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Úvod 
 
 Milí čtenáři výroční zprávy, 
máte před sebou zprávu o činnosti naší školy ve školním roce 2015/2016. Ve zprávě najdete 
velmi mnoho statistických údajů o pracovnících školy, o kvalifikovanosti výuky i o výsledcích 
žáků ve vzdělávání. Kromě toho zde ale také najdete údaje o různých akcích, které jsme ve 
škole organizovali nebo kterých jsme se účastnili, co se ve škole událo, z čeho máme radost 
a čím se chceme 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). 
 Do nového školního roku se nám vrátily dvě paní učitelky 1. stupně ZŠ z rodičovské 
dovolené. Paní Mgr. Lenka Kubíková do 4. ročníku a paní Mgr. Miroslava Svěcená do 5. 
ročníku. V souvislosti s tím od nás odešla paní učitelka Adriana Žáková, která zastupovala 
paní učitelku na rodičovské dovolené. Nově jsme otevřeli jednu první třídu, kde se třídní 
učitelkou stala paní Mgr. Hana Škodová.  
 Celý školní rok byl ve znamení změn legislativy. Netrpělivě se v souvislosti se změnou 
školského zákona čekalo zejména na novou vyhlášku, která měla upravovat vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejdříve bylo avizováno, že bude hotová na podzim, 
vše se ale protáhlo a ve sbírce zákonů se objevila až téměř na jaře. Dále byly novelizovány 
například vyhlášky o základním vzdělávání o předškolním vzdělávání…. – vše spojovala jedna 
myšlenka – inkluze neboli společné vzdělávání, jak byla celá akce pro srozumitelnost široké 
veřejnosti zjednodušeně pojmenována. Jisté je, že od září 2016 nás čekají poměrně zásadní 
změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak se to bude podle nové 
legislativy dařit a jestli neutoneme v záplavě dalších administrativních povinností ukáže teprve 
čas. Jisté je, že uvedeným změnám legislativy jsme v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků věnovali poměrně dost času. 
 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. Ta se tentokrát naprosto vymykala 
jednak tím, že jsme pozvali 7 kompletních žákovských parlamentů (tedy cca 120 dětí), ale i 
tím, že se nekonala u nás v Raspenavě, nýbrž v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje 
– přímo v multimediálním sále, který jsme naprosto zaplnili. Jsme moc rádi, že nám 
představitelé kraje vyšli vstříc. Jen díky jejich pomoci jsme zde mohli akci zorganizovat. 
Děkujeme zejména paní radní pro školství Libereckého dipl. um. paní Aleně Losové a 
vedoucímu odboru školství KULK panu Mgr. Leoši Křečkovi.  

Po třech letech činnosti konzultačního centra jsme si udělali malou statistiku. Od roku 
2013 uspořádalo KC 9 workshopů a metodických setkání pro koordinátory a členy žákovských 
parlamentů ZŠ Libereckého kraje. Celkem se všech akcí zúčastnilo 128 učitelů a 226 žáků 
z 28 základních škol Libereckého kraje.  

Na konci školního roku jsme po dlouhá léta vždy vyhlašovali talenty v kategoriích 
společenskovědní, esteticko-výchovné, přírodovědné předměty a sportovec školy. V letošním 
roce jsme tuto tradici změnili. Talenty jsme změnili na Osobnost školy. Osobností školy se 
mohli žáci stát v kategorii žákovský parlament, jazyková výuka, sport a různé, kam jsme 
zařadili žáky, kteří v nějaké oblasti vynikají, ale „nevešli“ se nám do žádné kategorie.  
 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 1. 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 
pět 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. V areálu hlavní 
budovy v budově školních dílen byla nově zřízena třída ZŠ speciální, kterou jsme otevřeli 
v prosinci 2014. Na jaře 2016 jsme nově zařídili novou učebnu pro základní školu speciální ve 
v budově školních dílen a slavnostně jsme otevřeli snoozelen – výukově relaxační místnost 
pro žáky s různými hendikepy. Děti vzdělávané podle § 42 školského zákona (děti s hlubokým 
mentálním postižením) se i nadále vzdělávají v prostotách Domova Raspenava. 
 
 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 24. a 25. 
listopadu 2014 a tříleté funkční období školské rady 
začalo 1. 1. 2015 

    Předsedkyně: paní Šárka Maková 

mailto:skola@skolaraspenava.net
http://www.skolaraspenava.cz/


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

   6 

 
  
 
Mimoškolní nebo občanská sdružení působících při škole: 

 - Sdružení rodičů přátel a dětí školy 
 - Školní sportovní klub při základní škole  

 

b) Přehled oborů vzdělání a jejich kapacita 
 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 2014/2015 

Název učebního dokumentu číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 213 

ŠVP pro ZV – LMP - 2. – 9. 5 

 
ZŠ školní rok 2015/2016 

Název učebního dokumentu číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 207 

ŠVP pro ZV – LMP - 1. – 9. 7 

 
 
Základní škola speciální školní rok 2014/2015 

název učebního dokumentu číslo jednací ročník počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 
ZŠS 

- 1. – 10. 6 

Školní vzdělávací program pro 
rehabilitační stupeň ZŠS 

- 1. – 10. 6 

Vzdělávání podle §42 ŠZ* X X 3 

 
Základní škola speciální školní rok 2015/2016 

název učebního dokumentu číslo jednací ročník počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 
ZŠS 

- 1. – 10. 6 

Školní vzdělávací program pro 
rehabilitační stupeň ZŠS 

- 1. – 10. 6 

Vzdělávání podle §42 ŠZ* X X 3 
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* - žáci s hlubokým mentálním postižením (nejsou započítáni do kapacity) 
 
 

 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
 
Povinně – volitelné předměty: 

Cvičení z českého jazyka 6. ročník 

Německý jazyk 7. ročník 

Mediální výchova 7. ročník 

Německý jazyk 8. ročník 

Literárně dramatická výchova 8. ročník 

Německý jazyk 9. ročník 

Finanční gramotnost 9. ročník 

 
Nepovinné předměty a zájmové útvary 

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

Florbal ZÚ 5. – 9. r. Kozlovský 

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

Zálesák ZÚ 1. – 9. r. Černý 

Tvořivé dílny ZÚ 3. – 9. r. Zemanová 
Halamková 

Vaření ZÚ 3. – 9. r.  Zemanová 
Halamková 

     

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2015/2016 

Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

ředitel školy 1. st. ZŠ - Pv 1,00 29 

zástupce ředitele školy německý jazyk a literatura 1,00 13 

1. stupeň ZŠ    

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 33 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 33 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 10 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 34 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 14 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ  1,00 9 

2. stupeň ZŠ    

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 1,00 37 

učitelka 2. stupně ZŠ český jazyk – občanská výchova 1,00 5 

učitelka 2. stupně ZŠ ruský jazyk – občanská nauka 1,00 33 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná (studium) 1,00 22 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná (studium) 0,55 1 

učitel 2. stupně ZŠ tělesná výchova - zeměpis 0,36 11 

učitelka 2. stupně ZŠ anglický jazyk - zeměpis 1,00 8 

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 1,00 6 

Asistenti pedagoga    

asistentka pedagoga Pro děti se sociálním znevýhod. 1,00 13 
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Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

asistent pedagoga ZŠ speciální 0,68 45 

asistent pedagoga rehabilitační třída ZŠ speciální 0,48 25 

asistent pedagoga ZŠ  0,13 35 

asistent pedagoga ZŠ 0,63 2 

ZŠ praktická    

učitel ZŠP speciální pedagogika 1,00 39 

učitel ZŠP nekvalifikovaný - studující 0,18 46 

ZŠ speciální    

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 25 

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 37 

§ 42    

učitelka nekvalifikovaná 0,30 4 

Vychovatelky     

vychovatelka školní družiny SPgŠ 0,86 40 

vychovatelka školní družiny SpgŠ 0,86 40 

vychovatelka školního klubu SUŠ 0,50 35 

Mateřská škola    

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 8 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 6 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 26 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 30 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 34 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 14 

učitelka MŠ SPgŠ  1,00 33 

Provozní zaměstnanci    

sekretářka-ekonomka  0,50  

Školník ZŠ a MŠ  1,00  

domovnice pobočné budovy 
uklízečka 

 0,30 
1,00   

 

uklízečka  1,00  

uklízečka  1,00  

uklízečka  1,00  

uklízečka  1,00  

řidič  0,10  

Školní kuchyně    

vedoucí školní jídelny  0,80  

kuchařka  1,00  

kuchařka  1,00  

kuchařka  1,00  

kuchařka  0,75  

 
 
