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Úvod 
 
 Vážení a milí čtenáři výroční zprávy, 
právě začínáte číst zprávu o činnosti naší školy ve školním roce 2016/2017. Ve zprávě je  
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, a 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 k nám nastoupili dva noví učitelé. Paní učitelka Ing. Nina 
Čihulová s aprobací matematika – chemie a pan učitel Bc. Petr Staněk s aprobací český jazyk 
– dějepis. Paní učitelka Čihulová nastoupila za paní učitelku Hanu Lipenskou, která s námi 
před prázdninami ukončila pracovní poměr a v současné době již neučí, i když školství 
neopustila, pracuje na NIDV v Liberci. Paní učitelka Čihulová s námi ve zkušební době 
rozvázala pracovní poměr, takže jsme od listopadu hledali nového učitele matematiky a fyziky. 
Naštěstí nám vyšla vstříc naše bývalá kolegyně – paní učitelka Jaroslava Vondráčková, která 
byla moc hodná a pomohla nám s výukou matematiky a fyziky. Dále nám velmi vstřícně 
pomohla naše budoucí kolegyně, Ing. Simona Rácová, která nám též pomohla s matematikou 
a fyzikou, obě do pololetí, kdy k nám nastoupil nový pan učitel Ing. David Suchánek. Bohužel 
jsme s ním však museli rozvázat pracovní poměr ještě ve zkušební době. Po něj již natrvalo 
nastoupila paní učitelka Simona Rácová. Z tohoto pohledu to byl velmi komplikovaný školní 
rok. Ke změně došlo ještě i v mateřské škole, kde na funkci vedoucí mateřské školy 
rezignovala k 30. červnu 2017 paní Marie Zavřelová a od 1. července do funkce nastoupila 
paní Zdeňka Vaníčková. 
Nově jsme otevřeli jednu první třídu, kde se třídní učitelkou stala paní Mgr. Lenka Kubíková.  
 Ve „velké“ politice se během školního roku vyměnily osoby na postu ministra školství. 
Paní ministryně Mgr. Kateřina Valachová Ph.D. rezignovala na svou funkci k 21. červnu 2017. 
Od tohoto data vykonává funkci ministra školství pan prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
 Legislativní změny, které začaly v minulém školním roce, pokračovaly i letos. Od září 
začala platit Vyhláška č. 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. Ta zavedla podpůrná opatření pro tyto žáky s tím, že na podpůrné opatření má žák 
nárok – tedy ho dostane. Díky tomu jsme ve škole v průběhu školního roku zaměstnali několik 
nových asistentů pedagoga. Kromě toho jsme nakoupili řadu pomůcek pro žáky, vždy podle 
doporučení školského poradenského zařízení. Pravdou je, že financování podpůrných 
opatření je asi poměrně náročné. Náročné jsou také administrativní úkony, které nám 
v souvislosti s tím přibyly v rámci práce výchovné poradkyně a ředitele školy.  
 Na jaře jsme se začali připravovat na novinku v předškolním vzdělávání – povinné 
předškolní vzdělávání dětí, které k 1. září daného školního roku dovršily 5 let věku. Změnou 
prošel školní řád mateřské školy i některé další dokumenty. Věříme, že  tento krok pomůže 
dětem zdárněji zahájit povinnou školní docházku. 
 I v letošním školním roce jsme pokračovali v činnosti Konzultačního centra pro 
žákovské parlamenty. Konzultační centrum nyní funguje ve spolupráci se Školou pro 
demokracii. Uspořádali jsme  dvě akce. Jednu na podzim a druhou na jaře. Obě akce byly 
vlastně setkáním žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Obě akce se 
konaly v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje – přímo v multimediálním sále, který 
doslova „praskal ve švech“. Jsme moc rádi, že nám představitelé kraje vyšli vstříc. Jen díky 
jejich pomoci jsme zde mohli akce takto zorganizovat. Děkujeme zejména náměstkovi 
hejtmana, panu Petru Tulpovi a vedoucímu odboru školství KULK panu Mgr. Leoši Křečkovi.  

Na konci školního roku jsme opět vyhlašovali Osobnosti 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. 
Prezentace je v přílohách ke zprávě.  
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O prázdninách nás navždy opustila naše dlouholetá, bývalá kolegyně, paní učitelka 
Marie Koberová. Učila od května 1956 v Novém Městě pod Smrkem a do naší školy nastoupila 
od 1. září 1966, kde učila celých 23 let, až do odchodu do důchodu. Ještě i potom nám 
několikrát vypomáhala, když zastupovala nemocné kolegy. Za dobu působení v naší škole jí 
„prošly rukama“ stovky dětí, které učila číst, psát, počítat… a mnozí její bývalí žáci (dnes již 
rodiče nebo prarodiče našich současných žáků) na ni hodně vzpomínají. Byla nesmírně 
poctivá, pracovitá a učitelské povolání pro ni bylo opravdovým posláním. Kdykoliv si na ni 
vzpomenu, vidím ji, jak se ve třídě sklání nad pracujícími dětmi při samostatné práci. Paní 
Marie Koberová nás opustila ve věku 83 let.  
 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo školy 



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

   5 

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. Město se 
rozprostírá 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 je umístěna třída ZŠ speciální, kterou jsme 
otevřeli v prosinci 2014. Na jaře 2016 jsme nově zařídili další učebnu pro základní školu 
speciální 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 - výdejna, Moskevská 117, 
         46361 Raspenava 
     3. Školní jídelna MŠ, Luhová 160, 
         46361 Raspenava 
     3. Základní škola – 1. st., Moskevská 164, 
         463 61 Raspenava 
 
 Identifikátor zařízení:    600080064  
 IČO:    72744189 
 IZO:    102241198 
 
 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/
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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 18 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. Základní škola speciální 18 žáků 

3. Školní družina 60 žáků 

4. Školní klub 40 žáků 

5. Školní jídelna 255 žáků 

6. Školní jídelna - výdejna 95 žáků 

  
 
 Vzdělávací programy školy: 
 
Školní rok 2015/2016 

Název učebního dokumentu Číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 207 

ŠVP pro ZV – LMP - 2. – 9. 7 

ŠVP pro ZŠ speciální - 1. – 10. 6 

ŠVP pro ZŠ speciální – 
rehabilitační  

- 1. – 10. 6 

Vzdělávání podle § 42 
školského zákona 

- - 3 

 
Školní rok 2016/2017 

Název učebního dokumentu Číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 215 

ŠVP pro ZV – LMP - 6. 1 

ŠVP pro ZŠ speciální - 1. – 10. 7 

ŠVP pro ZŠ speciální – 
rehabilitační  

- 1. – 10. 5 

Vzdělávání podle § 42 
školského zákona 

- - 1 
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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 

Keramický kroužek ZÚ 3. – 9. r. Lžičařová 
Aygören 
Šimek 

Dívčí klub ZÚ 3. – 5. r. Málková 

Veselá věda ZÚ 1. – 5. r. Vondráčková 

Kroužek Veselá věda, organizujeme ve spolupráci se společností Veselá věda.cz. 
    

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2016/2017 

Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

ředitel školy 1. st. ZŠ - Pv 1,00 30 

zástupce ředitele školy německý jazyk a literatura 1,00 14 

1. stupeň ZŠ    

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 35 

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

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 15 

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

2. stupeň ZŠ    

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 1,00 38 

učitelka 2. stupně ZŠ český jazyk – dějepis 1,00 1 

učitelka 2. stupně ZŠ ruský jazyk – občanská nauka 1,00 34 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná (studium) 1,00 23 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná (studium) 0,77 2 

učitel 2. stupně ZŠ tělesná výchova - zeměpis 0,36 4 

učitelka 2. stupně ZŠ anglický jazyk - zeměpis 1,00 9 

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - chemie 1,00 5 
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Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

Asistenti pedagoga    

asistentka pedagoga Pro děti se sociálním znevýhod. 1,00 14 

asistent pedagoga ZŠ speciální 0,68 46 

asistent pedagoga rehabilitační třída ZŠ speciální 0,48 26 

asistent pedagoga ZŠ  0,13 36 

asistent pedagoga ZŠ 0,63 11 

ZŠ praktická    

učitel ZŠP speciální pedagogika 1,00 40 

učitel ZŠP nekvalifikovaný 0,18 23 

ZŠ speciální    

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 26 

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 38 

§ 42    

učitelka Speciální pedagogika 0,1 18 

Vychovatelky     

vychovatelka školní družiny SPgŠ 0,88 41 

vychovatelka školní družiny SpgŠ 0,88 41 

vychovatelka školního klubu SUŠ 0,50 18 

Mateřská škola    

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 40 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 7 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 31 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 35 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 9 

učitelka MŠ SPgŠ 1,00 15 

učitelka MŠ SPgŠ  1,00 34 

Asistentky pedagoga    

Asistentka pedagoga  0,25 1 

Asistentka pedagoga  0,50 14 

Asistentka pedagoga  0,50 7 

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  

Počty pracovníků odpovídají stavu k 30.9.2016. V průběhu školního roku se může situace 
změnit. 
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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 - 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 

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 
 
Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2016/2017 (k 1. 9. 2016) 

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  7 3 7 100,00 - - - 

Český jazyk  45 6 45 100,00 - - - 

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

Přírodověda  4 3 4 100,00    

Vlastivěda  5 3 5 100,00 - - - 

2. stupeň        

Matematika 21 2 21 100,00 - - - 

Český jazyk 21 1 8 38,09 1* 13 61,90 

Dějepis 8 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 18** 1 12 66,66 1 6 33,33 

Německý jaz. 6 1 6 100,00 - - - 

ZŠP        

Celkem 29 1 22 75,86 1 5 17,24 

* - 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) 2016/2017 (k 1.1.2017) 

do 30 let 
včetně 

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

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

1,02 1,00 7,00 1,36 3,40 0,00 8,26 2,00 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 46,00 (všichni pedagogové ZŠ – průměr fyzických 
osob). 

