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Úvod 
 
 Vážení a milí čtenáři výroční zprávy, 
právě začínáte číst zprávu o činnosti naší školy ve školním roce 2017/2018. 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 vždy snažím zachytit a popsat  okolnosti, které ovlivnily chod 
školství a tím i naší školy, 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). 
 S novým školním rokem k nám nastoupila či se k nám vrátila velká řada nových nebo 
staronových pedagogických pracovníků. Bc. Petra Štychová nastoupila na místo speciální 
pedagožky. Speciální pedagožku jsme ve škole zatím zaměstnanou neměli a těšili jsme se, 
jak nám pomůže při práci s dětmi, které mají doporučená nějaká podpůrná opatření. Toto 
očekávání se opravdu naplnilo a paní speciální pedagožka se stala platnou, a respektovanou 
členkou našeho pedagogického sboru. Po několika letech práce mimo školství se k nám vrátila 
paní učitelka Mgr. Kamila Ajšmanová, která bude vyučovat kromě tělesné výchovy a zeměpisu 
také anglický jazyk. Druhým tělocvikářem se stal pan Miroslav Klicpera, který je dlouholetým 
a zkušeným tělocvikářem. Z mateřské dovolené se do školy vrátila také Mgr. Dana Štěpinová, 
která vyučuje zejména český jazyk a dějepis. Řady našich speciálních pedagogů dále posílila 
paní učitelka Mgr. Andrea Zavřelová, která bude vyučovat v základní škole speciální – 
rehabilitační, protože zde otevíráme novou třídu. Od 1. září máme tedy tři třídy základní školy 
speciální. Do školního klubu a jako asistentka nastoupila paní Lenka Poncová, se kterou jsme 
se ještě v průběhu podzimu museli rozloučit a místo ní přišla paní Daniela Bartošková jako 
asistentka pedagoga a paní Bc. Ivana Zemanová Halamková jako vychovatelka školního 
klubu. Novou asistentkou pedagoga se stala paní Lucie Sekáčová, která bude asistentkou v 7. 
ročníku a poslední personální změnou byl nástup paní Bc. Marcely Praunové, která bude 
vyučovat anglický jazyk v 8. ročníku.  

Nově jsme otevřeli jednu první třídu, kde se třídní učitelkou stala paní Mgr. Miroslava 
Svěcená.  
 Na konci školního roku došlo ještě k jedné personální změně. K poslednímu červenci 
odešel pan zástupce, Mgr. Bc. Petr Kozlovský, který vyhrál konkurz na ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant. Držíme mu palce, aby se mu náročná práce v tak velké organizaci dařila. Novou 
zástupkyní ředitele bude paní Mgr. Renata Aygören. 
 Ve „velké“ politice se během školního roku vyměnily osoby na postu ministra školství. 
Podzimními volbami do poslanecké sněmovny skončil mandát panu prof. PhDr. Stanislavu 
Štechovi Csc., který vykonával funkci ministra školství od 21. června 2017. Od 13. prosince 
2017 ho ve funkci vystřídal Ing. Robert Plaga PhD. 
 Dále také pokračovaly legislativní změny ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Od 1. ledna došlo k novelizaci Vyhlášky č. 27 o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jednalo se o důležité úpravy zejména, 
co se týče úvazků asistentů pedagoga, kterým byla zavedena i nepřímá pedagogická práce. 
Vzhledem k tomu, že máme ve škole těchto dětí docela dost, je s jejich vykazováním spojena 
docela dost velká administrativní náročnost. Administrativa se stále zvětšuje…  

Další změnou legislativy je změna financování školství, kdy má být zrušen dosud 
fungující systém normativů a nově se má vypočítávat tzv. PHmax, což je maximální počet 
vyučovacích hodin, které lze hradit ze státního rozpočtu. Tato hodnota je závislá na počtu žáků 
a počtu tříd ve škole. Původně mělo ke změně financování dojít od 1. ledna 2019, ale 
poslanecká sněmovna během června schválila odložení změny financování o jeden rok s tím, 
že během roku 2019 bude ministerstvo školství sbírat informace. 