 
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. 
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Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2014/2015 (k 1. 9. 2014) 

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  29 6 29 100,00 - - - 

Prvouka  9 4 9 100,00 - - - 

Český jazyk  46 6 46 100,00 - - - 

Anglický jazyk 17** 2 11 64,70 1 6 35,29 

Přírodověda  3 2 3 100,00    

Vlastivěda  3 2 3 100,00 - - - 

2. stupeň        

Matematika 17 2 17 100,00 - - - 

Český jazyk 17 1 5 29,41 1* 12 70,58 

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 7 - - 0,00 7 2 100,00 

Občanská 
výchova 

4 1 4 100,00 - - - 

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

Německý jaz. 6 1 6 100,00 - - - 

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 
** - dělení žáků na skupiny 
 
Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2015/2016 (k 1. 9. 2015) 

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  29 7 29 100,00 - - - 

Prvouka  12 4 9 100,00 - - - 

Český jazyk  46 6 39 84,78 1* 7 15,22 

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 9 52,94 1* 9 47,06 
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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. % 

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 - - 0,00 7 2 100,00 

Občanská 
výchova 

4 1 4 100,00 - - - 

Anglický jazyk 15** 1 12 80,00 1 3 20,00 

Německý jaz. 6 1 6 100,00 - - - 

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) 2015/2016 (k 1.1.2016) 
 

do 30 let 
včetně 

31-40 let 41-50 let nad 51let důchodci 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

3,30 0,00 6,00 1,36 3,68 0,00 9,39 2,68 0,18 0,00 

- 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 45,00 (všichni pedagogové – průměr fyzických 
osob). 

 
Konkurzní řízení: 
 

ředitel školy konkurzní řízení v roce 

Mgr. Petr Chvojka 2007 a 2013 

 
Počet absolventů pedagogických fakult, kteří nastoupili na školu: 
 

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

0 0 
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Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

nastoupili 1 (Kom) 1 (Mau) 

odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 0 1 1 0 

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

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

důchodců nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných 

0,00 1,96 0,18 1,32 

 
 
 

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

2014/2015 2015/2016 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

37 4 34 33 11 22 
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Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učební obory 
 
 

 
 

školní rok 2014/2015 
a) počet vycházejících žáků (ZŠ): 26 žáků (22 žáků z 9. r. ZŠ; 4 žáci z nižšího 

ročníku ZŠ – 1 x 7. ročník, 3 x 8. ročník) 
b) přijati na střední školy a maturitní obory: (12 žáků) (z toho 3 x obor s talentovou 

zkouškou) 
c) přijati na učební obory (14 žáků) 
d) počet vycházejících žáků (ZŠP): 0 
e) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální): 1 
f) na víceleté gymnázium po 5. ročníku nikdo neodešel 
g) na víceleté gymnázium po 7. ročníku: 1 

 
školní rok 2015/2016 

a) počet vycházejících žáků (ZŠ): 23 žáků (17 žáků z 9. r. ZŠ; 2 žáci z nižšího 
ročníku ZŠ – z 8. ročníku,  2 žáci ze ZŠ praktické a 2 žákyně ze ZŠ speciální) 

b) přijati na střední školy a maturitní obory: (9 žáků) 
c) přijati na učební obory (12 žáků) 
d) počet vycházejících žáků (ZŠP): 2 žáci 
e) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální) 2 žákyně 
f) na víceleté gymnázium po 5. ročníku 1 žákyně 
g) 1 žák nepodal vůbec přihlášku k dalšímu vzdělávání 
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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 2014/2015  
         b – odpovídá školnímu roku 2015/2016 
 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 (údaje k 30. 9. 2015) 

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

a b a b a b a b 

10 10 213 211 21,30 21,10 10,65 10,39 

 
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 5 6 5 6 3,55 4,41 

 
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 12 12 6,00 6,00 6,00 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. 24 22 14 16 8 3 2 3 

2. 32 22 17 14 15 8 0 0 

3. 20 33 7 14 13 19 0 0 

4. 28 21 7 10 21 11 0 0 

5. 23 29 8 3 14 25 1 1 

1. 
stupeň 

127 127 53 57 71 66 3 4 

6. 26 25 5 5 21 19 1 1 

7. 21 27 4 4 16 22 2 1 

8. 21 18 1 3 16 13 2 2 

9. 22 17 4 2 17 14 1 1 

2. 
stupeň 

90 87 14 14 70 68 6 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 2 0 0 0 2 0 0 

2. 1 0 0 0 1 0 0 0 

3. 1 2 0 0 1 2 0 0 

4. 2 1 1 0 1 1 0 0 

5. 0 1 0 0 0 1 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 2 0 0 0 2 0 0 0 

9. 0 2 0 0 0 2 0 0 

Celkem 6 8 1 0 5 8 0 0 

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

známka z chování školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

 počet žáků % počet žáků % 

2 8 3,76 7 3,27 

3 6 2,81 1 0,46 

 
ZŠ praktická 

známka z chování školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

 počet žáků % počet žáků % 

2 0 0,00 0 0,00 

3 1 16,66 2 25,00 

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

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

11419 53,61 109 0,51 13323 62,26 150 0,70 

 
ZŠ praktická 

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

387 77,40 29 5,80 701 87,63 0 0,00 

 
 
ZŠ speciální 

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

231 19,25 0 0,00 396 33,00 0 0,00 
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Žáci vzdělávaní podle § 42 

školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

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 2014/2015. Vybral 
jsem z rozsáhlejší statistiky, kterou vedeme ve škole.  
 
Klasifikace a absence - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 
2015/2016:  

Prospěch Absence 

Třída Průměrný 
prospěch 

Celkem Omluv. Na žáka 
 

Neomluv. Na žáka 

1. A 1,375 1562 1562 71,000 0 0,000 

2. A 1,455 1209 1209 54,955 0 0,000 

3. A 1,647 876 876 51,529 0 0,000 

3. B 1,607 491 491 30,688 0 0,000 

4. A 1,742 997 997 47,476 0 0,000 

5. A 2,144 2172 2079 71,690 93 3,207 

6. A 2,104 1814 1814 72,560 0 0,000 

7. A 2,124 1585 1578 58,444 7 0,259 

8. A 2,358 1495 1444 80,222 51 2,833 

9. A 2,366 1273 1273 74,882 0 0,000 

3. R Slovně 4 4 4,000 0 0,000 

4. R Slovně 40 40 40,000 0 0,000 

8. R Slovně 119 119 59,500 0 0,000 

9. R Slovně 144 144 144,000 0 0,000 

10. R Slovně 0 0 0,000 0 0,000 

2. S Slovně 26 26 13,000 0 0,000 

6. S Slovně 108 108 54,000 0 0,000 

8. S Slovně 36 36 36,000 0 0,000 

9. S Slovně 19 19 19,000 0 0,000 

1. Z 1,643 98 98 49,000 0 0,000 

3. Z 1,813 215 215 107,500 0 0,000 

4. Z 2,222 39 39 39,000 0 0,000 

5. Z 1,800 151 151 151,000 0 0,000 

9. Z 2,000 198 198 99,000 0 0,000 

 
Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ 

Třída ČJ AJ NJ M F D 

1. A 1,714 - - 1,619 - - 

2. A 2,136 1,364 - 1,818 - - 

3. A 1,882 1,765 - 2,118   

3. B 2,133 2,000 - 2,133 - - 

4. A 2,429 2,286 - 2,190 - - 

5. A 2,655 2,828 - 2,448 - - 
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Třída ČJ AJ NJ M F D 

6. A 3,040 2,760 - 2,240 2,600 2,520 

7. A 2,593 2,741 2,407 2,593 2,963 2,926 

8. A 3,000 2,944 2,556 2,667 2,389 2,833 

9. A 3,294 2,941 2,882 3,176 2,412 3,235 

1. Z 1,000 - - 2,500 - - 

3. Z 2,500 - - 2,500 - - 

4. Z 3,000 - - 3,000 - - 

5. Z 3,000 - - 2,000 - - 

9. Z 3,000 1,500 - 3,000 2,500 3,000 

 
 

 
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. 

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, protože mezi pedagogy se zatím nedaří najít člověka, který by měl o 
tuto práci zájem. 

