáčky, obaly 
od sušenek… Žáci se vrhli do sběru odpadků 
s bojovou náladou, soutěžili totiž o největší počet 
naplněných igelitových tašek odpadem. Oproti 
přechozím akcím bylo odpadků poněkud méně, no, 
asi se turisté trochu polepšili. Děkujeme všem 
účastníkům z řad žáků a též paní učitelce Pavlíně 
Vlkové, Adrianě Žákové a Haně Lipenské. 

V pondělí 19. května 2014 jsme ve spolupráci s časopisem ABC uspořádali základní 
kolo a semifinále soutěže v házení vlaštovek - Vládce 
nebes. Každý soutěžící si mohl z přílohy časopisu ABC, 
(přílohy jsme dostali po přihlášení a registraci do 
soutěže) složit jednu nebo více vlaštovek, se kterými 
potom nastoupil do kvalifikace soutěže. Ta se konala ve 
sportovní hale. Do kvalifikace nastoupilo celkem 42 
žáků. Každý měl 3 pokusy, měřili jsme délku hodu a 
zapisovali do připravené tabulky. Z kvalifikace 
postupovalo 10 nejlepších vrhačů vlaštovek do 
semifinále. Tam měl opět každý tři pokusy, které jsme 
dle pravidel soutěže museli natáčet na video, pro případnou kontrolu organizátory soutěže. 
Výsledky semifinále jsme odeslali do časopisu ABC. Nejlepší ze všech účastníků totiž mohl 
postoupit do finále, které se koná v Praze. Naše výsledky však bohužel k postupu do finále 
nestačily. Jako škola jsme se ale celkem slušně umístili na 32. místě (při účasti 202 škol). 

24. května se konalo okresní kolo dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej. Za naši 
školu se soutěže zúčastnili členové kroužku Zálesák vedeného panem Jaroslavem Černým. 
Naši žáci obsadili v jednotlivých kategoriích čelní místa. Výsledkovou listinu najdete 
v přílohách. 

Každý, kdo zavítal do raspenavské fary ve dnech 23. 5. a 24. 5., se mohl zapojit do 
zábavného tvoření, které pro širokou veřejnost připravili učitelé a žáci ZŠ a MŠ Raspenava, 
vedoucí Terapeutické dílny Domova Raspenava a několik rodičů a přátel školy. 
Pro „RASPENAVSKÉ TVOŘIVÉ HRÁTKY“ byla vytvořena řada výtvarných dílen. V kouzelném 
prostředí farní zahrady si přišly na své děti i dospělí. Skvěle se tu pobavili i žáci a učitelé 

Jarní sběr papíru 

Úklid Jizerských hor 

Vládce nebes 
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z nedaleké polské Czerniawy. Domů si 
odváželi vlastnoručně vyrobené dárky (drhané 
korálkové náramky, sovičky ze šišek, motýlky 
z pediku, dřevěné vařečky, skleněné barevné 
lampičky, origami květinky…) i pěkné 
vzpomínky na milá setkání s přáteli z Česka. 
Součástí této akce byla i vernisáž výstavy 
spojená s vyhodnocením výtvarné 
soutěže „JIZERSKOHORSKÁ KOUZLA A 
POKLADY“, aukce výrobků klientů 
Terapeutické dílny Domova Raspenava a 
koncert hudební skupiny Proudy. Děkujeme 
všem organizátorům a především paní učitelce 

Libuši Lžičařové a Miloši Šimkovi, kteří byli hlavními organizátory celé akce. 
26. května 2014 uspořádalo Středisko volného času ROROŠ Nové Město pod Smrkem 

basketbalový turnaj. Družstvo naší školy v něm obsadilo krásné 2. místo. 
Ve čtvrtek 5. června se v Koordinačním centru pro žákovské parlamenty konalo 4. 