 
Konkurzní řízení: 
 

ředitel školy konkurzní řízení v roce 

Mgr. Petr Chvojka 2007 a 2013 

 
 



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

   11 

Počet absolventů pedagogických fakult, kteří nastoupili na školu: 
 

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

0 0 

 
 
Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

nastoupili 1 (Mau) 3 (Sta, Či, Bo) 

odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1 0 0 1 

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

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

důchodců nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných 

0,86 1,32 0,68 1,10 

 
 
 

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

2015/2016 2016/2017 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

Zapsaní do 
1. ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

33 11 22 31 9 22 

 
Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učební obory 

 
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 

 
školní rok 2016/2017 

h) počet vycházejících žáků (ZŠ): 17 žáků  
i) přijati na střední školy a maturitní obory: (8 žáků) 
j) přijati na učební obory (9 žáků) 
k) počet vycházejících žáků (ZŠP): 0 
l) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální): 0 
m) na víceleté gymnázium po 5. ročníku: 0 
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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 2015/2016  
         b – odpovídá školnímu roku 2016/2017 
 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.) 

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

a b a b a b a b 

10 10 211 210 21,10 19,09 14,95 14,88 

 
Třída s výukou podle ŠVP ZV – LMP, od 1.9.2016 třída zřízená podle § 16 odst. 9: 

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

a b a b a b a b 

1 1 6 6 6 6 4,41 4,47 

 
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 1 3 1 3 1 

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. 22 17 16 14 3 3 3 0 

2. 22 20 14 11 8 7 0 2 

3. 33 21 14 11 19 10 0 0 

4. 21 33 10 11 11 22 0 0 

5. 29 19 3 8 25 8 1 3 

1. 
stupeň 

127 110 57 57 66 66 4 4 

6. 25 27 5 1 19 22 1 4 

7. 27 25 4 7 22 18 1 0 

8. 18 29 3 7 13 22 2 0 

9. 17 17 2 2 14 14 1 1 

2. 
stupeň 

87 98 14 17 68 76 5 5 
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ZŠ praktická - od 1.9.2016 třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona 

ročník počet žáků prospěl 
s vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

 a b a b a b a b 

1. 2 0 0 0 2 0 0 0 

2. 0 2 0 0 0 2 0 0 

3. 2 0 0 0 2 0 0 0 

4. 1 1 0 0 1 1 0 0 

5. 1 1 0 0 1 1 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 2 0 0 0 2 0 0 0 

Celkem 8 4 0 0 8 4 0 0 

 
 
Žáci se sníženou známkou z chování (2. pololetí školního roku): 
Základní škola 

známka z chování školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

 počet žáků % počet žáků % 

2 7 3,27 6 2,86 

3 1 0,46 2 0,95 

 
ZŠ praktická - od 1.9.2016 třída zřízená podle § 16 odst. 9 

známka z chování školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

 počet žáků % počet žáků % 

2 0 0,00 0 0,00 

3 2 25,00 0 0,00 

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

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

13323 62,26 150 0,70 11519 54,85 41 0,19 

 
ZŠ praktická - od 1.9.2016 třída zřízená podle § 16 odst. 9 

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

701 87,63 0 0 83 20,75 0 0,00 

 
 
ZŠ speciální 

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

celkem Ø na 1 
žáka 

396 33,00 0 0,00 285 25,91 
 

0 0,00 
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Žáci vzdělávaní podle § 42 

školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

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 2015/2016. Vybral 
jsem z rozsáhlejší statistiky, kterou vedeme ve škole.  
 
Klasifikace a absence - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 
2016/2017:  

Prospěch Absence 

Třída Průměrný 
prospěch 

Celkem Omluv. Na žáka 
 

Neomluv. Na žáka 

1. A 1,157 525 525 30,882 0 0,000 

2. A 1,594 1030 1030 51,500 0 0,000 

3. A 1,587 1042 1042 49,619 0 0,000 

4. A 1,758 1053 1053 61,941 0 0,000 

4. B 1,710 396 396 24,750 0 0,000 

5. A 1,731 1010 1009 53,105 1 0,053 

6. A 2,546 1257 1251 96,231 6 0,426 

6. B 2,231 826 802 57,286 24 1,714 

7. A 2,053 1933 1933 77,320 0 0,000 

8. A 2,002 1167 1167 40,241 0 0,000 

9. A 2,197 1323 1311 77,118 12 0,706 

1. R Slovně 40 40 40,000 0 0,000 

5. R Slovně 0 0 0,000 0 0,000 

7. R Slovně 17 17 17,000 0 0,000 

9. R Slovně 108 108 54,000 0 0,000 

1. S Slovně 4 4 2,000 0 0,000 

3. S Slovně 34 34 17,000 0 0,000 

9. S Slovně 22 22 22,000 0 0,000 

2. Z Slovně 4 4 2,000 0 0,000 

4. Z 1,600 50 50 50,000 0 0,000 

5. Z 2,000 29 29 29,000 0 0,000 

 
Průměry tříd v některých předmětech dle tříd ZŠ – 2. pololetí 

Třída ČJ AJ NJ M F D 

1. A 1,235 - - 1,235 - - 

2. A 2,250 1,800 - 1,850 - - 

3. A 2,095 2,190 - 2,143 - - 

4. A 2,250 1,938 - 2,250 - - 

4. B 2,200 2,000 - 2,200 - - 

5. A 2,421 2,684 - 2,421 - - 

6. A 3,154 3,846 - 3,308 3,000 3,231 

6. B 2,571 3,214 - 3,000 2,786 2,429 

7. A 2,560 2,840 2,480 2,520 2,600 2,040 

8. A 2,552 2,724 2,172 2,724 2,345 1,897 
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Třída ČJ AJ NJ M F D 

9. A 2,941 3,000 2,941 2,588 1,941 1,824 

2. Z Slovně - - Slovně - - 

4. Z 3,000 2,000 - 2,000 - - 

5. Z 2,000 2,000 - 4,000 - - 

 
 

 
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. Další prioritou se v současné době stalo studium pedagogiky pro 
asistenty pedagoga. V průběhu školního roku nám přibyli asistentky pedagoga, které ne vždy 
mají potřebnou kvalifikaci. Aby mohly co nejdříve a co nejlépe vykonávat svou funkci snažíme 
se, aby si pokud možno co nejrychleji vzdělání doplnily. 

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: 

 vzdělávání související se změnami legislativy od 1. září 2016 – podpůrná 
opatření, organizace výuky žáků s SVP, financování podpůrných opatření, 
vykazování atd… 

 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.  
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Seznam vzdělávacích akcí ve školním roce 2016/2017 
 

Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

09/2016-
06/2017 

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

09/2016-
06/2017 

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

24.8.2016 
Celý pedagogický sbor 

Vzdělávací seminář „Plán pedagogické podpory a 
práce s žákem v rámci 1. podpůrného opatření“ pro 
všechny pedagogické pracovníky 

22.9.2016 Ředitel školy 
Zástupce ředitele školy 

Seminář „Motivace zaměstnanců a vedení 
hodnotících pohovorů II.“ 

23.9.2016 Učitelka anglického 
jazyka 

Seminář „Digitální technologie v jazykovém 
vzdělávání: Classroom management a role učitele“ 

26.-
27.9.2017 

Učitelka 1. stupně ZŠ Dny prevence v rámci studia MP 

3.10.2016 Učitelka anglického 
jazyka 

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce 

3.10.2016 Ředitel školy Webinář k programu Bakaláři 

4.10.2016 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Seminář „Legislativní rámec prevence rizikového 
chování“ v rámci studia MP 

5.-
6.10.2016 

Učitelky ZŠ speciální Seminář „Snoezelen v praxi“ ASNOEZ 

17.10. 
2016 

Celý pedagogický sbor 
Seminář „Spolupráce učitele s asistentem pedagoga“ 
pro všechny pedagogické pracovníky vč. AP, 
vychovatelky ŠK  