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. 
V tomto školním roce bylo velmi důležité se vzdělávat v oblasti změn legislativy. V návaznosti 
na změnu školského zákona byla vydána celá řada vyhlášek, které se týkají tzv. „společného 
vzdělávání“ neboli „inkluze“. Vzdělávání bylo zejména důležité pro vedení školy, metodika 
prevence, výchovnou poradkyni, koordinátora školního vzdělávacího programu, ale i všech 
ostatních pedagogů.  
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Seznam vzdělávacích akcí ve školním roce 2015/2016 
 

Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

10/2015-
06/2016 

Učitelka 2. stupně ZŠ 
Navazující Mgr. Studium – Učitelství přírodovědných 
předmětů pro 2. st. ZŠ 

11/2015-
06/2016 

Učitelka 1. stupně ZŠ 
Specializační studium pro metodiky prevence SPJ – 
Prevalis Praha 

21.9.15 Všichni zaměstnanci 
školy 

Školení 1. pomoci KZS LK pro všechny pracovníky 
ZŠ a MŠ Raspenava  

5.10.15 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Beseda s V. Cílkem – Téma „Voda v krajině a 
zemědělská půda“ 

6.10.15 Všichni pedagogové 
školy 

Kurz „Kolegiální poradenství – sdílení zkušeností 
učitelů…“ CEDU Praha – určeno všem pedagogům 

8.-
10.10.15 

Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Environmentální výchova – nové cesty“ 

13.10.15 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Seminář „Rozvíjíme matematickou gramotnost na 1. 
st. ZŠ“ 

15.10.15 Ředitel školy Školení Microsoft 

3.11.15 Ředitel školy, výchovná 
poradkyně 

Seminář „Novela Školského zákona - § 16“ 

5.11.15 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Seminář „Hurvínkovy cesty do přírody“ – SEV 
Divizna 

5.11.15 
Učitelky 1. stupně ZŠ 

Seminář „Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 
gramotnost – Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ“ 

12.11.15 
Učitelka 2. stupně ZŠ 

Seminář „Válka a revoluce – eskalace sociálních 
problémů v době 1. světové války“ 

16.11.15 Všichni pedagogové 
základní i mateřské 

školy 

Seminář na podporu funkčních gramotností na ZŠ a 
MŠ – NIDV Liberec – určeno všem pedagogům ZŠ a 
MŠ 

9.12.15 Učitelka 1. stupně ZŠ  Metodický workshop „Tvorba vánočních dárků“ 

01-
04/2016 

Zástupce ředitele školy 
Koučovací výcvik pro vedoucí pracovníky školy 
(CEDU o. p.s.) 

18.1.16 
Výchovná poradkyně 

Seminář „Metody a formy výuky v pedagogické praxi“ 
– CVLK Liberec 

21.1.16 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Škola pro udržitelný rozvoj“ 

25.1.16 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Webinář „Zkušenosti s matematikou podle profesora 
Hejného“ 

27.1.16 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Webinář „Metodika výchovy a vzdělávání dítěte se 
SPUCH“ 

27.1.16 Učitel informatiky Tvorba myšlenkových map 

16.2.16 Výchovná poradkyně Metodické setkání PPP pro pedagogy 

19.2.16 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Zvířata, která změnila svět“ 

23.2.16 Učitel ZŠ praktické Seminář „Řešení konfliktů s rodiči“ – CVLK Liberec 

26.2.16 Učitelky cizího jazyka Seminář „Angličtina: strategie pro práci s dyslektiky“ 

29.2.16 
Učitelka 2. stupně ZŠ 

Seminář „Nové metody výuky o holocaustu“ – 
Multimediální sál KÚ LK – pořádá CVLK 

3.3.16 Učitelky cizího jazyka Seminář pro výuku AJ na 1. st. Wattsenglish  

8.3.16 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Živly kolem nás“  

10.3.16 Učitel cizího jazyka Seminář „Německá fonetika kontrastivně a kreativně“ 

16.3.16 
Metodik prevence 

Metodické setkání metodiků prevence – „Učinná 
protidrogová prevence ve školní třídě“ 
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Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

17.-
18.3.16 

Výchovná poradkyně 
Seminář „Integrované dítě - žák v prostředí českého 
školství - aktuální otázky“ 

21.3.16 Všichni pedagogičtí 
pracovníci školy 

Seminář „Práce s agresivním žákem“ pro všechny 
pedagogické pracovníky – etoped Mgr. Petr Šolc 

22.3.16 
Výchovná poradkyně Seminář „ADHD – zakleté děti a co s nimi!“ 

31.3.16 Metodik prevence, 
učitelka 1. stupně ZŠ 

Krajská konference primární prevence rizikového 
chování – 2. ročník 

7.-9.4.16 Vedení školy, výchovná 
poradkyně 

Celorepubliková konference konzultačních center pro 
žákovské parlamenty 

11.4.16 
Ředitel školy 

Informační seminář pro ředitele škol a školských 
zařízení k novele školského zákona (§16) 

12.4.16 Učitelka 2. stupně ZŠ Seminář „Začínající učitel“ 

19.4.16 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Půda, hlína, blátíčko“ 

22.4.16 
Učitelka 2. stupně ZŠ 

Seminář „Bezpečné zacházení s chemickými 
látkami…“ 

29.4.16 Vedení školy, výchovná 
poradkyně 

Seminář „Společné vzdělávání a OP VVV“ 

3.5.16 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Webinář „Logopedická prevence opožděného vývoje 
řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení“ 

12.5.16 
Zástupce ředitele školy 

Seminář „Motivace zaměstnanců a vedení 
hodnotících pohovorů“ 

12.5.16 
Ředitel školy 

Seminář „Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při 
aktualizaci Společné vzdělávání/inkluze“ 

23.5.16 
Ředitel školy 

Informační a metodické setkání k problematice 
společného vzdělávání – KÚ LK  

25.5.16 
Učitelky cizího jazyka 

Seminář „Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit“  
CVLK Liberec IQ Landia 

24.8.16 Všichni pedagogové 
základní školy, zástupci 

mateřské školy 

Plán pedagogické podpory a práce se žákem v 1. 
stupni podpůrných opatření 

 
 
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: 

 
2014/2015 (od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  5 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 30 

přijetí k předškolnímu vzdělávání 28 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 

přestup žáka z jiné školy 10 

rozhodnutí o IVP 16 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 2 

povolení pokračování v základním vzdělávání 6 

CELKEM 97 
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2015/2016 (od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  11 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 34 

přijetí k předškolnímu vzdělávání 33 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 

přestup žáka z jiné školy 9 

rozhodnutí o IVP 21 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 4 

povolení pokračování v základním vzdělávání 0 

CELKEM 112 

 
 

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. Keramický (ŠK)  ZÚ 2. – 5. r. Lžičařová, Svárovská, Šimek 
    Aygören 
3. Zálesák ZÚ 1. – 9. r. Černý 
4. Tvořivé dílny ZÚ 3. – 9. r. Zemanová Halamková 
5. Vaření ZÚ 3. – 9. r. Zemanová Halamková 
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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. 
 Hned třetí školní týden, v pondělí 14. září 
2015 vyrazili naši šesťáci na harmonizační pobyt 
v hotelu Montanie u přehrady Souš. Přikládám přímo 
zprávu paní učitelky třídní, která byla na pobytu po 
celou dobu: 
 V září jsme prožili jeden týden na 
harmonizačním pobytu. Byli jsme ubytovaní v hotelu 
Montanie. Zažili jsme tu spoustu legrace u různých 
her. Asi nejvíce jsme se všichni pobavili u tzv. 
kolíčkované.  Téměř každý den jsme vyrazili na 
nějaký výlet, například jsme se byli podívat za 
horskou službou na Jizerce. Společný týden jsme završili noční stezkou odvahy a foto projekcí. 
Poněvadž jsme spolu trávili tolik času, mohli jsme zde pohlédnout na své kamarády, spolužáky 
a učitele zcela jinýma očima než ve škole.  Doufám, že  na tento týden bude všichni rádi 

vzpomínat, ač už třeba školní lavice dávno 
opustíme. 
 Z pátku 2. října na sobotu 3. října si uspořádal 
žákovský parlament tradiční spaní ve škole. Je to již 
tradiční akce, při které se plánuje činnost 
parlamentu, volí se vedoucí parlamentu, ale hlavně 
se hrají hry a provádějí různé aktivity zaměřené na 
seznámení s novými členy parlamentu. Nastartuje 
se tím hladký rozjezd činnosti parlamentu v novém 
školním roce. 