setkání koordinátorů žákovských parlamentů. 
Tématem setkání bylo "Žákovský parlament očima 
žáků", proto se kromě koordinátorů zúčastnili i žáci - 
členové parlamentů. Sešlo se nás celkem 13 škol, 
což je v dějinách centra zatím největší účast, takže 
jsme místo učebny ve škole raději pro setkání zvolili 
prostorný sál České besedy. V rámci setkání si žáci 
vyměňovali zkušenosti a informace o fungování 
žákovských parlamentů v jednotlivých školách. Na 
jednotlivá stanoviště jsme připravili tyto náměty pro 
diskuse: 

Jak náš parlament funguje? 
Co se nám v žákovském parlamentu daří (nedaří)? 
Jak propagujeme činnost našeho žákovského parlamentu? 
Jaké zajímavé akce pořádáme? 
S kým náš parlament spolupracuje? 
Akce byla velmi úspěšná a my již přemýšlíme o tom, jak uspořádat podobnou akci 

v příštím školním roce. 
V únoru jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „Obnova Raspenavy po povodni“. Do soutěže 

se zapojili jednotlivci i skupinky dětí z mateřské školy, základní školy i školní družiny. Vznikla 
tak krásná umělecká díla jak namalovaná a nakreslená na 
papíře, tak i 3D modely. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže a předání hodnotných cen se uskutečnilo 14. 
června v rámci Raspenavských slavností. Děkujeme všem 
účastníkům a organizátorům soutěže. 

V pátek 13. června 2014 uspořádal žákovský 
parlament 1. ročník celoškolní Talent show. Do soutěže se 
přihlásilo celkem 25 žáků 1. a 2. stupně, kteří předvedli své 
umění ve dvou soutěžních kategoriích. První kategorie 
zahrnovala výtvarné činnosti, ve druhé kategorii byl 
zastoupen zpěv, hra na hudební nástroj a tanec. Žáci 1. 
stupně, kteří zastávali zároveň roli porotců, měli v průběhu 
dopoledne možnost shlédnout velice zdařilá vystoupení a 
výtvarná díla svých spolužáků. Děkujeme paním učitelkám 
z 1. stupně za pomoc při organizaci celé akce. 

V pondělí 23. června 2014 jsme se neučili, protože 
jsme se účastnili netradičního sportovního dne. Mezi 
disciplínami nechyběly střelba z luku na terč, lyžování na 

Raspenavské tvořivé hrátky 

Žákovský parlament očima žáků 

Talent show 
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trávě, kramářský běh, odpalování míčku polenem zavěšeným 
mezi nohama, přechod bažiny, překážkový běh s míčkem na 
pálce, motání šňůrky na vařečku, běh trakařů a skákání přes 
švihadla. Počasí nám přálo, takže se sportovní den podařil. 

V úterý 24. června 
přišli všichni žáci 1. ročníků 
do městské knihovny v 
budově městského úřadu. 
Tam už na ně čekala paní 
knihovnice a pan starosta. 
Protože už všichni prvňáci 
umí číst, mohli být pasováni 
na čtenáře. Této procedury 
se ujal pan starosta. Každý 
čtenář pak dostal odznáček, 
pamětní list a knížku na 
čtení. Je to velmi pěkná a již 

tradiční akce. 
Ve čtvrtek 26. června 2014 jsme uspořádali tradiční 

ukončení školního roku v České besedě. Program pro nás 
připravili a uváděli žáci 8. ročníku. Celá akce se odehrávala 
na „havajské pláži“ a začala tradičním havajským tancem. Vyhodnotili jsme sběrovou soutěž, 
poděkovali redaktorům žákovského časopisu. Vyhlásili jsme tradiční talenty školního roku: 

estetickovýchovné předměty - Jakub Kulda 
společenskovědní předměty - Marek Mak 
jazyky - Jiří Roušal 
sportovec - Tomáš Heitzer 
přírodovědné předměty - Karel Čapek 
Potom se postupně jednotlivé třídy od 5. do 9. ročníku loučily se školním rokem. Někdy 

jsme se nemohli ubránit dojetí - to když jsme se loučili s deváťáky. Rozloučení se školním 
rokem se vydařilo a vycházející žáky ještě přijal v obřadní síni MěÚ pan starosta a pan 
místostarosta. 