17.10. 
2016 

Učitelka 1. stupně ZŠ 
Webinář „Hrajeme si a učíme se při hudební 
výchově“ 

21.10. 
2016 

Ředitel školy Školení Microsoft – Road show 

2.11.2016 Učitelka anglického 
jazyka 

Seminář „Komunikační aktivity v angličtině prakticky 
a živě“ 

10.11. 
2016 

Učitelka 1. stupně ZŠ Konference Liberecká M.R.K.E.V 

24.11. 
2016 

Učitelka anglického 
jazyka 

Seminář „Didaktika AJ s ICT“ 

28.11. 
2016 

Zástupce ředitele školy Seminář „Sociálně právní ochrana dětí“ 

29.11. 
2016 

Asistentka pedagoga Seminář „Cesty spolu - obtížné situace ve výuce“ 

7.12.2016 2 učitelky 1. stupně ZŠ Seminář „Hra nejen v matematice“ 

8.12.16 
Učitelka přírodopisu 

Seminář „O nerostech, horninách, zkamenělinách a 
planetě Zemi“ 

8.12.2016 Zástupce ředitele školy, 
výchovná poradkyně, 

ředitel školy 

Setkání žákovských parlamentů ZŠ Libereckého 
kraje 

18.1.2017 
Ředitel školy 

Seminář „Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – 
Šablony OP VVV – Pro základní školy 

20.1.2017 
Ředitel školy 

Seminář „Aktuální informace k předškolnímu 
vzdělávání, změny školského zákona“ 

26.1.2017 
Výchovná poradkyně 

Seminář „Jak na dětskou agresivitu, impulzivitu, 
ztrátu motivace“ 

9.2.2017 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Zločiny v divočině“ 
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Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

15.2.2017 Učitelka 1. stupně ZŠ Kazuistický seminář pro ŠMP 

28.2.2017 
Zástupce ředitele školy 

Seminář „Pedagogická evaluace – videotrénink 
hodnocení vyučovací hodiny“ 

9.3.2017 
Učitel českého jazyka 

Seminář „Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ – 
čtenářská gramotnost“ 

10.3.2017 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Seminář „Proč se sochy na Velikonočním ostrově 
mračí“ 

16.3.2017 Ředitel školy Seminář „Změny v přijímání dětí do MŠ“ 

21.3.2017 
Učitel matematiky 

Seminář „Inspirace pro učitele – matematická 
gramotnost“ 

22.3.2017 Zástupce ředitele školy, 
výchovná poradkyně, 
učitelka 1. stupně ZŠ 

Krajská konference primární prevence 

27.3.2017 Ředitel školy, zástupce 
ředitele školy, 

výchovná poradkyně 

Exkurze na ZŠ Lyčkovo náměstí Praha – MASIF 
Frýdlant 

3.4.2017 
Učitel matematiky 

Seminář „Přírodovědné předměty jednoduše, 
zábavně a efektivně“ 

11.4.2017 
Zástupce ředitele školy 

Seminář „Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a 
studentů ve školách a na školních akcích“ 

20. 4. 
2017 

Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Jak učit děti zážitkem“ 

20.4.2017 Učitel matematiky, 
učitelka přírodopisu 

Seminář „Učitel a žák – řešení konfliktních 
pedagogických situací“ 

20.4.2017 Zástupce ředitele školy  Celostátní konference Konzultačních center pro ŽP 

26.4.2017 
Ředitel školy 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o 
podpůrných opatřeních 

27.4.2017 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Voda kolem nás“ 

4.5.2017 
Vedení školy a 8 učitelů 

1. a 2. stupně ZŠ 

Seminář „Sociokulturní zázemí Romů, aneb „Jak 
jednat s Romy ve škole“ MASIF Frýdlant – Chv, Koz, 
Ško, Nov, Mál, Kub, Svá, Lži, Ay, Ši 

9.5.2017 
Učitelka 1. stupně Zš 

Seminář „Učitel a rodič – Spolupráce, vedení třídní 
schůzky, komunikace“ 

11.5.2017 Zástupce ředitele školy, 
výchovná poradkyně 

Setkání žákovských parlamentů ZŠ Libereckého 
kraje 

15.5.2017 
Učitelka 1. stupně ZŠ 

Webinář „Zkušenosti s matematikou podle profesora 
Hejného“ 

16.5.2017 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Kouzelný svět rostlin“ 

17.5.2017 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Metody kritického myšlení na 1. stupni ZŠ“ 

27.6.2017 Výchovná poradkyně Seminář „Agrese a agresivita u dětí a mládeže“  
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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, včetně 
dalších rozhodnutí: 

 
2015/2016 (od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  11 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 34 

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 79 

 
2016/2017 (od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  3 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 34 

přestup žáka z jiné školy 8 

rozhodnutí o IVP 27 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 4 

povolení pokračování v základním vzdělávání 1 

CELKEM 77 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 Po mnohých možná méně záživných statistických údajích přichází čas 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 od 10. do 14. října 2016 se naši šesťáci přesunuli do hotelu Montánie u 
přehrady Souš, aby zde absolvovali harmonizační pobyt. Zde nabízím pohled jednoho 
z účastníků:  
 V říjnu 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. 
 13. října se žáci 4. ročníku ZŠ pod vedením paní učitelky Dany Málkové zapojili do 
projektu 72 hodin. Připojuji zprávu paní učitelky: 

„Projekt 72 hodin je projektem celostátním a jde v něm především o dobrovolné 
zapojení mladých lidí do veřejně prospěšných prací, které slouží ke zlepšení života a okolí 
našich měst a obcí. Heslem letošního projektu bylo „Pomáhám, protože chci…  
Projekt byl realizován v odpoledních hodinách po vyučování, děti si tak musely na chvíli 
odpustit koukání na televizi, hraní na tabletu či mobilu a místo toho pracovat. 
Kdybych neviděla na vlastní oči, jak nadšeně se vrhnou do práce, nevěřila bych tomu. Za úkol 
jsme si dali úklid prostoru před malou školou, obnovení skákacích panáků, úpravu poničených 
záhonků a zasazení nových rostlin do květináčů před školou. Nejprve jsme vysbírali odpadky 
v okolí školy, pak jsme začali plet a později všechno zametli a dokončili. S výsledkem jsme byli 
všichni spokojeni. Věřím, že takové projekty mají smysl a opravdu moc děkuji všem dětem, 
které projekt podpořily, a doufám, že to nebylo naposledy, kdy dobrovolně pomáhaly. 
Děkuji paní Anně Kasákové a  Mirce Uhlířové, které dětem s pracemi pomohly. Bez nich by to 

bylo o dost náročnější. Dále bych ráda poděkovala 
Městu Raspenava, které naše snažení finančně 
podpořilo a raspenavskému zahradnictví za ochotu a 
výběr květin.“ 
 21. října 2016 uspořádal náš žákovský parlament 
již tradiční „spaní ve škole“. Přikládám zprávu našich 

reportérek Terezy Davidové a Báry Vojtasové: 
„Jako každý rok se i letos konalo spaní 

ve škole. Sešli jsme se v pátek 21. října 2016 v 
16:00 hodin. Bylo to zajímavé spaní, jelikož tam 
byli s námi i noví členové našeho žákovského 
parlamentu. Takže jsme si na začátek zahráli 
hru na seznamování. Potom jsme si zahráli hru 

Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku 

Projekt 72 hodin 

Spaní žákovského parlamentu ve škole 
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jménem “Schovávaná“. Byli jsme v kruhu a jeden člen šel za dveře a další se schoval pod 
deku. Potom se všichni v kruhu zpřeházeli. Cílem této hry bylo, aby ten co byl za dveřmi poznal, 
kdo se schovává pod dekou. Této hry se zúčastnil dokonce i pan učitel. Další hra byla Zoom. 
Tato hra spočívala v tom, že jsme museli poskládat obrázky, jak jdou za sebou. Obrázky se 
postupně přibližovali, takže to bylo trochu těžší. Potom jsme hráli ještě několik dalších her. Po 
hrách jsme šli do zasedací místnosti, ve které jsme si zvolili svého předsedu, teda spíše 
předsedkyni. Stala se jí opět Viky Holštajnová z 8. A a její zástupkyní byla zvolena Áďa 
Hanzlová ze stejné třídy. Poté jsme vybírali i další funkce. A konečně přišel čas na večeři. 
Skoro každý měl pizzu, i paní učitelka s panem učitelem. Po večeři jsme si šli opět zahrát 
nějaké další hry. Pak jsme se opět vrátili do zasedací místnosti a vymýšleli jsme akce na celý 
školní rok. Následovala stezka odvahy. Stezka odvahy probíhala tak, že jsme museli jít potmě 
až do 9. třídy pozpátku. V 9. třídě na nás čekal kostlivec, u kterého bylo razítko. Razítko jsme 
měli obtisknout na papír a na ruku a měli jsme jít zpátky. Zatímco jsme chodili na stezku, 
ostatním paní učitelka četla Černé historky a někteří bohužel museli jít domů. Když si všichni 
prošli stezku, čekalo nás promítání filmu, po kterém jsme šli všichni spát. Letošní spaní ve 
škole se opět vydařilo a už se těšíme na další ročník!“ 
 25. – 26. října si žáci 9. ročníku s paní učitelkou Pavlínou Vlkovou připravili 
Halloweenské spaní ve škole. Jednalo se rovněž o akci, která v této třídě proběhla již 
několikrát. Zpráva paní učitelky Pavlíny Vlkové: 