 V úterý 6. října se skupina žáků 7. ročníku 
vypravila na exkurzi do Bischofswerdy. Akce 
proběhla v rámci přeshraniční spolupráce mezi 
městy Raspenava a Bischofswerda. Žáci navštívili 
místní zoologickou zahradu, kde byl pro ně 
připravený program. Nejprve byli rozděleni do 
smíšených družstev, ve kterých pak společnými 
silami řešili vědomostní kvíz a vyráběli modely 
výběhu pro medvědy. Zajímavé bylo také 

komentované krmení zvířat. Všem se akce moc líbila 
a my jsme pozvali naše nové německé přátele na 
náš předvánoční jarmark 27. listopadu 2015. 
  V sobotu 17. října 2015 jsme se zúčastnili 
tradiční podzimní akce „Ukliďme Jizerky“. I přes ne 
úplně příznivé počasí se ráno sešlo před školou 14 
žáků a 3 učitelé. Vybaveni rukavicemi a pytli jsme 
vyrazili uklízet Raspenavu a její nejbližší okolí. 
Celkem jsme za 3 hodiny v terénu naplnili odpadem 
10 pytlů. Kromě tradičních drobných odpadků jsme 

Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku 

Spaní žákovského parlamentu ve škole 

Návštěva Bischofswerdy 

Ukliďmě si Jizerky 
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našli třeba 3 pneumatiky, kus koberce, zbytek záchodu, kabelku nebo konev. Na závěr jsme 
odměnili 3 nejpilnější sběrače a nálezce nejkurióznějšího odpadu. Děkujeme všem, kteří se 
akce zúčastnili a přispěli alespoň trochu ke zlepšení našeho okolí.  

 
V úterý 27. října 2015 se uskutečnil Halloweenský den. Bylo to o tom, že jsme měli do 

školy přijít ve strašidelných maskách. Na 1. stupni 
přišli upíři, čarodějnice, zombie, duchové nebo i dýně 
a různé další masky. Na 2. stupni byla sice menší 
účast, ale někteří si s maskou dali docela dost práce. 
Celý den jsme se učili v maskách. Každá maska pak 
dostala sladkou odměnu. Tato akce se docela 
vydařila. Mě osobně se moc líbila. – Toto píše o 
Halloweenu Tereza Davidová ze žákovského 
parlamentu, který úspěšnou akci ve spolupráci 
s učiteli organizoval. 

Ten samý den ještě naši osmáci s paní 
učitelkou třídní prožili strašidelné nocování ve škole. 
Na akci si připravili různé hry a celou řadu 
halloweenských dobrůtek. I jim se akce moc vydařila. 

2. listopadu 2015 uspořádaly paní učitelky z 1. stupně ZŠ tradiční Drakiádu. Počasí 
bylo velmi příznivé, tak děti vzaly draky a společně vyrazily na louku za paneláky. Tentokrát 
se zúčastnili i prvňáčci. Na závěr akce byli všichni odměněni sladkými perníčky z dílny paní 
školnice. Odpoledne se pak do akce zapojili i rodiče třeťáků se svými dětmi. Společně tak 
strávili pěkné slunečné odpoledne a všichni si domů odnášeli příjemný dojem z akce. Těšíme 
se na další ročník a děkujeme učitelkám z 1. 
stupně za organizaci. „Větru zdar!“ 

V týdnu od 2. do 6. listopadu jsme 
uspořádali tradiční sběrový týden. Tentokrát se 
nám podařilo téměř zaplnit garáž pana školníka. 
Jak by také ne, když děti a rodiče nanosili 
neuvěřitelných téměř 7 tun starého papíru. 
Děkujeme všem sběračům. 

V tom samém týdnu se naši páťáci s paní 
učitelkou a knihovnicí školní knihovny zapojili již 
podruhé do projektu na podporu čtenářství – 
Záložka do knihy spojuje školy. Tématem letošního 
ročníku byla „moudrost ukrytá v knihách“. Projekt je 
zároveň také formou spolupráce mezi českými a slovenskými školami. Přihlásilo se do něj 202 
českých a 642 slovenských škol. Děti mohly vytvořit záložky libovolnou technikou a v rámci 
projektu si je vyměnily s určenou partnerskou školou. Byla nám přidělena škola ze slovenského 
Prešova. Je to velká škola a v ní se do projektu zapojili žáci třetího ročníku (celkem 5 tříd). V 
naší škole se projektu účastnili žáci 2. až 5. třídy. Páťáci také napsali dopis určený dětem na 
Slovensku se základními informacemi o našem městě a škole. Záložky, které k nám ze 
slovenského Prešova dorazily, dostaly děti, které se u nás na projektu podílely. 

16. listopadu 2015 jsme měli ředitelské volno, protože se celý pedagogický sbor 
účastnil školení „Funkční gramotnosti“. Cílem bylo zmapovat a analyzovat procesy, které ve 
škole probíhají a jak jednotlivé gramotnosti u dětí utváříme a to již od mateřské školy až do 
devátého ročníku. Akce byla velmi příjemná a lektoři nás moc chválili, jak jsme šikovní. 

19. listopadu 2015 se v našem konzultačním centru pro žákovské parlamenty konalo 
další školení koordinátorů žákovských parlamentů. Tématem setkání bylo tentokrát sdílení 
zkušeností jednotlivých koordinátorů – co se nám daří, co se nedaří a čím se můžeme 
pochlubit a inspirovat tak ostatní. V úvodu setkání vystoupil vedoucí OSMT Krajského úřadu 
Libereckého kraje, aby nás informoval o tom, co krajský úřad chystá pro členy žákovských 
parlamentů. Děkujeme všem účastníkům za jejich inspirativní podněty. 

Halloween 

Drakiáda 
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23. listopadu 2015 se naši florbalisté zúčastnili turnaje, který pořádala Střední škola 
hospodářská a lesnická Frýdlant. Naše družstvo obsadilo 4. místo. 

V pátek 27. listopadu jsme opět uspořádali předvánoční jarmark. Letos to bylo již 
potřetí. Po zkušenostech z loňska a předloňska jsme 
pro jeho konání zvolili pouze budovu 1. stupně školy 
a prostory tělocvičny jsme využili k rozšíření prostor 
prodeje hotových výrobků a ke zvýšení počtu míst 
na občerstvení. 

Začátek jarmarku byl tradičně v 16:00 hodin 
venku, před budovou školy u rozsvíceného a 
ozdobeného vánočního stromku. Na úvod vystoupily 
děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy s 
krátkým programem složeným z vánočních koled, 
písniček a básniček. Po skončení programu se již 
otevřely školní dveře a jarmark tím byl zahájen. 
Desítky návštěvníků z řad rodičů, dětí a dalších 
občanů zaplnily velmi rychle prostory školy určené k jarmarku. Většina z nich zamířila k 
šatnám, směnárně nebo přímo k tvůrčím dílnám, které byly umístěny ve všech třídách a 
přilehlých prostorách. Letos jsme připravili 14 tvůrčích dílen a bylo zde možné si vyrobit několik 
druhů andělů, vánoční kapříky, ozdoby, vánoční tašky nebo sáčky, vánoční ozdoby ze včelího 

vosku, sněhuláčky, nálepky na sklo, svícínek, bylo 
možné si ozdobit vánoční perníčky, připravit si 
visačky na dárky, či vyrobit vánoční přání. 
Polotovary, se kterými se v dílnách pracovalo, 
předem připravily paní učitelky se žáky. Vánoční 
dílny pro nejmenší připravily paní učitelky z naší 
mateřské školy. 

Komu se nic vyrábět nechtělo, mohl si 
zakoupit hotové výrobky, které byly připraveny 
předem v rámci projektových dní našimi žáky a 
zaměstnanci. I zde byla nabídka velmi bohatá a 
svým složením doplňovala výrobky, které bylo 
možné si vyrobit v dílnách. 

Při přípravách jsme opět mysleli i na to, že návštěvníkům jarmarku může při vyrábění 
všech těch krásných věcí trochu vyhládnout nebo že budou chtít uhasit žízeň. Pro tento případ 
jsme připravili občerstvení. V nabídce byly nejrůznější předvánoční pochutiny, jako jsou 
vánočky, tradiční grilované klobásky, teplé i studené nápoje a také párky v rohlíku, o které byl 
vloni opravdu velký zájem. Letos přišli návštěvníci asi trochu hladovější než vloni, protože 
klobásky jsme museli rychle přikupovat už v 
polovině jarmarku.  