No a do třetice z legislativy, k 25. květnu 2018 začala platit směrnice Evropského 
parlamentu na ochranu osobních údajů – zkráceně GDPR. Tato změna nám přidala dost 
starostí a prací hlavně „na administrativním poli“. Myslím, že to nemusím nějak zvlášť 
komentovat, protože s GDPR se asi nějak setkal každý, kdo tuto zprávu bude číst… 
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 I v letošním školním roce jsme pokračovali v činnosti Konzultačního centra pro 
žákovské parlamenty. Konzultační centrum nyní funguje ve spolupráci se Školou pro 
demokracii a se Základní školou a Mateřskou školou Zákupy. Uspořádali jsme  dvě akce. 
Jednu na podzim a druhou na jaře. Jedna akce byla zaměřena na koordinátory žákovských 
parlamentů a druhá byla 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.  
 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. Škola se nyní nachází v pěti budovách. V hlavní budově 
školy (stáří 120 let) při hlavní silnici jsou umístěny třídy 2. stupně základní školy, jedna třída 
základní školy praktické a jedna třída základní školy speciální, ve dvou budovách na sídlišti 
Moskevská (stáří 30 a 40 let) se nachází 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 jsou umístěny dvě třídy ZŠ 
speciální, jednu třídu jsme otevřeli v prosinci 2014 a druhou od 1. září 2017. V této budově je 
pro žáky též zřízen snoozelen – výukově relaxační místnost pro žáky s různými hendikepy. Od 
1. září 2017 již nevzděláváme žáky podle § 42 školského zákona (děti s hlubokým mentálním 
postižením). 
 
 Právní forma:  příspěvková organizace  
 Odloučená pracoviště:  
     1. Mateřská škola Raspenava, Luhová 160, 
         463 61 Raspenava 
     2. Školní jídelna - 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 (ZŠ praktická 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 14. listopadu 
2017 a tříleté funkční období školské rady začalo  
1. 1. 2018 

    Předseda: Ing. Lukáš Rác 
    Místopředsedkyně: Irena Janáčková 
 

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) 
 
Příspěvková organizace 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 2016/2017 (k 1. 9. 2016) 

Název učebního dokumentu Číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 215 

ŠVP pro ZV – LMP - 1. – 9. 1 

ŠVP pro ZŠ speciální - 1. – 10. 7 

ŠVP pro ZŠ speciální – 
rehabilitační  

- 1. – 10. 5 

Vzdělávání podle § 42 
školského zákona 

- - 1 

 
Školní rok 2017/2018 (k 1. 9. 2017) 

Název učebního dokumentu Číslo jednací Ročník Počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání - 1. – 9. 219 

ŠVP pro ZŠ speciální - 1. – 10. 6 

ŠVP pro ZŠ speciální – 
rehabilitační  

- 1. – 10. 9 

Vzdělávání podle § 42 
školského zákona 

- - 0 

 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
Povinně – volitelné předměty: 

Přírodovědná praktika 6. ročník 

Německý jazyk 7. ročník 

Mediální výchova 7. ročník 

Německý jazyk 8. ročník 

Cvičení z českého jazyka 8. ročník 

Německý jazyk 9. ročník 

Finanční gramotnost 9. ročník 
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Nepovinné předměty a zájmové útvary 

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

Florbal ZÚ 5. – 9. r. P. Kozlovský 

Zálesák ZÚ 1. – 9. r. J. Černý 

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

Volný klub ZÚ 3. – 9. r.  I. Zemanová 
Halamková 

Keramický kroužek ZÚ 3. – 9. r. L. Lžičařová 
R. Aygören 
M. Šimek 
E. Svárovská 

Dívčí klub ZÚ 3. – 5. r. D. Málková 

 
    