„V úterý 25. října 2016 si třída 9. A uspořádala již tradiční a pro třídu poslední 
halloweenskou párty spojenou s přespáním ve 
škole. Podmínkou účasti byla alespoň maska na 
obličeji a drobné občerstvení pro spolužáky. 
Tentokrát si většinu aktivit na večer připravili 
sami žáci. A protože je to parta správných 
teenagerů se smyslem pro humor, tak jsme se 
celý večer opravdu dobře bavili. Tradičně jsme 
měli hry na ochutnávání všeho možného i 
nemožného, tentokrát i v podobě zákeřných jelly 
beans, které byly buď velmi chutné, anebo velmi 
nechutné. Samozřejmě měli všichni největší 

radost, 
když si paní učitelka Žáková vytáhla bonbón s 
příchutí zvratků! Ale škodolibcům se to následně 
vymstilo a okusili to samé, nebo jiné podobné 
nechutnosti, jako např. příchuť psího žrádla, trávy 
nebo shnilých vajec. Nakonec jsme si chuť spravili 
díky výbornému občerstvení, které jsme si donesli. 
Závěrem děkuji za celou třídu za účast panu učiteli 
Petru Staňkovi a paní učitelce Adrianě Žákové, kteří 
se s chutí zapojili i do všech her. Myslím, že budeme 
na tyto společně strávené chvíle všichni dlouho 
vzpomínat.“ 

31. října 2016 se celá škola (kdo chtěl) 
zapojila do oslav Halloweenu. Děti přišly v maskách 
a Halloween jsme zapojili i do výuky. Na 1. stupni ZŠ 
dokonce děti přinesly i různé halloweenské dobroty a 
vydlabané dýně. Pěkně jsme si to všichni užili a něco 
zajímavého jsme se o tomto svátku i dozvěděli. Fotky 
z akce máme na našich webových stránkách. 

V průběhu října a začátku listopadu prožili 
žáci 1. třídy několik tematicky zaměřených dní. 
Nejdříve se nechali inspirovat Zahradou Čech a 
udělali si výstavu krásných jablíček. Další tematický 
den byl zaměřený na pohádku O perníkové 

Halloweenské spaní deváťáků ve škole 

Halloween na 1. stupni ZŠ 

Pohádka O veliké řepě v 1. třídě 
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chaloupce, kdy nechybělo ani pečení perníčků a jejich zdobení. Nebo pohádkou O velké řepě. 
Na začátku listopadu se pak děti vypravily s paní učitelkou do Střediska ekologické výchovy 
Střevlík v Hejnicích, kde se zúčastnily vzdělávacího programu Zvířátka v lese. Shodou 
okolností se přitom staly svědky Hubertské jízdy, která se právě v Hejnicích konala. Další 
tematický den byl inspirovaný pohádkou O veliké řepě, kdy byly pro děti připravené různé úkoly 
související s touto pohádkou. 

V listopadu se žáci z 1. stupně ZŠ zapojili již tradičně do akce Záložka do knihy spojuje 
školy. Připojuji informace od paní učitelky Gondkovské: 

„V letošním školním roce jsme se už 
potřetí zúčastnili česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy spojuje školy“, který má za cíl 
podporovat čtenářství u dětí. V tomto roce bylo 
hlavním tématem heslo: Čtu, čteš, čteme. 

Jako partnerská škola, se kterou jsme si 
vyměňovali vyrobené záložky, nám byla 
vybrána slovenská škola sv. Jána Krstiteľa  z 
města Spišské Vlachy. Do projektu se zapojil v 
naší škole celý 1. stupeň. Děti namalovaly a 
vyrobily velmi pěkné záložky do knih, které jsme 
odeslali na Slovensko. Odtud nám přišly zpět 

záložky určené našim dětem. Spojoval je všechny motiv srdce. 
 Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování všem paním učitelkám 1. stupně, bez jejichž 

zájmu a činnosti by se celý projekt nemohl 
uskutečnit.“ 

21. listopadu, v pěkném a příznivě větrném 
dni uspořádaly paní učitelky z 1. stupně pro své žáky 
tradiční Drakiádu. Vzhledem k opravdu velmi dobrým 
povětrnostním podmínkám draci létali opravdu 
krásně a děti si dopoledne užily. 

Od poloviny listopadu jsme se již také 
připravovali na Předvánoční jarmark. Přípravy tedy 
začínají podstatně dříve, ale v listopadu již 

připravujeme, vyrábíme a plánujeme detaily. 
Letošní jarmark se konal v pátek 2. prosince. 
Zde připojuji podrobnou zprávu o jarmarku:  

„V pátek 2. prosince  jsme opět 
uspořádali předvánoční jarmark. Letos to byl již 
čtvrtý ročník. Akce se již tradičně konala v 
budově prvního stupně základní školy v 
Moskevské ulici. Začátek jarmarku byl tradičně v 
16:00 hodin venku, před budovou školy u 
rozsvíceného a ozdobeného vánočního stromku. 

Na úvod si děti z mateřské školy připravily pod vedením paní učitelky krátké vystoupení 
složené z vánočních písniček a říkánek. 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 18 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli zájemci vyrobit nejrůznější okrasné 
předměty nějak spojené s Vánoci: vánoční hvězdu, ozdobný sáček, vánoční přáníčka, vánoční 
tašku, obálku na vánoční přáníčko, ozdoby z včelího vosku, sněhuláčka z ponožky, ozdoby z 
těstovin, dva druhy andělíčků, dva druhy sněhuláčků, vánoční svícen, svíčky z včelího vosku, 
vánoční šištičku, vánoční rybičku, vánoční hvězdu z drátku či ozdobit perníčky. Ani letos jsme 
nezapomněli na to, že návštěvníkům jarmarku může při vyrábění všech těch krásných věcí 

Záložka do knihy spojuje školy 

Drakiáda 

Předvánoční jarmark 
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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. Nabídku nápojů 
jsme letos rozšířili o horký punč. 

Účast veřejnosti byla opět obrovská. 
Přestože se jednalo o čtvrtý ročník, 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 zapsali do pamětní knihy. Z té 
cituji: „Je to tu velmi příjemné, jen tak dál. 
Povedené výrobky, děti byly nadšené a spokojené. Každý rok lepší a lepší. Mnoho úspěchů 
do dalších let, bylo to příjemné. Bylo tady hezky, dobrá spolupráce a příjemné prostředí, 
děkujeme. Moc se nám to opět líbilo , krásné Vánoce. Děkujeme za krásnou atmosféru a 
Vaši neocenitelnou práci. Krásné jako vždy. Ať tradice trvá co nejdéle…“ 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. 
Ti všichni vymýšleli, připravovali a vedli jednotlivé tvůrčí dílny a podíleli se na hladkém průběhu 
celé akce. Dětem z mateřské školy, které si s paními učitelkami připravily krásné vystoupení 
na zahájení. Žákyním a žákům základní školy. Bez práce 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 Anně Kasákové, která 
ušila do jedné dílny přes stovku látkových rybiček. Jakubovi Kuldovi za výrobu velmi zdařilého 
plakátu. Panu Františkovi Hillemu za to, že nám dovezl smrkové větve, které jsme použili na 
výzdobu školy a firmě Jimapon, která do mateřské školy darovala spoustu ponožek na výrobu 
sněhuláčku. 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. 
No a samozřejmě také děkuji všem návštěvníkům jarmarku za to, že přišli a vytvořili spolu s 
námi v prostorách školy tu správnou předvánoční atmosféru. 

Šťastné a veselé Vánoce všem.“ 
2. – 3. prosince se zúčastnili žáci 3. a 4. 

ročníku „Mikulášského plavání 2016. To se 
konalo v bazénu v Novém Městě pod Smrkem. 
Děti uplavaly celkem neuvěřitelných 
2256 metrů. (Certifikát je mezi přílohami.) 

V pondělí 5. prosince opět navštívil naši 
školu Mikuláš. Již se stalo tradicí, že se nejstarší 
žáci z 9. ročníku převléknou do kostýmů Čerta, 
Mikuláše a Anděla a navštíví všechny třídy ve 
škole. Děti jim říkají básničky, zpívají písničky a 
většinou se nakonec ukáže, že vlastně nikdo 
nezlobil, protože Čert zatím ještě nikdy nikoho neodnesl.  

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého 
kraje konalo setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje. Akci jsme připravovali a 
organizovali opět se spřáteleným centrem pro žákovské parlamenty ze Základní školy a 
Mateřské školy Zákupy. Setkání účastnily celé, kompletní žákovské parlamenty. Kapacitu sálu 
tak hravě naplnilo 9 žákovských parlamentů. Byly to parlamenty ze ZŠ U Soudu Liberec, ZŠ 
Pasířské Jablonec nad Nisou, ZŠ Ostašov, ZŠ Libštátu, ZŠ 28. října Turnov, ZŠ Stráž pod 
Ralskem, ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou, ZŠ a MŠ Hejnice a ZŠ Skálova Turnov. Hlavním 
tématem setkání bylo sdílení a výměna zkušeností s fungováním žákovských parlamentů v 

Předvánoční jarmark 

Návštěva Mikuláše ve škole 
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základních školách z pohledů žáků. To, jak se dětem na krajském úřadě líbilo a jak pěkně 
pracovaly si můžet prohlédnout v naší fotogalerii. 