Účast veřejnosti byla opět obrovská. 
Přestože jsme měli již zkušenost z loňského 
jarmarku, byli jsme znovu mile překvapeni, kolik 
přišlo návštěvníků a příjemně nás potěšily i jejich 
příznivé reakce.  Některé jsme se dozvídali ústně 
– přímo na místě, jiné nám rodiče zapsali do 
pamětní knihy. Z té cituji: „Je to nádherné! Je to 
moc hezké a promyšlené, akorát kupa lidí. Bylo to 
tu super! Vánočka a bratwurst na 1*. Za rok 
přijdeme znovu. Plno krásných nápadů, děkujeme 

. Naprosto úžasná akce pro děti. Díky moc. Moc 
se nám to líbilo, krásné Vánoce všem. Perfektní, 
těšíme se na příští rok…“ K tomu asi již nemusím nic dodávat… 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci či průběhu předvánočního jarmarku. Hlavně 
paním učitelkám mateřské i základní školy a vychovatelkám školní družiny a školního klubu. 

Předvánoční jarmark 

Předvánoční jarmark 

Předvánoční jarmark 
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Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny a podíleli se na hladkém průběhu 
celé akce. Dětem z mateřské školy a z prvního stupně základní školy, které si s paními 
učitelkami připravily krásné vystoupení na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez 
jejich pomoci bychom jarmark jen velmi těžko zvládli. Pomáhali nám při přípravě, organizaci i 
při práci v tvůrčích dílnách. Uklízečkám a školníkům, kteří převáželi nejrůznější věci, pracovali 
na výzdobě školy a všechny prostory potom vzorně uklidili. Kuchařkám, které napekly voňavé 
vánočky. Paní Pavle Petrnouškové, která nám pomohla se sháněním a nákupy surovin pro 
tvůrčí dílny. Jakubovi Kuldovi za výrobu velmi zdařilého plakátu a pomoc při jarmarku. Panu 
Františkovi Hillemu za to, že nám dovezl smrkové větve, které jsme použili na výzdobu školy 
a panu Jiřímu Horáčkovi, který nám daroval papíry 
a kartony potřebné na balení hotových výrobků. A 
na závěr také děkuji našim hasičům, kteří nám velmi 
pomohli s venkovním občerstvením. Díky nim jsme 
mohli návštěvníkům nabídnout i grilované 
bratwursty a klobásky. 

4. prosince 2015 navštívil naši školu 
Mikuláš, Andělé a Čerti. Poctivě navštívili všechny 
třídy školy a prověřili, zda byly všechny děti hodné 
a jestli  někdo z nich nezlobil. Asi ne, protože ještě i 
v 9. třídě byly pytle čertů úplně prázdné. Děti 
návštěvníkům zazpívali nebo jim recitovali 
básničky. 

Poslední týden před Vánoci se děti na 1. stupni ZŠ tradičně všechny setkávají 
v tělocvičně, aby si připomněly Advent. Zpívají se 
koledy, připomínají se vánoční zvyky a všichni se už 
společně těší na Vánoce. 

S naším žákovským parlamentem jsme si 
řekli, že by bylo dobré uspořádat charitativní 
předvánoční sbírku pro psy a kočky. Nejdříve jsme 
se samozřejmě museli zeptat ve třídách, zda by se 
této akce chtěli zúčastnit a jestli se sbírkou souhlasí. 
Naštěstí se přihlásilo hodně žáků, takže jsme se 
pustili do příprav. Potřebovali jsme vyrobit plakáty, 
připravit hlášení, pozvali jsme do akce i spolužáky z 
prvního stupně. Sbírka se uskutečnila od 14. do 18. 
prosince 2015. Každý den jsme vybírali od 

spolužáků a i od učitelů různé dobroty (granule, 
konzervy, hračky,…). Celkem jsme vybrali 43,1 kg 
konzerv, 57,9 kg granulí, 16 balení piškotů, 28 
balení různých dobrot, 17 balení kousacích tyček, 
15 ks různých potřeb (vodítka, obojky, hračky,…). 
Tato akce se nám moc povedla. Pro vybrané 
dobroty si přijela vedoucí z útulku v Krásném Lese i 
s jedním ze svých svěřenců. S pejskem navštívila 1. 
stupeň, aby poděkovala za dárky. Chtěli bychom, 
aby se tato akce stala tradicí. (příspěvek opět 
napsala redaktorka žákovského parlamentu – 
Tereza Davidová) 

I v letošním roce se naše školní družina 
zapojila do akce Sněhuláci pro Afriku. Vzhledem ke sněhovým podmínkám děti tvořily 
sněhuláky v teple školní družiny. Vyráběly je z různých materiálů nebo je kreslili na papír. 
Tentokrát jsme dosáhli vynikajícího úspěchu, byli jsme mezi odměněnými účastníky akce. 

V úterý 2. února 2016 jsme v budově 1. stupně základní školy (u paneláků) uspořádali 
zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. Očekávali jsme celkem 38 dětí. K zápisu 
nakonec přišlo 31 dětí se svými rodiči, někdy prarodiči, s někým dorazil i starší nebo mladší 

Mikuláš, Čert a Anděl u nás ve škole 

Advent na 1. stupni ZŠ 

Sbírka krmiva pro útulek 
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sourozenec. Každé dítě prošlo zápisem u některé 
paní učitelky, muselo splnit několik jednoduchých 
úkolů a nakreslit obrázek. Ve vedlejší učebně potom 
probíhal samotný zápis. Všichni budoucí prvňáčci si 
také domů odnesli malou vzpomínku na svůj zápis 
v podobě pamětního listu, dárečku, který vyrobily 
děti ze školní družiny s paními vychovatelkami a 
ještě malé stavebnice Lego na hraní. Zápisu se, 
stejně jako vloni též zúčastnily paní učitelky z 
mateřské školy, které přišly především „podpořit“ 
děti z mateřské školy, aby se cítily jistější a také se 
podívat, jak jim to u zápisu jde. Zapsali jsme celkem 
31 dětí. 9 rodičů bude žádat pro své děti odkad 

školní docházky.  
Stejně jako minulý rok uspořádal i letos 

žákovský parlament diskotéku pro 1. a 2. stupeň. 
Diskotéka se konala 3. února 2016; pro 1. stupeň 
měla docela dost velkou návštěvnost – zúčastnilo 
se asi 65 dětí, což nás moc potěšilo. Děti opět přišly 
v maskách. Připravili jsme pro ně různé hry, plnily 
úkoly a za to dostávaly odměny. Potom jsme vybrali 
5 nejhezčích masek a odměnili je. Bylo to těžké 
rozhodování, protože každá maska byla krásná. 
Diskotéka pro 2. stupeň se letos také povedla. Byla 
sice trochu menší účast, než v minulých letech, ale 
všichni s chutí zatancovali. Myslím, že i letos se 
diskotéka vydařila a už se těšíme na další ročník. 
(redaktorka žákovského parlamentu Tereza Davidová) 

16. února 2016 podnikli žáci naší základní 
školy speciální výlet do Prahy na Matějskou pouť. 
Cestování v hromadných dopravních prostředcích 
nebyl pro děti žádný problém. Navštívili jsme 
Matějskou pouť a využili možnost volného vstupu 
na mnoho tamních atrakcí. Žáci se zapojili i do 
připravených výtvarných dílen a mnoho zážitků si 
odnesli i z kouzelného podmořského světa. 

V únoru jsme také vyhlásili výtvarnou soutěž 
na téma „ŽIVOT V JIZERKÁCH“. Osloveny byly 
umělecké kroužky základních a speciálních škol ve 
frýdlantském výběžku, ale také děti ze základních 
uměleckých škol, z domů dětí a klienti 

terapeutických dílen. Již tradičně byly přizvány ke společnému tvoření i děti z polské školy v 
příhraničním městě Czerniawa. Soutěž bude 
vyhodnocena v rámci Raspenavských tvořivých 
hrátek v květnu tohoto roku. 