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2017/2018 
 

Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

ředitel školy 1. st. ZŠ - Pv 1,00 31 

zástupce ředitele školy německý jazyk a literatura 1,00 15 

1. stupeň ZŠ    

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 35 

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

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 36 

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ 1,00 35 

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

učitelka 1. stupně ZŠ 1. st. ZŠ  1,00 11 

2. stupeň ZŠ    

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - zeměpis 1,00 39 

učitelka 2. stupně ZŠ český jazyk – dějepis 1,00 15 

učitelka 2. stupně ZŠ ruský jazyk – občanská nauka 1,00 35 

učitelka 2. stupně ZŠ přírodopis 1,00 24 

učitelka 2. stupně ZŠ nekvalifikovaná (studium) 0,82 3 

učitelka 2. stupně ZŠ tělesná výchova - zeměpis 1,00 8 

učitel 2. stupně ZŠ nekvalifikovaný 0,18 9 

učitelka 2. stupně ZŠ matematika - fyzika 1,00 14 

učitelka 2. stupně ZŠ anglický jazyk 0,27 22 

Asistenti pedagoga    

asistentka pedagoga pro děti se sociálním znevýhod. 1,00 15 

asistent pedagoga ZŠ speciální 0,68 47 

asistentka pedagoga rehabilitační třída ZŠ speciální 0,48 27 

asistentka pedagoga rehabilitační třída ZŠ speciální 0,25 48 

asistentka pedagoga ZŠ  0,50 13 

asistentka pedagoga ZŠ 0,75 11 

asistentka pedagoga ZŠ 0,75 13 

asistentka pedagoga ZŠ 0,75 37 

asistentka pedagoga ZŠ 0,50 12 
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Pracovník Aprobace Úvazek Délka 
praxe 

asistentka pedagoga ZŠ 0,50 46 

Asistentka pedagoga ZŠ 0,50 14 

Asistentka pedagoga ZŠ 0,25 19 

Asistentka pedagoga ZŠ 0,75 16 

Asistentka pedagoga ZŠ 0,50 23 

ZŠ praktická    

učitel ZŠP speciální pedagogika 1,00 40 

ZŠ speciální    

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 26 

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 1,00 38 

učitelka ZŠ speciální speciální pedagogika 0,82 35 

Vychovatelky     

vychovatelka školní družiny vychovatelka 0,88 26 

vychovatelka školní družiny vychovatelka 0,88 19 

vychovatelka školního klubu vychovatelka 0,50 18 

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 31. 12. 2017. V průběhu školního roku se může situace 
změnit. 
 
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 - 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 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 tříd na skupiny 
 
Aprobovanost našeho učitelského sboru - 2017/2018 (k 1. 9. 2017) 

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 1 6,25 2 15 93,75 

Přírodověda  5 3 5 100,00    

Vlastivěda  4 3 4 100,00 - - - 

2. stupeň        

Matematika 24 2 24 100,00 - - - 

Český jazyk 23 1 12 52,17 1* 11 47,82 

Dějepis 8 1 8 100,00 - - - 

Zeměpis 7 2 7 100,00 - - - 
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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. % 

Přírodopis 7 1 7 100,00 - - - 

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

Fyzika 7 1 7 100,00 - - - 

Občanská 
výchova 

4 1 4 100,00 - - - 

Anglický jazyk 21** 1 6 28,57 2 15 71,43 

Německý jaz. 10 1 8 80,00 1 2 20,00 

ZŠP        

Celkem 29 3 29 100,00 - - - 

* - učitelka s dlouholetou praxí výuky českého jazyka výborně hodnocená i ČŠI – obor ruský 
jazyk – občanská výchova 
** - dělení tříd 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) 2017/2018 (k 1. 1. 2018) 

do 30 let 
včetně 

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

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

0,82 0,00 9,50 1,00 6,70 0,00 7,31 2,86 0,25 0,00 

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

Věkový průměr pedagogického sboru činí 47,26 (všichni pedagogové ZŠ – 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 2016/2017 školní rok 2017/2018 

0 0 
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Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 školní rok 2016/2017 školní rok 2017/2018 

nastoupili 3 (Sta, Či, Bo) 7 (Šty, Aj, Kli, Za, Po, Se, Prau) 

odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1 0 2 1 

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

školní rok 2016/2017 školní rok 2017/2018 

důchodců nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných 

0,68 1,10 2,43 1,00 

 
 
 

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

2016/2017 2017/2018 

Zapisovaní 
do 1. 

ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

Zapisovaní 
do 1. 

ročníku 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do  

1. ročníku 

31 9 22 28 3 25 

 
Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učební obory 

 
školní rok 2016/2017 

a) počet vycházejících žáků (ZŠ): 17 žáků  
b) přijati na střední školy a maturitní obory: (8 žáků) 
c) přijati na učební obory (9 žáků) 
d) počet vycházejících žáků (ZŠP): 0 
e) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální): 0 
f) na víceleté gymnázium po 5. ročníku: 0 

 
 

školní rok 2017/2018 
g) počet vycházejících žáků (ZŠ): 30 žáků (28 žáků z 9. r. ZŠ; 1 žák z nižšího 

ročníku ZŠ – ze 7. ročníku a 1 žákyně ze ZŠ speciální) 
h) přijati na střední školy a maturitní obory: (18 žáků) 
i) přijati na učební obory (11 žáků) 
j) počet vycházejících žáků (ZŠP): 0 
k) počet vycházejících žáků (ZŠ speciální): 1 
l) na víceleté gymnázium po 5. ročníku nastoupí 2 žákyně 
m) 1 žákyně nepodala 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 2016/2017  
         b – odpovídá školnímu roku 2017/2018 
 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 (k 30. 9.2017) – ŠVP ZV: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 

a b a b a b 

11 11 210 213 19,09 19,36 

 
Speciální třída zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ (k 1. 9. 2017) – ŠVP ZV snížené výstupy: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 

a b a b a b 

1 1 6 7 6 7 

 
Základní škola speciální (k 30. 9. 2017) – ŠVP ZŠS a ŠVP ZŠS - R: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 

a b a b a b 

2 2 12 15 6,00 5,00 

 
Žáci vzdělávaní podle § 42 školského zákona: 

počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 

a b a b a b 

1 1 1 0 1 0 

Tito žáci se nezapočítávají do celkového počtu žáků školy 
 
Vysvětlivky: 
ŠVP ZV – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
ŠVP ZŠS – školní vzdělávací program pro základní školu speciální 
ŠVP ZŠS – R – školní vzdělávací program pro základní školu speciální - rehabilitační 
 
Další výchovně vzdělávací zařízení (k 30. 9. 2018): 

zařízení počet oddělení počet dětí 

 a b a b 

školní družina 2 2 50 60 

školní klub 1 1 25 26 
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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. 17 25 14 25 3 0 0 0 

2. 20 15 11 14 7 1 2 0 

3. 21 19 11 9 10 10 0 0 

4. 33 20 11 10 22 10 0 0 

5. 19 34 8 11 8 23 3 0 

1. 
stupeň 

110 113 55 69 50 44 5 0 

6. 27 21 1 6 22 13 4 2 

7. 25 23 7 0 18 20 0 3 

8. 29 26 7 6 22 18 0 2 

9. 17 28 2 8 14 20 1 0 

2. 
stupeň 

98 98 17 20 76 71 5 7 

 
ZŠ praktická - 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. 0 2 0 0 0 2 0 0 

2. 2 0 0 0 2 0 0 0 

3. 0 2 0 0 0 2 0 0 

4. 1 1 0 0 1 1 0 0 

5. 1 1 0 0 1 1 0 0 

6. 0 1 0 0 0 1 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4 7 0 0 4 7 0 0 

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

známka z chování školní rok 2016/2017 školní rok 2017/2018 

 počet žáků % počet žáků % 

2 6 2,86 7 3,32 

3 2 0,95 2 0,95 

 
ZŠ praktická - od 1. 9. 2017 třída zřízená podle § 16 odst. 9 

známka z chování školní rok 2016/2017 školní rok 2017/2018 

 počet žáků % počet žáků % 

2 0 0,00 0 0,00 

3 0 0,00 0 0,00 
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Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 
 Pozn.: Níže uvedená statistika popisuje stav na konci školního roku 2017/2018. Vybral 
jsem z rozsáhlejší statistiky, kterou vedeme ve škole.  
 