 
     
 
 
  
 
 
 
 

Sportovní den 

Pasování na čtenáře 

Rozloučení v Besedě Rozloučení s deváťáky  
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i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  
 
 Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v naší škole žádná inspekce. S Českou školní 
inspekcí jsme spolupracovali na testování portálů iEPIS, iSET a iPORTAL.  
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 
1. Státní dotace na přímé náklady - Liberecký kraj  

      Dotace Čerpání Rozdíl 

Přidělená dotace NIV 
celkem 14 661 171 14 661 171 0 

v tom:           

Mzdové prostředky   10 608 376 10 608 376 0 

OPPP     14 000 14 000 0 

Ostatní (ONIV, odvody a 
FKSP) 4 038 795 4 038 795 0 

      

2. Účelové dotace - Liberecký kraj   
UZ 33457 - Asistent 
pedagoga     190 998 190 998 0 
UZ 33018 - Inkluzivní 
vzdělávání     71 330 71 330 0 
UZ 33123 - Projekt EU 
OPVK 1,4     417 480 417 480 0 

      

3. Příspěvek od zřizovatele - Město Raspenava   

příspěvek zřizovatele vč. státního 

příspěvku 4 324 000 4 324 000 0 

      

4. doplňková činnost       

    
zis
k     19012,23 

      

5. Hospodářský výsledek    

      Rozpočet Skutečnost HV 

1. zřizovatel   4 324 000,00    3 861 511,79    462 488,21    

2. státní dotace   14 923 499,00    14 923 499,00    0,00    

3. dotace z programů kraje 44 740,00    44 740,00    0,00    

4. doplňková činnost 376 960,00    357 947,77    19 012,23    

Celkový hospodářský 
výsledek     481 500,44    

      

6. příspěvky na provoz ŠD, ŠK, školné MŠ, úroky  

1. školní družina, školní 
klub 45 454,00      

2. školní jídelna   901 875,00      

3. školné - mateřská škola 133 175,00      

4. ostatní výnosy   150 542,00      

Celkem     1 231 046,00      

      
7. Stav fondů k 31. 12. 
2013    

1. fond odměn      204 439,36       

2. FKSP        99 255,32       

3. rezervní fond    2 396 633,50       

4. fond reprodukce DM      279 342,98       
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Do žádného mezinárodního rozvojového programu jsme se nezapojili. 

 
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 
 
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání jsme se ve školním roce 2013/2014 
nezapojili. 

  
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
V rámci rozvojového programu vyhlášeného MŠMT jsme se zapojili do programu: 

1. Implementace etické výchovy - MŠMT 

 
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 
Spolupráce s dalšími subjekty je při plnění úkolů ve vzdělávání velmi důležitá. Pokusím se 
zde stručně popsat, se kterými institucemi a v jakých oblastech spolupracujeme. 
 

Město Raspenava 
Je naším zřizovatelem, z čehož plyne, že s ním spolupracujeme velmi úzce. Jedná se zejména 
o nejrůznější společné akce, při kterých si vzájemně pomáháme s organizací programem či 
finančně. Již tradičně se jedná o tyto akce: 

 Slavnostní zahájení školního roků – přivítání prvňáčků 

 Vánoční strom 

 Setkání řezbářů  

 Pasování prvňáků na čtenáře 

 Velikonoční karneval 

 Slavnostní ukončení školního roku (rozloučení s vycházejícími žáky) 
 
Domov Raspenava 

Domov Raspenava je naším „sousedem“ přes ulici. Děti z Domova chodí do naší základní 
školy speciální a oddělení rehabilitačního stupně pomocné školy se nachází přímo v jejich 
budově. Rovněž v budově domova vzděláváme žáky podle § 42 školského zákona. V budově 
školních dílen vznikla v uplynulých letech chráněná dílna, kterou Domov provozuje a kam 
mohou chodit pracovat i absolventi naší ZŠ speciální. 
 