Žákovský parlament uspořádal ve středu 23. 
března 2016 v pořadí již čtvrtý školní florbalový 
turnaj pro žáky od 5. do 9. ročníku. Celé akci 
předcházelo důkladné plánování a přípravy. Bylo 
potřeba připravit propagaci turnaje, které se letos 
ujala Natálie Vrkoslavová z 9. A, která sice není 
členkou žákovského parlamentu, ale ochotně 
přiložila ruku k dílu a vytvořila velmi zajímavý a 
atraktivní plakát. Oliver Balážik a Adéla Hanzlová 
propagovali turnaj ve školním rozhlasu. Aby byla 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

Pololetní diskotéka 

Z Matějské pouti 

Florbalový turnaj 
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propagace úplná, informovali o turnaji také všichni parlamenťáci v rámci hodin OSV. Do 
čtvrtého ročníku turnaje se přihlásilo celkem 64 žáků, což je téměř 60% všech žáků 2. stupně. 
Losování do smíšených týmů probíhalo pod bedlivým dozorem zástupců jednotlivých tříd. 
Účastníci měli za úkol zvolit si kapitána, brankáře a vymyslet jméno týmu. Ve vzájemných 

zápasech proti sobě nastoupily týmy: Panteři, 
Chesekake (čti foneticky ), Berušky, Rakeťáci, 
Veverky a Eagles. Bojovalo se opravdu tvrdě, ale 
zároveň ohleduplně a čestně. V průběhu turnaje 
nemuseli rozhodčí Mgr. Jan Kulhánek a Mgr. Dana 
Málková řešit žádné závažnější prohřešky hráčů.  
Po odehrané základní části nastoupily proti sobě 
týmy v boji o konečné pořadí. Na první příčce se 
umístili Rakeťáci ve složení Petr Roušar, Vašek 
Šmíd, Roman Pokorný, Lucka Čápová, Matouš 
Balíček, David Hille, Ondra Gajdáček, Patrik Černý, 
Karolína Maturová Tonda Valošek a Vojta Plichta. 
Pořadí na dalších místech bylo následující: 2. místo 

Chesekake, 3. místo Eagles, 4. místo Berušky, 5. místo Veverky a 6. místo Panteři. 
Gratulujeme! Všichni účastníci turnaje dostali drobnou sladkou odměnu, soutěžící na stupních 
vítězů pak ještě diplom. Chtěl bych poděkovat všem parlamenťákům, rozhodčím, ale i dalším 
pomocníkům z řad žáků za přípravu a organizační zajištění turnaje.  Již dnes se těšíme na 
jubilejní pátý ročník, který se bude konat v roce 2017! 

Na přelomu března a dubna jsme se opět 
zapojili do soutěže Matematický klokan. V kategorii 
Cvrček byli nejúspěšnějšími řešiteli Martina 
Dolečková, Barbora Kasáková a Anna Šámalová – 
všechny ze 3. B, v kategorii Klokánek Sára 
Prudičová z 5. A, Dominik Kobliha a Matěj Mak ze 
4. A, v kategorii Klokánek Lenka Kopecká, Jan 
Vecek a Pavel Chaloupka ze 7. A a v kategorii 
Kadet Vendula Wildnerová, Václav Šmíd a Pavlína 
Mičunovičová z 9. A. Všem úspěšným řešitelům 
gratulujeme 

12. dubna 2016 se fotbalisté ze 3. – 5. 
ročníku zúčastnili fotbalového turnaje McDonalds 
Cupu. Počasí nám přálo natolik, že se turnaj mohl 
uskutečnit venku na travnatém hřišti ve Frýdlantu. V kategorii 1. – 3. ročník jsme obsadili 4. 
místo a v kategorii 4. – 5. ročník 3. místo – gratulujeme. 

V noci z 15. na 16. dubna 2016 uspořádala paní vychovatelka školního klubu tradiční 
spaní ve školním klubu. Pro účastníky byly připraveny různé hry a soutěže, také společné 
vyprávění příběhů… Akce se opakuje několikrát do roka a je mezi dětmi velmi oblíbená. Školní 

klub většinou úplně praská ve švech a k nocování 
musíme využívat i školní jídelnu. 

28. dubna 2016 se pořádalo naše 
konzultační centrum pro žákovské parlamenty 
setkání žákovských parlamentů, tentokrát poprvé 
mimo naše prostory, mimo Raspenavu – 
v prostorách krajského úřadu. Představitelé kraje 
nám laskavě zapůjčili velký multimediální sál i 
s přilehlými prostorami. Poprvé v historii se tak 
mohly zúčastnit kompletní žákovské parlamenty 
z jednotlivých škol. Akci jsme pořádali společně se 
spřáteleným konzultačním centrem Základní školy 
Zákupy. Kapacitu sálu hravě zaplnilo 7 parlamentů, 

Florbalový turnaj 

Mc Donald’s Cup 

Setkání žákovských parlamentů - KULK 
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takže vzhledem k obrovskému zájmu dalších parlamentů, akci zopakujeme na přelomu 
listopadu a prosince. 

Od 1. do 4. května 2016 vyrazili anglicky mluvící zájemci na exkurzi do Anglie. Zájezd 
organizovala cestovní kancelář Kristof a společně s námi se ho účastnili i žáci základní školy 
v Turnově. Jednotlivé dny popsala hlavní organizátorka exkurze paní učitelka Pavlína Vlková 
takto: 

V neděli 1. května 2016 odcestovalo několik účastníků zahraničního zájezdu do Anglie. 
Cesta byla velmi dlouhá, vyjeli jsme v 15 hodin z 
Raspenavy a do Londýna jsme přijeli v pondělí 2. 
května přibližně v půl osmé ráno místního času, tzn. 
v ČR bylo tou dobou půl deváté. Většina z nás se 
nevyspala, přestože autobus byl celkem pohodlný. 
Takto unavení po sotva hodině spánku jsme se hned 
ráno vypravili na prohlídku Londýna a jeho památek. 
V tu dobu ještě skoro nikdo netušil, jaký maraton nás 
čeká. Stihli jsme toho tolik, co se většinou  stíhá za 
dva dny. Není se co divit, že jsme se úplně vyčerpaní 
těšili večer na setkání s hostitelskými rodinami, na 
večeři a pak konečně na odpočinek. Navíc si s námi 
celý den hrálo počasí pro Anglii typické - chvíli 

mrholilo a byla zima, chvíli svítilo sluníčko a svlékali jsme bundy, pak zase foukalo a ochladilo 
se, a nakonec zase pršelo. Pro zajímavost jsme stihli projít parkem v Greenwich s nultým 
poledníkem, viděli jsme Big Ben a budovy parlamentu,  Westminsterské opatství, St. James's 
Park, Buckinghamský palác i se střídáním stráží, prošli jsme kolem sídla premiéra na Downing 
Street, navštívili jsme Trafalgarské náměstí, viděli jsme katedrálu svatého Pavla, přešli po 
Millenium Bridge, odtud pěšky až k Tower Bridge a hradu Tower of London, a den jsme 
zakončili projížďkou na lanovce přes řeku Temži a krátkou návštěvou O2 arény. Mezitím jsme 
absolvovali několik přesunů metrem, nadzemní dráhou, ale i po svých, několik rychlých 
rozchodů a nákupů, a nikoho tedy asi nepřekvapí, že jsme za tento den ušli po svých přibližně 
18 km. Doufejme, že úterý bude méně náročné, ale stejně tak zajímavé! :-) 

V úterý 3. 5. 2016 čekal účastníky zájezdu do Anglie krásný výlet na křídové útesy na 
jižním pobřeží Anglie a následně prohlídka dvou přímořských měst. Po snídani v hostitelských 
rodinách jsme se sešli na meeting pointu a vyrazili jsme společně z Brightonu směr Eastbourne 
a Beachy Head, kde jsme se šli podívat na krásný přírodní útvar na okraji moře - křídové útesy. 
Autobus nás vysadil na Eastbourne Downlands, odkud jsme šli po okrajích útesů asi 4 km až 
k nejznámějším útesům Seven Sisters a na pláž Beachy Head. Odtud jsme přejeli do 
nedalekého městečka Eastbourne, prošli jsme se po molu "Sheikh's Pier" a následoval první 
dnešní "shopping". Dalším cílem pak bylo centrum Brightonu, ale nejprve jsme si prohlédli 
slavné molo "Brighton Pier" se zábavním parkem. Navštívili jsme také Sea Life centre, kde 
jsme obdivovali krásy podmořského světa. 
Nakonec jsme se vydali do centra města 
Brighton, abychom utratili nějaké libry a 
nakoupili další drobnosti. Celý den jsme 
zakončili rychlou procházkou kolem 
královského paláce Royal Palace. Dokonce 
nám celý den i přálo počasí - svítilo sluníčko! 