Klasifikace a absence - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 
2017/2018:  

Prospěch Absence 

Třída Průměrný 
prospěch 

Celkem Omluv. Na žáka 
 

Neomluv. Na žáka 

1. A 1,111 1375 1375 55,000 0 0,000 

2. A 1,183 532 532 35,467 0 0,000 

3. A 1,637 1438 1438 75,684 0 0,000 

4. A 1,533 1361 1361 68,050 0 0,000 

5. A 1,675 982 982 54,556 0 0,000 

5. B 1,790 531 531 31,188 0 0,000 

6. A 2,000 1344 1344 64,000 0 0,000 

7. A 2,653 808 808 80,800 0 0,000 

7. B 2,435 1152 1155 88,462 2 0,154 

8. A 2,128 2554 2554 98,231 0 0,000 

9. A 1,895 2163 2163 77,250 0 0,000 

1. T Slovně 22 22 7,333 0 0,000 

2. T Slovně 6 6 6,000 0 0,000 

2. R Slovně 12 12 12,000 0 0,000 

3. R Slovně 11 11 11,000 0 0,000 

6. R Slovně 56 56 56,000 0 0,000 

8. R Slovně 68 68 68,000 0 0,000 

2. S Slovně 68 68 34,000 0 0,000 

4. S Slovně 41 41 20,500 0 0,000 

8. S Slovně 124 124 124,000 0 0,000 

10. S Slovně 188 188 188,000 0 0,000 

1. Z Slovně 48 48 24,000 0 0,000 

3. Z Slovně 44 44 22,000 0 0,000 

4. Z 1,700 59 59 59,000 0 0,000 

5. Z 1,364 63 63 63,000 0 0,000 

6. Z 2,067 57 57 57,000 0 0,000 

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

Třída ČJ AJ NJ M F D 

1. A 1,217 - - 1,160 - - 

2. A 1,333 1,133 - 1,133 - - 

3. A 2,316 1,789 - 1,842 - - 

4. A 2,150 1,700 - 1,900 - - 

5. A 2,353 1,765 - 2,176 - - 

5. B 2,438 2,500 - 2,313 - - 

6. A 2,143 2,000 - 2,810 2,619 1,762 

7. A 3,100 3,100 3,100 3,800 3,900 2,600 

7. B 3,167 3,308 2,250 3,615 3,538 2,083 

8. A 2,808 2,769 2,615 2,731 2,769 1,769 

9. A 2,643 2,464 2,500 2,607 2,393 1,750 

1. Z Slovně - - Slovně - - 

3. Z Slovně Slovně - Slovně - - 
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Třída ČJ AJ NJ M F D 

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

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

6. Z 3,000 3,000 - 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. 
 V tomto školním roce jsme se zapojili do výzvy 2_16_022 OP VVV (Šablony II). V rámci 
tohoto projektu se vzděláváme v oblastech čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, 
inkluze a v oblasti výuky cizích jazyků. 

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 přibyly 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 se SVP, financování podpůrných opatření, 
vykazování podpůrných opatření, připravovaná změna financování školství 
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 2017/2018 
 

Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

09/2017-
11/2017 

Metodička prevence 
Specializační studium pro metodiky prevence SPJ – 
Prevalis Praha 

03/2018-
09/2018 

2 asistentky pedagoga Studium pro asistenty pedagoga 

25. 9. 17 Ředitel školy Webinář „Práce s programem Bakaláři“  

3. 10. 17 Ředitel školy Roadshow IT ve škole 

6. 10. 17 Metodici prevence 
Celostátní konference primární prevence rizikového 
chování ve školách a školských zařízeních 

13. 10. 17 
Učitelka 2. stupně ZŠ 
Speciální pedagožka 

Seminář „Efektivní reedukace SPU na 2. stupni ZŠ“ 

19. 10. 17 Metodička EV Seminář „Ekoabeceda – umíme žít bez odpadů?“ 

19. 10. 17 Metodici prevence 
Workshop pro metodiky prevence SPJ – MAP 
Frýdlantsko 