Děkujeme panu Mgr. Petru Tulpovi, 
členu Rady Libereckého kraje pro rezort 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a 
zaměstnanosti za to, že ve svém programu 
našel čas, aby našeho setkání zúčastnil a  panu 
Mgr. Leoši Křečkovi za záštitu nad akcí, která 
spočívala v tom, že jsme mohli využít 
multimediální sál KÚLK. 

Děkujeme též paní Mgr. Magdaléně 
Zábranské za spolupráci a pomoc při organizaci 
setkání.  

V pátek 9. 12. 2016 přišli prvňáčci v 
úžasných maskách malých čertíků. Děti plnily celý den čertovské úkoly z matematiky a 
českého jazyka. Zahrály si čertovskou honičku, sjely po klouzačce do pekla, naučily se 
čertovské písničky. Odháněly Lucifera od kotlů a přecházely přes hudební pekelnou řeku. Za 
úkoly sbíraly barevné papírové kroužky, ze kterých si slepovaly čertovský řetěz. Moc děkuji 
všem rodičům za přípravu krásných masek dětí.  
 V ten samý den vyrazili naši deváťáci s paní 
učitelkou Pavlínou Vlkovou a panem učitelem 
Petrem Kozlovským do Drážďan. Zde si prohlédli 
centrum města, navštívili muzeum hygieny a podívali 
se na tradiční a věhlasné vánoční trhy. Počasí sice 
bylo sychravé, ale všichni celý program zvládli a 
odnesli si pěkné zážitky. 
 Těsně před Vánoci nastává čas, kdy se 
v jednotlivých třídách konají vánoční besídky, do 
výuky se zařazují různé méně tradiční aktivity tak, 
aby se u dětí ještě více podpořilo těšení na Vánoce. 

Páťáci s v rámci pracovní výchovy upekli 
perníčky, většina tříd zorganizovala vánoční 
besídky, ve třídách se objevily vánoční 
stromky…  
 O Vánocích také často myslíme na ty, kteří 
potřebují naši pomoc. Již několik let 
spolupracujeme s útulkem Azyl pes Krásný 
Les. Letos jsme jim zprostředkovali umístění 
jejich kasičky u nás ve škole při předvánočním 
jarmarku a žákovský parlament uspořádal 
sbírku krmiva pro opuštěné pejsky a kočičky. 
Zde je článek od Terezy Davidové:  

I tento rok uspořádal žákovský parlament sbírku krmiva pro opuštěná zvířata z útulku v 
Krásném Lese. Nejprve jsme museli zajistit 
propagaci. Kája Maturová udělala plakát, Michal 
Kolínský udělal lístečky pro rodiče a paní 
učitelka Žlůvová nám udělala z polystyrenu 
krásného pejska, za což jí moc děkujeme. Na 
hodinách OSV jsme informovali spolužáky o 
této akci, která se konala od pondělí 12. do 
pátku 16. prosince 2016. Žáci mohli nosit 
granule, pamlsky, různé hračky apod.. Letos 
jsme toho nasbírali opravdu hodně. Dokonce 
víc než minulý rok, což je skvělé.  Společně se 

Setkání žákovských parlamentů 

Exkurze 9. A do Drážďan 

Pečení perníčků v 5. A 

Sbírka krmiva pro opuštěná zvířátka 
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nám podařilo nasbírat: 103kg granulí, 57kg konzerv, 27 balení piškotů, 62 balení dobrůtek, 3 
pelíšky, 4 míčky, 11 obojků, 3 hřebeny, 10 kousacích hraček, 2 plyšáci, 2 oblečky, 1 polštář. 
Myslím, že se nám akce opět povedla a hlavně děkujeme všem, kteří přispěli. 
 27. ledna se náš tým florbalistů zúčastnil florbalového turnaje Frýdlant open, který 
pořádala ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Náš tým obsadil krásné 3. místo – gratulujeme. (Diplom je 
mezi přílohami.) 

V novém roce, v lednu a únoru napadl sníh a naši žáci se oddali zimním radovánkám. 
Některé ze zimních sportů jsme zahrnuli i do výuky. Do výuky tělesné výchovy tradičně 
zařazujeme bruslení – letos byli bruslit dokonce i žáci 
1. třídy. No a vzhledem k příznivým sněhovým 
podmínkám se mnoha třídám prvního stupně 
podařilo také sáňkovat a bobovat. Prvňáčci dokonce 
tematicky strávili den v ledovém království. 
Přikládám článek paní učitelky Lenky Kubíkové: 

„V pondělí 6. 2. 2017 si děti v první třídě 
prožily celý den v zajetí Ledového království. Na 
začátku dne si děti ve skupinách vyrobily opravdovou 
zmrzlinu, podívali jsme se, jak Titanic narazil na 
ledovou kru a  v minulém týdnu jsme si vyráběly 
barevné ledové koule. Děti po celý den plnily zadané 
úkoly ve skupinkách  i jednotlivě a za každý úkol získávaly ledové korálky, které na konci dne 
vyměnily za sladkou odměnu. Vyrobily si sněhuláčka Olafa, naučily se písničku Rampouch a 
na konci dne si vzájemně rozehřívaly ruce hrou Tělový balzám. Děti moc bavila hra Puzzle 
banka, kdy za spočítané příklady získávaly části obrázků z Ledového království, které pak 
vyskládaly a nalepily na připravený papír. Děti měly opět krásné masky, velké poděkování patří 
i rodičům za jejich přípravu.“  
 3. března 2017 uspořádal náš žákovský parlament svou tradiční akci – Žákovskou 
diskotéku. Opět přikládám článek Terezy Davidové a Báry Vojtasové: 

V pátek 3. března 2017 připravil žákovský parlament pro spolužáky z  1. a 2. stupně 
školní diskotéku. Pro 1. stupeň byla diskotéka ve strašidelných maskách a každá maska byla 

odměněna. Zahráli jsme si plno her jako třeba: 
elektřinu, na kuny a veverky, trhání krepáku na 
noze a nejznámější hru tanec s balónky. 
Elektřina se hraje tak, že jsou dvě nebo i více 
řad, kde se děti chytí za ruku a až se řekne teď, 
ten kdo je 1. v řadě zmáčkne ruku tomu, kdo je 
vedle něj a takhle se to mačkání posílá až na 
konec řady. A samozřejmě, která řada vyhrála, 
dostala sladkou odměnu. Děti si to moc užily a 
jejich rodiče nám diskotéku chválili. Po 1. stupni 
přišla diskotéka pro 2. stupeň, kde se už jenom 
tancovalo. Do tance se zapojili i pan učitel 

Kozlovský s paní učitelkou Gondkovskou. I tuhle diskotéku si starší děti užily a těšíme se na 
další, kterou pro ně zase příští rok připravíme. Na závěr bychom chtěly poděkovat panu učiteli 
Staňkovi a paní učitelce Málkové, kteří nám s diskotékou také pomohli. „Děkujeme.“ 

9. března se konal další ročník Preventan cupu – soutěž ve vybíjené. Náš tým složený 
z chlapců 4. – 5. ročníku vybojoval 2. místo. Gratulujeme. (Diplom je mezi přílohami.) 

V pondělí 20. března se děti v první třídě seznámily s pohádkou O dvanácti měsíčkách. 
Společně se podívaly na tuto pohádku a  pak během celého školního dne získávaly za různé 
aktivity obrázky jednotlivých měsíců, které si nalepovaly na medaile. Děti měly krásné masky, 
které představovaly jednotlivé měsíce v roce. 27. března si pak prvňáci připomněli Den vody 
a při tematickém vyučování si připomněli, jak je voda pro nás důležitá a jak bychom ji měli 
chránit a šetřit s ní. 

1. A v „Ledovém království“ 

Žákovská diskotéka 
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22. března se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v sálové kopané „O pohár ředitelky 
školy“, který se konal v ZŠ ZUŠ a MŠ Frýdlant. Obsadili jsme 9. místo. (Diplom je mezi 
přílohami.) 

28. března jsme se již tradičně zúčastnili soutěže Matematický klokan. Nejlepších 
výsledků dosáhli naši žáci ze 4. a 5. třídy, kde získali Matěj Mak 81 bodů a Lenka Čapková 79 
bodů (z celkem 120 bodů). Jedná se o náročnější matematické úlohy a získat tak vysoký počet 
bodů není nic moc snadného. 

V pondělí 3. dubna 2017 se konal zápis 
dětí do prvního ročníku pro školní rok 
2017/2018. K zápisu se celkem dostavilo 32 
dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k 
základnímu vzdělávání. Tři děti požádaly o 
odklad školní docházky. Čtyři děti se budou  
vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. 
Do první třídy základní školy tedy nastoupí 
zřejmě 25 dětí. Třídní učitelkou bude paní 
učitelka Mgr. Miroslava Svěcená. 

Děkujeme paním učitelkám z 1. stupně 
ZŠ za přípravu krásného zápisu a paním vychovatelkám a dětem  ze školní družiny za výrobu 
dárečků pro budoucí prvňáčky.  