Ve středu 4. 5. 2016 se účastníci 
zájezdu vrátili na celý den do Londýna. Ráno 
jsme se projeli na největší londýnské atrakci - 
London Eye, odkud jsme měli výhled široko 
daleko na celý Londýn. Nejbližší památkou, 
kterou jsme měli jako na dlani, byl Big Ben a 
Houses of Parliament. Po půlhodinové 
projížďce jsme se přesunuli na metro ve stanici Westminster, kde jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna skupina jela do muzea voskových figurín Madame Tussaud's, druhá skupina 

Zájezd do Anglie 
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do přírodovědného muzea Natural History Museum. Z tohoto důvodu jsou dnešní fotky 
pomíchané ze dvou fotoaparátů. Po opětovném shledání jsme se společně všichni vydali na 
závěrečnou projížďku lodí po Temži, čímž už jsme mířili k autobusu, a náš krátký, ale za to 
velmi na zážitky bohatý výlet končil. U autobusu pro nás měli řidiči připravené teplé párky, 
takže jsme se alespoň před odjezdem občerstvili. Na trajektu jsme pak utratili poslední libry a 
následovala už jen dlouhá cesta domů. Zájezd se nám vydařil, všichni jsme se vrátili v pořádku, 
sice jsme o dva mobily chudší, ale za to bohatší o spoustu zkušeností a zážitků. Navíc jsme 
se spřátelili s našimi spolucestujícími z turnovské základní školy, takže budeme doufat, že se 
někdy v budoucnu ještě někdy uvidíme. Děkujeme také naší paní průvodkyni Blance za skvěle 
odvedenou práci a pánům řidičům za bezproblémovou a pohodovou dopravu tam i zpět. 

11. května 2016 se naši atleti zúčastnili atletického čtyřboje v Liberci. Všichni bojovali 
ze všech sil a dali do toho skutečně všechno. Tomáš Tobolka skončil v celkové soutěži na 9. 
místě, ve skoku dalekém na 5. místě, Tereza Davidová v běhu na 60 m na 7. místě a hodu 
míčkem na 3. místě, Martin Chudoba v běhu na 60 m na 3. místě a ve skoku dalekém na 1. 
místě. Všem moc gratulujeme a přejeme do budoucna hodně dalších sportovních úspěchů. 

Od 12. do 14. května se v prostorách raspenavské fary konal další ročník 
Raspenavských tvořivých hrátek. V rámci této 
akce byla také vyhodnocena výtvarná soutěž  
„Život v Jizerkách“ a zde je popis akce, tak jak 
ji viděla jedna z organizátorek: 

Každý, kdo navštívil raspenavskou faru 
ve dnech 12. – 14. května, se mohl zapojit do 
zábavného tvoření, které pro širokou veřejnost 
připravil kolektiv učitelů a žáků ZŠ a MŠ 
Raspenava společně s vedoucími Terapeutické 
dílny Domova Raspenava. Na organizaci se 
také podílelo několik rodičů a přátel školy. Pro 
letošní „RASPENAVSKÉ TVOŘIVÉ HRÁTKY 
III“ jsme připravili řadu výtvarných dílen, hry, 

soutěže, výstavu výtvarných prací na téma „Život v Jizerkách“ a ukázky práce několika 
zájmových kroužků, působících na naší škole. 
Pozvání k společné tvorbě opět přijaly dívky ze 
Základní umělecké školy Nové Město pod 
Smrkem, které v zahradním altánku tvořily tisky 
z koláží a zajímavé grafické listy. Sobotní 
„galaodpoledne“ s bohatým programem 
zakončilo letošní „Tvořivé hrátky III“. 
Poděkování patří nejen celému organizačnímu 
týmu, ale i finančním a mediálním partnerům 
(Liberecký kraj, ZŠ a MŠ Raspenava, 
Kompas,z.s., Město Raspenava, 
freedlantsko.eu, Jakub Kulda, Dušan Pfohl) a 
SDH Raspenava, kteří rovněž přispěli ke 
zdárnému průběhu celé akce. 

Na organizaci akce se samozřejmě podílela celá řada pracovníků naší školy – paní 
učitelky Mirka Svěcená, Lenka Kubíková, Jaroslava Vondráčková, Eva Svárovská, Libuše 
Gondkovská, Kateřina Mauerová a pan školník Jaroslav Popovič. Dále hodně pomáhali žáci 
naší školy. Bez nich bychom si akci vůbec nedokázali představit. Bylo jich opravdu hodně, tak 
je zde nebudu všechny vyjmenovávat ale – děkujeme. 

Největší poděkování si ale zaslouží trio hlavních organizátorů akce – Libuše Lžičařová, 
Renata Aygören a Miloš Šimek. 

25. května 2016 se v Domě dětí a mládeže Větrník konalo okresní kolo matematické 
soutěže Pythagoriáda. Naším želízkem v ohni byl Petr Horák – žák 6. třídy, který ve velké 
konkurenci vybojoval pěkné 38. místo – gratulujeme. 

Raspenavské tvořivé hrátky 
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3. června 2016 připravily paní učitelky z 1. stupně základní školy pro děti sportovně 
zábavné dopoledne k mezinárodnímu dni dětí. 
Vzhledem k ne úplně příznivému počasí se většina 
disciplín musela konat uvnitř budovy, ale i přes to 
se akce vydařila. Děkujeme organizátorům. 

V pátek 3. června 2016 se ve Frýdlantu 
uskutečnil 1. ročník florbalového turnaje žáků 
základních škol Frýgames. Náš chlapecký tým ve 
složení M. Chudoba, D. Vrátný, P. Halamka, V 
Šmíd, T. Tobolka, F. Janáček, M. Roušar, D. Mak, 
D. Hille, M. Balíček, R. Pokorný, V. Mikan a M. 
Karlík obsadil výborné první místo. Toto prvenství 
je pro nás o to cennější, že se reprezentantům naší 
školy podobné umístění podařilo získat historicky 
úplně poprvé. Věřím, že na tento úspěch v dalších 

florbalových turnajích navážeme! 
Všem zúčastněným hráčům moc 
gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy! Takto akci popsal 
vedoucí florbalového kroužku u nás ve 
škole – Petr Kozlovský a myslím, že 1. 
místo v turnaji je zejména jeho 
zásluha, gratuluji. 

7. června zorganizoval 
žákovský parlament ve spolupráci 
s učitelkami mateřské školy dětský 
den pro děti v mateřské škole. Šlo již 
o druhý ročník a letos, stejně jako 
vloni se akce všem moc líbila – jak 
dětem, tak i organizátorům a paním učitelkám. Myslím, že se nám tímto rodí nová hezká 
tradice, kdy větší děti něco zařídí pro malé děti z mateřské školy. 

Jako svou poslední akci v tomto školním roce uspořádal žákovský parlament v pátek 
10. června 2016 na 2. stupni ZŠ „Barevný 
den“. Každá třída si měla vybrat, v jaké barvě 
přijdou její žáci v pátek do školy oblečení. V 
letošním roce suverénně vyhrála černá a 
modrá barva, jak se můžete přesvědčit ve 
fotogalerii. Protože jedná o nenáročnou akci, 
podařilo se nám tentokrát zapojit téměř 
všechny žáky 2. stupně ZŠ a společně jsme si 
zpestřili páteční výuku.  

15. června 2016 jsme v naší škole 

otevřeli téměř po dvou letech usilovného 
budování Snoozelen. Myšlenka vybudování 
snoozelenu u nás ve škole se zrodila už před 
dlouhou dobou. Jejím autorem byl pan Miloš 
Šimek. V průběhu času jsme měli různé 
představy o tom, jak bude vypadat. Nakonec 
jsme zvolili profesionální přístup. V roce 2014 
jsme od firmy Novus získali sponzorský dar, 
který jsme pečlivě opatrovali až do doby, kdy 
paní učitelky Aygören a Lžičařová prošly 

Den dětí na 1. stupní základní školy 

Frýgames 

Otevření Snoozelenu 

Otevření Snoozelenu 
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školením o snoozelenu. Teprve potom jsme místnost začali zařizovat a vybavovat. 
Slavnostního otevření se zúčastnil kromě nás – zástupců školy i zástupce sponzora, pan 
Ing. Drapák s manželkou a pan ředitel Domova Raspenava Pavel Chroust. Paní učitelky si pro 
všechny zúčastněné připravily prezentaci jednotlivých přístrojů a vybavení místnosti. 
V příjemné až relaxační atmosféře jsme strávili téměř celé odpoledne. 