6. 11. 17 Učitelky 2. stupně ZŠ 
Seminář „Kázeň a autorita – strategie disciplinace 
žáků“  

7. 11. 17 Speciální pedagožka 
Seminář „Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro 
integrované dítě s SPUCH“ 

8. 11. 17 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Ochrana a práva zvířat“ 

10. - 11. 
11. 17 

Metodik prevence 
Festival pedagogické inspirace v rámci projektu 
„Pomáháme školám k úspěchu“ – ZŠ Kunratice 

16. 11. 17 Učitelky 2. stupně ZŠ 
Seminář „Jak předcházet agresivitě a šikaně ve 
školním prostředí“ 

22. 11. 17 Speciální pedagožka Seminář „Metoda HYPO“ 

23. - 24. 
11. 17 

Učitelka 2. stupně ZŠ Seminář „První pomoc při šikaně a kyberšikaně“ 

25. 11. 17 
Ředitel školy, zástupce 
ředitele školy, 
asistentky pedagoga 

Regionální konference MAP „Tajemství komunikace“ 

28. 11. 17 Učitelka 2. stupně ZŠ 
Seminář „Hry ve vyučování na ZŠ – nejen 
v matematice“ 

11/2017-
05/2018 

Ředitel školy, zástupce 
ředitele školy 

Cyklus seminářů „Strategické řízení a plánování ve 
školách“ 

6. 12. 17 Učitelka matematiky 
Cyklus seminářů „Inspirace pro rozvoj matematické 
gramotnosti v ZŠ“  

7. 12. 17 Učitelka matematiky 
Cyklus seminářů „Inspirace pro rozvoj matematické 
gramotnosti v ZŠ“  

7. 12. 17 Metodici prevence Setkání metodiků prevence v MASIF Frýdlant 

14. 12. 17 
Ředitel školy, zástupce 
ředitele školy 

Seminář „Legislativní novinky ve školním roce 
2017/2018“ 

14. 12. 17 Asistentka pedagoga Seminář „Komunikace s rodiči dětí s IVP“ 

18. 12. 17 Učitelka matematiky 
Cyklus seminářů „Inspirace pro rozvoj matematické 
gramotnosti v ZŠ“  

19. 12. 17 Učitelka matematiky 
Cyklus seminářů „Inspirace pro rozvoj matematické 
gramotnosti v ZŠ“  

9. 1. 18 Učitelka fyziky Seminář „Energie bez zásuvky“ 

10. 1. 18 
Všichni asistenti 
pedagoga 

Metodické setkání asistentů pedagoga 
v Pedagogicko-psychologické poradně v Liberci (ul. 
Truhlářská) 
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Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

11. 1. 18 Metodici prevence 
Seminář „Ucelený systém prevence rizikového 
chování ve škole“  

18. 1. 18 
Učitelé pečující o žáky 
PAS, asistenti 
pedagoga 

Metodické setkání pedagogů pečujících o žáky 
s PAS  

1. - 2. 2. 
18 

Učitelka českého 
jazyka 

Seminář „Storytelling – zážitková metoda k rozvoji 
čtenářské gramotnosti“ 

9. 2. 18 Ředitel školy Seminář k GDPR – MAP Frýdlantsko 

13. 2. 18 Ředitel školy Webinář k programu Bakaláři 

14. 2. 18 Asistentka pedagoga Seminář „Zdravé chybování“ 

19. 2. 18 
Všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Seminář „Práce s žákem s ADHD“ pro všechny 
pedagogy vč. AP 

20. 2. 18 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Kouzelný svět zvířat“ 

20. 2. 18 Učitelka fyziky Seminář „Hravé pokusy I.“ 

5. 3. 18 Ředitel školy Seminář „GDPR srozumitelně a prakticky“ 

14. 3. 18 
Učitelky 2. stupně ZŠ 
Asistentka pedagoga 

Zážitkový workshop „Kreativní partnerství“ 

16. 3. 18 Učitelka 1. stupně ZŠ Seminář „Devatero studánek“ 

20. 3. 18 Učitelka fyziky Seminář „Barevná teplota“ 

21. 3. 18 Učitelka ZŠ speciální 
Seminář „Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, 
impulzivitu, ztrátu motivace“ 