5. dubna 2017 proběhl  na 1. stupni základní 
školy Den s dopravní výchovou. Školu navštívili 
pracovníci bezpečnostních složek a seznámili děti 
s tím, jak dbát na bezpečnost vlastní i druhých osob 
při různých činnostech. 

6. dubna se na 1. stupni ZŠ konala Noc 
s Andersenem. Přikládám článek paní učitelky Dany 
Málkové:  

     „Už počtvrté jsme s našimi čtvrťáky 
přespali ve škole při příležitosti Noci s Andersenem. 
Stejně jako každý rok jsme zažili noc plnou čtení, 
zábavy, strachu při stezce odvahy, plnění úkolů apod. 

Sešli jsme se v podvečer a nejprve navštívili náš Pohádkovník – strom vysazený na počest 
Noci s Andersenem a maličko upravili jeho zevnějšek 
– zbavili jsme ho polámaných větví a nepotřebných 
větviček. Před školou jsme do květníků zasadili pár 
macešek, abychom si naše školní prostředí trochu 
zvelebili.  

     No a pak už se četlo – tématem letošní 
noci byl nestárnoucí Čtyřlístek, který vychází už od 
roku 1969 – děti dostaly úkoly, které se Čtyřlístku 
týkaly a tak jim nezbývalo, než si ho pořádně 
nastudovat. Musím konstatovat, že takhle zapálené 
jsme je ještě neviděly, na některých bylo vidět 
neskrývané nadšení při čtení. Pak jsme si trošku 
protáhli těla, ustali v tělocvičně a přišla na řadu pohádka, taneček a procházka školou při 
svíčkách, kdy nechyběla pohádková soutěž. Všichni jsme si noc skvěle užili a už teď se těšíme 
za rok při čtení na viděnou :-).“ 

V pátek 7. dubna se děti z 1.A vydaly opět v dešti na výukový ekologický program do 
střediska ekologické výchovy v Liberci. Děti se seznámily s vajíčky jednotlivých živočichů  a 
sledovaly jejich postupný vývoj, postavily si hnízdo a vyzkoušely si, jaké je to krmit malá 
ptáčata v hnízdech. Venku hledaly vajíčka žab. 

Taktéž 7. dubna se ve Frýdlantu konalo místní kolo fotbalové soutěže McDonald’s Cup. 
Za naši školu se na soutěž dostavili dva týmy. Tým žáků 1. – 3. třídy, který obsadil 4. místo a 

Zápis do 1. třídy 

Den s dopravní výchovou 

Noc s Andersenem 
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tým žáků 4. – 5. třídy, který obsadil 3. místo. Oběma týmům gratulujeme. (Diplomy jsou mezi 
přílohami.) 

8. dubna se v České besedě konaly, jako každý rok, Velikonoční dílny. Tuto akci pořádá 
městský úřad a naše škola pomáhá 
s organizací. Stejně tomu bylo i letos. Děkujeme 
všem, kteří se zapojili a pomohli při organizaci 
velikonočních dílen. Byli to: Jakub Jakl, Natálie 
Šámalová, Vanda Šámalová, Tereza Kuldová, 
Klára Stracheová, Ludmila Vecková, Kristýna 
Jiránková, Samír Aygören, dále pak paní 
učitelky Libuše Lžičařová, Renata Aygören, 
Jaroslava Vondráčková, Sylvia Žlůvová, Dana 
Málková, Radomíra Koberová a Miloslava 
Boháčová. Děkujeme. 

10. dubna 2017 se žáci 3. třídy v 
hejnickém ekologickém centru „Střevlík“ zúčastnili programu s názvem „Barvy kolem nás“. 
Vyzkoušeli si malbu rostlinným materiálem – různými listy, plody, květy a také hlínou. Děti 
překvapilo, kolik různých barevných odstínů se objevilo na jimi vytvořených obrázcích. 
Vyzkoušely si i řemeslo barvíře, když se pokoušely obarvit tkaninu pomocí přírodnin 
nasbíraných v parku a louhovaných v horké vodě. Asi největší radost dětem udělalo batikování 
látky.  Každé z dětí si domů odneslo originální obarvený látkový sáček na drobnosti. 

13. dubna vyvrcholila dlouhodobá soutěž Rosteme s knihou (Souboj čtenářů), kterého 
se zúčastnili žáci 6. ročníků pod vedení pana učitele Petra Staňka. Soutěž spočívala v tom, že 
jsme do školy nakoupili knížky, které děti postupně četly. V hodinách literární výchovy si o 
knihách vyprávěli. Potom proběhla internetová soutěž, kde měli žáci za úkol zodpovědět 
otázky. Odpovědi bylo možné najít právě v těch přečtených knížkách. V soutěži jsme obsadili 
88. místo z 90. Sice jsme se příliš slavně neumístili, ale na druhou stranu děti přečetly knihy, 
které by se jim jinak asi nedostaly do rukou. Tak třeba příště to bude lepší. 

20. dubna se naši sportovci zapojili do akce Open race Višňová. Jednalo se o přespolní 
běh, ve kterém jsem obsadili významné čelní pozice: Kristýna Burgrová – 1. místo, Oliver 
Balážik – 1. místo, Jan Vecek – 2. místo, David Hille – 3. místo, Lucie Líbalová – 3. místo. 
(Diplomy jsou uvedeny v přílohách.) 

Na přelomu dubna a května se žáci 1. třídy zúčastnili několika zajímavých akcí. 
Nejdříve si ve třídě uspořádali minibesídku, pak strávili den s Lesy České republiky a prožili si 
pohádku O šípkové Růžence. Přikládám články paní učitelky Kubíkové: 

„V pondělí 24. 4. 2017 si prvňáčci prožily  půlden s pohádkou O Šípkové Růžence. 
Opět si zahrály tematicky zaměřené hry a vypracovávaly zajímavé úkoly. Maminky pomohly 
dětem s převleky princezen, princů a služek. Dětem to  moc slušelo.“ 

„Pondělní odpoledne na konci dubna strávily děti z první třídy se svými rodiči ve škole 
na minibesídce a výtvarných dílnách. Děti zazpívaly a zarecitovaly básničky, předaly 
maminkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a sladké pohoštění a poté se vydaly i se svými 
sourozenci po stanovištích. Na každém stanovišti na ně čekala jedna z maminek s perfektně 
připravenou výtvarnou dílničkou. Další maminky pomáhaly svým i dalším dětem. Společně 

jsme strávili příjemné odpoledne a já bych ráda 
poděkovala rodičům za jejich věnovaný čas, energii 
a peníze pro raspenavské prvňáčky.“ 

„V úterý 3. 5. 2017 jsme se vydali spolu s 
pracovníky z Lesů ČR na celý den do lesa. Bohužel 
nám opět celý den pršelo, ale děti byly statečné a 
vůbec si na déšť nestěžovaly. Lesáci si pro nás 
připravili vyprávění a hry, které se vztahovaly k lesu 
a jaru v lese. Byly rozděleny na dvě skupiny - brhlíky 
a šoupálky a takto rozděleny plnily úkoly. Poznávaly 
stromy, lovily živé organismy v mrtvém dřevě, hrály 

Velikonoční dílny v České besedě 

Den s Lesy ČR 
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na predátory, vyhledávaly potravu.... Nakonec 
si opekly buřtíky a  za odměnu dostaly krásná 
pexesa.“ 

25. dubna se naše družstvo starších 
dívek zúčastnilo soutěže ve vybíjené dívek „O 
pohár ředitelky školy“. Náš tým vybojoval 3. 
místo. Gratulujeme (Diplom je mezi přílohami.) 

27. dubna 2017 uspořádal žákovský 
parlament v raspenavské sportovní hale 
florbalový turnaj žáků naší školy. O jeho 
průběhu informuje článek koordinátora 
žákovského parlamentu, pana Petra 
Kozlovského: 

„Žákovský parlament uspořádal ve čtvrtek 27. dubna 2017 
již pátý ročník školního florbalového turnaje. Přihlásilo se celkem 
60 hráčů z 5. – 9. ročníku, kteří byli rozlosováni do šesti týmů. 
Každý tým si zvolil svého kapitána a svůj název.  Ve vzájemných 
zápasech proti sobě nastoupily týmy MĚSTAPO, HLENI, BLACK 
SALAMI, NOSOROŽCI, ZELENÍ OSLÍCI a DĚTSKÁ ŠUNKA 
JUNIOR. Po urputných bojích, které ovšem probíhaly ve většině 
případů v duchu fair play, bylo konečné pořadí následující: na 
první příčce se umístil tým MĚSTAPO ve složení Elen Poncová, 
Sabina Ožvaldová, Petr Lžičař, Vojta Kvapil, Matěj Mikan, Marek 
Ječný, David Hille, Dominik Mak a Filip Janáček. Druzí skončili 
BLACK SALAMI, třetí příčku obsadil tým DĚTSKÁ ŠUNKA 
JUNIOR, na čtvrtém místě skončili HLENI, na předposledním 
pátém místě se umístil tým ZELENÝCH OSLÍKŮ a šestí byli 
NOSOROŽCI. Gratulujeme! Všichni účastníci turnaje dostali na 
závěr 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!“  

3. května byla vyhodnocena zimní soutěž Sněhuláci pro Afriku. Soutěže jsme se 
zúčastnili v zimních měsících a je zmíněna ve zprávě o práci školní družiny. Díky této akci se 
podařilo organizátorům vybrat 275.000,- Kč. (Poděkování je mezi přílohami.) 