 Sdružení rodičů, přátel a dětí školy 
Je celkem tradiční organizací snad v každé škole, takže jeho činnost nemusím asi nijak zvlášť 
popisovat. Z příspěvků, které na SRPDŠ vybíráme, nám pak sdružení přispívá na nákup 
časopisů a knih do školní knihovny, na odměny pro žáky ve sportovních soutěžích, přispívá 
na jízdné na soutěže v Liberci, na projektové dny, které pořádáme a též na školní výlety. 
  

Policie České republiky 
Ve spolupráci s policií organizujeme různé besedy, přednášky a další akce v rámci prevence 
proti patologickým jevům. Policie nám též pomáhá při řešení dalších problémů – dopravní 
situace u školy, výchovné problémy žáků. 
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Hasičský záchranný sbor 

S hasiči spolupracujeme též v rámci prevence, při organizaci mezinárodních akcí s naší 
partnerskou školou v Gryfówe Sloski a dále též při vyhlašování cvičného požárního poplachu. 
 
 Maják o. p. s. 
S obecně prospěšnou společností Maják spolupracujeme v rámci plánu prevence. Zajišťují pro 
naše žáky besedy a přednášky o partnerských vztazích, protidrogové problematice, šikaně a 
společensky patologických jevech. 
 
 Město Frýdlant 
S Městem Frýdlant jsme začali intenzivněji spolupracovat v rámci projektu Experiment na 
školách Frýdlantska. Jedná se o projekt zaměřený na přírodovědné předměty – fyzika, chemie, 
zeměpis, přírodopis. Projekt jsme v letošním školním roce úspěšně dokončili. Další spolupráce 
s Městem Frýdlant se odvíjí při výuce BESIP na dopravním hřišti ve Frýdlantu. 
 
 CEDU Praha 
Spolupráce se společností CEDU (Centrum demokratického učení) začala v roce 2010, kdy 
jsme se zapojili do projektu Respektující žákovský parlament. Projekt trval až do února 2013 
a byl pro naši školu velmi přínosný. Po dobu projektu nám CEDU poskytovala podporu a školila 
náš pedagogický sbor o žákovském parlamentu. I po skončení projektu jsme stále v kontaktu 
a spolupracujeme zejména v oblasti DVPP. 
  
 Technická univerzita Liberec 
Spolupracujeme zejména s Pedagogickou fakultou Technické univerzity, a to při dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu Živá škola. 
 
Dalšími subjekty, se kterými pravidelně spolupracujeme, jsou firmy NOVUS, Jizerskohorská 
strojírna, kam chodíme se žáky na exkurze, dále Severočeské muzeum, Muzeum ve 
Frýdlantu, Krajská vědecká knihovna v Liberci, raspenavská knihovna, Úřad práce Liberec, 
Oblastní galerie Liberec, mediační a probační služba atd.… 

 

Seznam příloh  
 

1. Poradenské služby – vyhodnocení práce výchovné poradkyně 
2. Vyhodnocení plánu prevence  
3. Hodnocení ekologické a environmentální výchovy ve školním roce 
4. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 
5. Hodnocení práce školního klubu 
6. Školní aktivity žáků ze ZŠ speciální 
7. Informace o práci se žáky vzdělávanými podle § 42 školského zákona 
8. Informace o akcích Školního sportovního klubu 
9. Prezentace Talent školního roku 
10. Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 
11. Zpráva o činnosti řezbářského kroužku 
12. Diplomy ze školních a mimoškolních akcí, novinové články a další zajímavosti 

 
 V Raspenavě dne 4. října 2014 
 
         Mgr. Petr Chvojka 
                  ředitel školy 