22. června 2016 se naši prvňáčci vydali do městské knihovny v Raspenavě. Tam už na 
ně čekali pan starosta s místostarostou, paní 
knihovnice, pan rytíř a pan ředitel. Ano, prvňáky 
čekalo tradiční pasování na čtenáře. Každý 
z dětí musel ale nejdříve dokázat, že je opravdu 
čtenářem – zodpovědět jednoduchou otázku – 
a všichni pak složili čtenářský slib. Potom už se 
pan rytíř chopil svého meče a pasoval pěkně 
jednoho po druhém  na čtenáře. 

24. června 2016 jsme pro žáky druhého 
stupně a páťáky uspořádali jako každý rok 
sportovní den. Letos nám přálo počasí, tak 
jsme mohli sportovat pěkně venku na 
travnatém hřišti. Jednotlivé disciplíny měly 

procvičit 
zásady 1. pomoci, zručnost v jízdě na kole, obratnost, 
fyzickou zdatnost a týmového ducha. Počasí nám přálo 
natolik, že jsme museli kvůli horku naše sportovní snažení 
několikrát přerušit a jít se schladit a osvěžit. Nakonec jsme 
ale vše dobře zvládli a všichni horko ve zdraví přežili. 

Ve dnech 24. – 26. června se konalo v Přešticích 
mistrovství republiky v národní házené. Oddíl národní házené 
TJ Jiskra Raspenava, který navštěvuje celá řada našich žáků 
si do této soutěže také vybojoval cestu. Tým v kategorii 
mladších žaček vybojoval skvělé 6. místo. Hráčka Eliška 
Doubková navíc získala ocenění jako nejužitečnější hráčka 
družstva. Gratulujeme a děkujeme všem vedoucím oddílu za 
to, že se ve volném čase velmi dobře věnují naši dětem. 
Přejeme hodně sil a úspěchů v další činnosti. 

29. června 2016 jsme se tradičně 
loučili se školním rokem v sále České 
besedy. Této slavnostní události se 
účastnili všichni žáci 2. stupně, páťáci a 
žáci ZŠS. Akci moc pěkně moderovali žáci 
8. ročníku, kteří měli připravená i drobná 
vystoupení a scénky.  Třídní učitelé 
předávali žákům ocenění za dobrou práci 
nebo za jiné záslužné činy. Když jsme se 
pak loučili s deváťáky, tak ukápla nejedna 
slzička. Po skončení akce se vycházející 

žáci přemístili do obřadního sálu městského úřadu. Zde k nim promluvil pan starosta, ocenil 
nejlepší žáky a popřál jim hodně úspěchů v dalším studiu. 

Pasování na čtenáře 

Sportovní den 

Ukončení školního roku v České besedě 
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V textu jsou použity části úryvky nebo celé články z webových stránek naší školy napsané 
učiteli: Mgr. Libuše Lžičařová, Mgr. Pavlína Vlková, Mgr. Bc. Petr Kozlovský, Mgr. Hana 
Lipenská a další.         

 
  

 

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  
 
 Ve školním roce 2015/2016 navštívila naši školu Česká školní inspekce dvakrát:  

Dne 8. října 2015 proběhla kontrola postupu při zařazování žáků do vzdělávacího 
programu podle RVP ZV – příloha pro žáky s LMP a kontrola postupu při zařazování žáků do 
vzdělávacího programu podle RVP pro ZŠ speciální. V obou případech nebylo zjištěno 
porušení právních předpisů. 

V době od 2. do 5. listopadu 2015 Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti 
kontrolovala v mateřské škole, základní škole a školní jídelně: 

 Kontrolu vydání školních vzdělávacích programů 

 Kontrolu vydání obsahu a zveřejnění školního řádu 

 Kontrolu poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a 
vedení dokumentace školského zařízení 

 Kontrolu plnění odpovědnosti školy  za poskytované stravovací služby  

 Kontrolu formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování 
školního stravování 

V žádném z uvedených bodů nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Dle doporučení 
z kontroly jsme provedli postupné změny v jídelníčku, zvýšili jsme nabídku ovoce a zeleniny a 
mléčných výrobků. Dále jsme opravili nastavení parametrů pro plnění spotřebního koše za 
účelem zpřesnění výpočtu plnění výživových dávek. 
S Českou školní inspekcí jsme spolupracovali na testování portálů iEPIS, iSET a iPORTAL.  

Ukončení školního roku – setkání s panem 
starostou 

Ukončení školního roku – 
setkání s panem starostou 
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 
1. Státní dotace na přímé náklady - Liberecký kraj  

      Dotace Čerpání Rozdíl 

Přidělená dotace NIV celkem 14 637 518 
14 637 

518 0 

v tom:           

Mzdové prostředky   10 524 585 
10 524 

585 0 

OPPP     85 000 85 000 0 

Ostatní (ONIV, odvody a FKSP) 4 027 933 4 027 933 0 
      

2. Účelové dotace - Liberecký kraj   

UZ 33457 - Asistent pedagoga     171 282 171 282 0 
UZ 33061 - Zvýšení odměňování prac. reg. 
školství     73 611 73 611 0 

UZ 33052 - Zvýšení platů prac. reg. školství     480 480 480 480 0 

Projekt OPVK "Dotkněte se inspirace" 382 123 382 123         
3. Příspěvek od zřizovatele - Město Raspenava   

příspěvek zřizovatele vč. státního příspěvku 4 173 000 4 173 000 0 

      

4. Dotace od úřadu práce     0 0 0       

5. doplňková činnost       

    zisk     9960,26       

6. Hospodářský výsledek    

      Rozpočet Skutečnost HV 

1. zřizovatel   4 173 000,00    
3 788 
680,79    384 319,21    

2. státní dotace   15 745 013,90    
15 745 
013,90    0,00    

3. dotace z programů kraje 23 000,00    23 000,00    0,00    

4. doplňková činnost 192 360,00    182 399,74    9 960,26    

Celkový hospodářský výsledek     394 279,47          

7. příspěvky na provoz ŠD, ŠK, školné MŠ, úroky  
1. školní družina, školní klub 39 828,00      

2. školní jídelna   911 873,99      

3. školné - mateřská škola 124 740,00      

4. ostatní výnosy   194 503,98      

Celkem     1 270 945,97            

7. Stav fondů k 31.12.2015    

1. fond odměn      204 439,36       

2. FKSP      153 938,91       

3. rezervní fond z HV      452 628,76       

4. rezervní fond z darů    1 318 956,96       

5. fond reprodukce DM      165 495,28       
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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 
 

1. Raspenavské tvořivé hrátky 
Projekt z grantového fondu Krajského úřadu Libereckého kraje. Tento projekt je 
podrobněji popsán v části zabývající se prezentace školy na veřejnosti. 

 
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 

 Město Raspenava vychází vstříc  

 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. 
 
 Odbor sociálně právní ochrany dětí Frýdlant 
OSPOD nám pomáhá řešit situace, kdy potřebujeme pomoc v sociálních věcech, ale i 
problémy s neomluvenou absencí a výchovnými problémy. 
 
 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. 
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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. 
 

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. 
 
 Sbor dobrovolných hasičů 
S dobrovolnými hasiči spolupracujeme v rámci našich školních akcí. Hasiči nám pomáhají při 
Předvánočním jarmarku, Raspenavských tvořivých hrátkách, při zdobení tradičního 
„Vajíčkovníku“ o  Velikonocích a pomáhají nám s dopravou na akce konané v partnerských 
městech. 
 

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.… 
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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 výuce v ZŠ speciální – rehabilitační třída 
8. Informace o akcích Školního sportovního klubu 
9. Prezentace Osobnost školy 
10. Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 
11. Zpráva o činnosti Konzultačního centra pro žákovské parlamenty 
12. Zpráva o zájezdu do jižní Anglie 
13. Diplomy ze školních a mimoškolních akcí, novinové články a další zajímavosti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Raspenavě dne 5. října 2016 
 
         Mgr. Petr Chvojka 
                  ředitel školy 