10. května 2017 se naši sportovci zúčastnili do soutěží okresního kola Poháru rozhlasu. 
Jedná se o atletické soutěže. Naši „přední“ atleti se na této soutěži tradičně dobře umísťují. 
Jedná se o Tomáše Tobolku, Romana Pokorného, Matěje Mikana, Matěje Karlíka, Kristýnu 
Burgrovou. Všem moc gratulujeme. 

23. května 2017 vyrazila 4. A do Ekologického centra Střevlík v Hejnicích. Přikládám 
článek paní učitelky Dany Málkové: 

„Se třídou 4. A jsme vyrazili na zážitkové hry do přírody, které pro nás připravil Střevlík. 
Náplní našeho dne byly různé hry, které se dají hrát v přírodě a v kolektivu. Náš průvodce nás 
provedl všemi smysly – vyzkoušeli jsme si být úplně potichu a poslouchat jen zvuky přírody, 
hmatem jsme poznávali různé přírodniny, přivoněli jsme si k několika vonným sáčkům a 
určovali, co cítíme a také jsme se spolehli jen na lano, když jsme se podle něj měli se 
zavázanýma očima přemístit z místa na místo. Celé dopoledne jsme si užili, bylo krásné počasí 
a nálada byla skvělá.“ 

V týdnu od 25. do 29. května 2017 se konaly tradiční Raspenavské tvořivé hrátky. Na 
akci se podílí celá řada subjektů, které jsou níže vyjmenovány. Hlavními organizátory jsou 
však naši učitelé Renata Aygören, Libuše Lžičařová a Miloš Šimek. Veškeré detaily akce jsou 
zachyceny v článku Dušana Pfohla: 

„Letos se konal již čtvrtý ročník tradiční báječné akce s názvem Raspenavské tvořivé 
hrátky IV. Akce, při které mají možnost nejen občané Raspenavy a okolí na pár dní opustit 
každodenní starosti a ponořit se do světa tvoření, hudebna a v neposlední řadě do dobré 

Florbalový turnaj 

Raspenavské tvořivé hrátky 
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nálady. I tentokrát nám byl zapůjčen prostor raspenavské fary, kam se od čtvrtka 25. května 
sjížděli řezbáři a výtvarníci ze všech koutů naší země, ti se sem, jak se nechali slyšet, každý 
rok na jaře rádi vrací. Již ve čtvrtek byly pro návštěvníky nachystané kreativní dílničky a od 
15:00 čekalo návštěvníky pohádkové vystoupení žáků ŽŠ Mníšek u Liberce. O půl hodiny 
později, pod taktovkou Ilonky Daňové zatančili žáci ZŠ a MŠ Raspenava. 

Každý pozorný návštěvník si všiml, že bohatý kulturní program byl letos, na rozdíl od 
předchozích ročníků, nachystán na pátek. 
Vystoupil zde písničkář Honza Vopařil, country 
skupina Nord River a známá skupina Narychlo. 
Již tradičně se konala oblíbená aukce 
keramických výrobků a uměleckých děl. Tyto 
předměty do aukce věnovali přítomní umělci, 
žáci keramického kroužku při ZŠ a MŠ 
Raspenava a klienti sociálně terapeutické dílny 
Domova Raspenava. Výtěžek putuje do ZŠ a 
MŠ Raspenava a do Domova Raspenava. 
Ještě jednou děkujeme všem přispěvatelům do 
aukce. Páteční galaprogram zakončili tanečníci 

s ohněm a rozzářené noční nebe. Ohňostroj pro tuto příležitost věnoval Domov Raspenava. 
Pro návštěvníky, kteří zavítali na faru v sobotu, čekalo překvapení v podobě ukázek 

předváděcích letů RC modelů letadel a dronů, hudební kulisu dotvářela hudba z flašinetu, 
taneční a divadelní vystoupení žáků a dětí ZŠ a MŠ Raspenava. Raspenavské tvořivé hrátky 
IV byly zakončeny vyhlášením výsledků výtvarné soutěže „Cestujeme po Jizerkách“. 

Po celou dobu konání této akce bylo možno obdivovat výtvarná díla dětí a žáků 
základních a uměleckých škol z Frýdlantského výběžku a polské Czernawy. Zároveň zde 
vystavovali svá díla i klienti Domova Raspenava, fotograf Jiří Kubín a přítomní výtvarníci. 

Poděkování patří nejen celému organizačnímu týmu, ale i sponzorům – Ing. Jiří Štibřík 
JIMAPON, Novus Česko s. r. o, JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA spol. s r. o., ALFA FARSKÝ, 
s.r.o. 

STAVBY TURSKÝ Libor Turský, Uhlířství Raspenava - Renata Neumannová, M + S 
spol. s. r. o., KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o., FURNIERTECHNIK 
Raspenava s.r.o., Petr Beran, Truhlářství Janáček – Historická okna a dveře, Folda s.r.o. a 
Czech Fibre spol. s r. o. 

Zároveň by se tato akce nemohla uskutečnit bez finančních a mediálních partnerů, 
kterými byli Liberecký kraj, ZŠ a MŠ Raspenava, Kompas z.s. ve spolupráci s Domovem 
Raspenava, Město Raspenava, freedlantsko.eu, Jakub Kulda a SDH Raspenava, kteří rovněž 
přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.“ (Plakát je mezi přílohami.) 

V pondělí 29. května 2017 pro nás uspořádali šikovní studenti z Gymnázia Frýdlant v 
rámci projektu Světová škola workshop o životě lidí s postižením. Pořadu se též zúčastnili lidé 
s různými druhy postižení. Akce se velmi vydařila a my všem organizátorům děkujeme. Ještě 
přikládám článek paní učitelky Dany Málkové: 

„Projekt, který připravili studenti frýdlantského gymnázia, byl určen pro žáky 3. - 5. tříd. 
Tříhodinový blok byl zaměřen na poutavá 
povídání s handicapovanými mladými lidmi – 
vozíčkáři a  nevidomou slečnou, kteří dětem 
vyprávěli nejen o svých problémech, ale i životě, 
který mají leckdy bohatší, než si my zdraví 
dokážeme představit. Na jednom ze stanovišť si 
děti mohly vyzkoušet některý z handicapů – 
vyzkoušely si přejít překážkovou dráhu se 
zavázanýma očima, hmatem rozpoznávat 
písmenka a také se naučily pár slov ve znakové 
řeči. Program byl velmi zajímavý a pro děti 
opravdu poutavý. Všem, kteří projekt připravili, 
děkujeme.“  

Raspenavské tvořivé hrátky 

Projekt Světová škola 
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Na Mezinárodní den dětí, také již tradičně, pořádá žákovský parlament dopoledne 
zábavných her a soutěží pro děti z mateřské školy. Stejně tomu bylo i letos. Zde je článek 
Terezy Davidové a Báry Vojtasové: 

„S parlamentem jsme 31. 5. 2017 uspořádali pro děti z naší mateřské školy Dětský den. 
Před školkou jsme se sešli už ráno, abychom stihli připravit stanoviště. Když už byla všechna 
stanoviště připravena, šli jsme si ještě natrénovat, jak budeme vysvětlovat pravidla úkolů. Po 
chvíli bylo vše připraveno, a tak začaly děti 
pomalu chodit. Postupně plnily všechna 
stanoviště a za každé splněné stanoviště 
dostaly razítko na svou kartu. Na konci, když už 
měly děti nasbíraná všechna razítka, dostaly od 
nás medaile. Kluci dostali sloníka a holky 
dostaly žirafku. I my jsme dostali odměnu v 
podobě zmrzliny, za to, že jsme pro děti 
uspořádali super dopoledne, které se snad 
všem líbilo. A nakonec jsme skoro všichni 
parlamenťáci odešli s razítkovou nemocí :-).“ 

V ten samý den vyrazili naši páťáci na 
exkurzi do Frýdlantu na zámek. Přikládám článek paní učitelky Mirky Svěcené: 

„Na konci měsíce května jsme se v rámci vlastivědy vydali navštívit zámek Frýdlant. Šli 
jsme pěšky, ale to je pro nás sportovce hračka. Absolvovali jsme nejdelší prohlídkový okruh a 
viděli jsme tak zámek, hrad i kapli. Sem tam byla trochu zima, protože foukalo a zrovna letní 
počasí nebylo. Na zpáteční cestě jsme plnili několik úkolů, se kterými jsme si hravě poradili.“ 

Na konci května jsme v rámci akce Ovoce do škol obdrželi od našeho dodavatele pro 
třídy 1. stupně přepravky s exotickým ovocem. Paní učitelka s dětmi z páté třídy uspořádala 
pěknou akci Vaření s ovocem do škol, při které 
se žáci seznámili s některými druhy exotického 
ovoce a dozvěděli se o možnostech jeho 
využívání v naší kuchyni. 

V průběhu března - června se 40 dětí z 
prvního stupně vydalo na cestu na Sněžku. 
Nejednalo se však o turistický výlet, ale o soutěž 
ve šplhání. Soutěže se zúčastnily děti z 1. - 4. 
třídy. Každý den se sešly během dvou 
přestávek v tělocvičně a každý za svůj tým se 
snažil co nejrychleji vyšplhat po tyči. Tyč měří 4 
metry a tak se po každém vyšplhání týmu 

připočítaly tyto metry. Každá skupina tedy musela vylézt 
400 krát a k tomu ještě další tři metry, aby dosáhly 
vrcholu Sněžky. O trochu rychleji vrcholu dosáhli 
Červení, Modří se ale statečně drželi svých soupeřů a k 
vyšplhání potřebovali jen dvě "šplhací přestávky" navíc. 
Za odměnu za tento úžasný víkend všechny děti 
obdržely diplomy, hopíky a bonbóny. Ráda bych 
všechny děti moc pochválila, byly úžasné – Lenka 
Kubíková. 

13. června jsme se zúčastnili tradiční hejnické 
akce Hry třetího tisíciletí. Akce se účastníme již řadu let 
a je pro naše děti velkým zážitkem. Soutěže probíhají 
tak, že se týmy poskládají z jednotlivců různých škol. 
Jako upomínku dostávají účastníci tričko a diplomy. 
(Diplom je mezi přílohami.) 

Ve čtvrtek 15. června 2017 navštívila naši školu 
spisovatelka knih pro děti a mládež paní Ivona 
Březinová. Autorka mnoha titulů – vyjmenuji jen některé 

Mezinárodní den dětí v mateřské škole 

Šplháme na Sněžku 

Vaření s Ovocem do škol 
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z nich: F jako Fík, Okno do komína, Pomeranče v podprsence, Útěk Kryšpína N., Lentilka pro 
dědu Edu, Lauro, ty jsi ale číslo, Ďasík a Ďáblík, Fotbal s Fandou a dalších, si pro naše děti 
připravila povídání o tom, jak vznikne knížka. Děti se tak seznámily se psaním a vydáváním 
knih. Dozvěděly se, jak to chodí v tiskárně, jak přemýšlí a uvažuje nakladatel a jak oslovit 
nakladatelství. Knihy Ivony Březinové mají opravdu široký záběr, od těch úplně nejmenších až 
po náctileté a rodiče. Moc děkujeme za příjemnou návštěvu a doufáme, že se děti opět o něco 
více přiblížily ke čtení. 

V pátek 19. 6. 2017 se florbalový tým naší školy ve složení Pavel Halamka, Tomáš 
Tobolka, Roman Pokorný, Matouš Balíček, Filip Janáček, David Hille, Dominik Mak, Matěj 
Karlík a Oliver Balážik zúčastnil 2. ročníku florbalového turnaje Frýgames 2017 ve Frýdlantu. 
Po urputných bojích jsme obsadili zasloužené 3. místo a navázali jsme tak na úspěch z 
minulého roku, kdy jsme si z Frýdlantu odváželi zlatou medaili.  Všem členům týmu moc 
gratuluji a děkuji za dobrou reprezentaci školy! Věřím, že se nám i příští rok podaří obsadit 
jednu z medailových příček - Mgr. Petr Kozlovský - vedoucí kroužku florbalu. (Diplom je mezi 
přílohami.)  

26. června jsme uspořádali na hřišti u 
Monte Carla sportovní den. Nebyl to ale 
obyčejný sportovní den, nejednalo se o klasické 
sporty, ale děti si zde mohly vyzkoušet jízdu 
zručnosti, přenášení břemen v karavaně, 
spolupráce týmu při omotávání a rozmotávání 
spolužáka, klávesnici, hledání v jízdním řádě, 
přenášení knih na hlavě a některé další aktivity. 
Naštěstí nepršelo (i když chvílemi moc 

nezbývalo), 
tak se akce 
vydařila. 

27. června jsme ve spolupráci s městem a městskou 
knihovnou pozvali naše prvňáky do knihovny, aby zde byli 
pasováni na čtenáře. Akci pořádáme již řadu let, takže se 
jedná o pěknou tradici. Děti mají v knihovně za úkol nejprve 
dokázat, že jsou již opravdu čtenáři a musí odpovědět na 
otázky související se čtením a literaturou. Pak již přijde 
pasování. Děti pasuje opravdový rytíř opravdovým mečem. 
Děti dostávají upomínkovou plaketu, glejt a knížku na čtení. 
Děkujeme panu starostovi, panu místostarostovi a paní 
knihovnici za organizaci této pěkné akce.  

29. června – předposlední školní den máme již 
několik let slavnostní ukončení školního roku v České 
besedě. Akci mají za úkol zorganizovat žáci z 8. ročníku. Ti 
připraví program, veselé scénky, hudbu a uvádění programu. 
V samotném programu se pak představí každá třída a třídní 
učitelé rozdají odměny těm nejlepším. Vyhlašujeme zde také 

osobnosti školy v některých oblastech (jazyky, žákovský parlament, sportovec…) 

Pasování na čtenáře 

Sportovní den 

Ukončení školního roku v České besedě Rozloučení s deváťáky na městském úřadu 
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Vyvrcholením programu vždy bývá rozloučení s vycházejícími žáky. To je vždycky veselé, ale 
také dojemné, protože se loučíme s dětmi, se kterými jsme pracovali devět let. Po skončení 
se potom vycházející žáci přesunou do budovy městského úřadu, kde na ně již čeká pan 
starosta a pan místostarosta. Popřejí jim hodně úspěchů v dalším vzdělávání, předají malé 
dárečky a odmění nejšikovnější žáky. Na závěr je vždy přichystáno malé občerstvení a beseda 
se starostou. Všichni už se těší na prázdniny, vždyť příští den se již vydává vysvědčení… 

         
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 Lenka 
Kubíková a další.         

 
  

 

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  
 
 Ve školním roce 2016/2017 Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 
S Českou školní inspekcí jsme spolupracovali na testování žáků 9. ročníku.  
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 
1. Státní dotace na přímé náklady - Liberecký kraj  

      Dotace Čerpání Rozdíl 

Přidělená dotace NIV celkem 16 122 598 16 122 598 0 

v tom:           

Mzdové prostředky   11 599 341 11 599 341 0 

OPPP     62 000 62 000 0 

Ostatní (ONIV, odvody a FKSP) 4 461 257 4 461 257 0 

      

2. Účelové dotace - Liberecký kraj   

UZ 33457 - Asistent pedagoga     180 481 180 481 0 

UZ 33051 - Zvýšení platů PP reg. školství         0 

UZ 33052 - Zvýšení platů prac. reg. školství     426 100 426 100 0 

UZ 33025 - Kompenzační uč. pomůcky         0 
UZ 33043 - Podpora implementace Etické 
výchovy         0 

UZ 33047 - Podpora výuky další cizí jazyk         0 

      

3. Příspěvek od zřizovatele - Město Raspenava   

příspěvek zřizovatele vč. státního příspěvku 4 580 000 4 580 000 0 

      

4. Dotace od úřadu práce         0 

      

5. doplňková činnost       

zisk        83716,37 

      

6. Hospodářský výsledek    

      Rozpočet Skutečnost HV 

1. zřizovatel   4 580 000,00    3 972 313,14    607 686,86    

2. státní dotace   16 729 179,00    16 729 179,00    0,00    

3. dotace z programů kraje 80 000,00    80 000,00    0,00    

4. doplňková činnost     83 716,37    

Celkový hospodářský výsledek     691 403,23    

      

7. příspěvky na provoz ŠD, ŠK, školné MŠ, úroky  
1. školní družina, školní klub 49 444,00      

2. školní jídelna   1 002 988,00      

3. školné - mateřská škola 137 139,00      

4. ostatní výnosy   133 705,00      

Celkem     1 323 276,00      

      

7. Stav fondů k 31.12.2016    

1. fond odměn      204 439,36       

2. FKSP      219 530,95       

3. rezervní fond    2 140 246,19       

4. fond reprodukce DM      174 383,18       
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studeny se sociálním znevýhodněním na období září 
– prosinec 2016“ – Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období září – prosinec 2016 
(účelový znak 33457) 
Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studeny se sociálním znevýhodněním na období 
leden – srpen 2017“ – Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2017 
(účelový znak 33457) 
  

 
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 
 
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání jsme se ve školním roce 2016/2017 
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. 
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 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. 
  
 

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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Veselá věda.cz 
Společnost Veselá věda.cz organizuje ve spolupráci s námi kroužek zábavných 
„skorovědeckých“ pokusů pro děti z 1. stupně ZŠ. Cílem je rozvoj přirozené dětské zvídavosti 
prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 akcích Školního sportovního klubu 
8. Prezentace Osobnost školy 
9. Zpráva o činnosti žákovského parlamentu 
10. Diplomy ze školních a mimoškolních akcí, novinové články a další zajímavosti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Raspenavě dne 29. září 2017 
 
         Mgr. Petr Chvojka 
                  ředitel školy 