26. 3. 18 
Koordinátorky 
žákovského parlamentu 

Seminář „Trénink koordinátora ŽP I“ 

26. 3. 18 Učitelka chemie 
Seminář „Zacházení s chemickými látkami a směsmi 
(CHLAS) ve školách“ 

26. 3. 18 
Všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Školení ke GDPR – účast všech pedagogických 
pracovníků  

27. 3. 18 
Učitelka anglického 
jazyka 

Cyklus seminářů „Moderní didaktické postupy ve 
výuce AJ“ 

5. 4. 18 Vedoucí stravování Seminář „Řízení školního stravování“ 

9. 4. 18 Zástupce ředitele školy Seminář „GDPR srozumitelně a prakticky“ 

9. 4. 18 
Provozní zaměstnanci 
školy 

Školení provozních zaměstnanců ke GDPR 

10. 4. 18 Speciální pedagožka 
Seminář „Signály SPU na počátku školní docházky 
(Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)“ 

10. 4. 18 
Učitelka anglického 
jazyka 

Cyklus seminářů „Moderní didaktické postupy ve 
výuce AJ“ 

17. 4. 18 
Koordinátorky 
žákovského parlamentu 

Seminář „Trénink koordinátora ŽP II“ 

17. 4. 18 
Výchovná poradkyně, 
asistentka pedagoga 

Seminář „Agresivita a kriminalita školní mládeže“ 

17. 4. 18 Metodik prevence Setkání metodiků prevence ZŠ Frýdlantska 

18. 4. 18 Metodici prevence Krajská konference primární prevence  

18. 4. 18 Ředitel školy 
Školení POKOS – Krajské vojenské velitelství 
Liberec 

24. 4. 18 Učitelka 1. stupně ZŠ 
Seminář Příležitosti i překážky pro svobodnou hru ve 
škole“ 

26. 4. 18 
Učitelka anglického 
jazyka 

Cyklus seminářů „Moderní didaktické postupy ve 
výuce AJ“ 

26. - 28. 
4. 18 

Koordinátorky 
žákovského parlamentu 

Konference škol v rámci projektu „Škola pro 
demokracii“ 
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Termín Účastníci Název vzdělávacího programu 

2. 5. 18 
Koordinátorky 
žákovského parlamentu 

Seminář „Trénink koordinátora ŽP III“ 

2. 5. 18 Asistenti pedagoga 
Metodické setkání asistentů pedagoga 
v Pedagogicko psychologické poradně v Liberci  

28. 5. 18 Speciální pedagožka 
Seminář „Dyskalkulie - reedukace mladší a střední 
školní věk“ 

8. 6. 18 Speciální pedagožka 
Seminář „Sociometrie ve školách s inkludovaným 
žákem se SVP“ 

5. 6. 18 Zástupce ředitele školy 
Seminář „Zákon o veřejných zakázkách v roce 2018“ 
– Compet Consult Liberec 

20. 6. 18 
Ředitel školy, zástupce 
ředitele školy 

Seminář „Změna financování regionálního školství“ 

21. 6. 18 Ředitel školy Školení k GDPR- Masif Frýdlantsko 
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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: 

 
 
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 

 
2017/2018 (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) 

Rozhodnutí Počet 

odklad školní docházky  14 

dodatečný odklad školní docházky 0 

přijetí k základnímu vzdělávání 36 

přestup žáka z jiné školy 6 

rozhodnutí o IVP 76 

snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání 0 

zrušení individuálního vzdělávání 0 

převedení, změna oboru vzdělávání 1 

povolení pokračování v základním vzdělávání 0 

CELKEM 133 
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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 18. do 22. září 2017 se naši šesťáci přesunuli do hotelu Montánie u 
přehrady Souš, aby zde absolvovali harmonizační pobyt. Cílem harmonizačního pobytu je 

práce s kolektivem třídy (prevence sociálně patologických 
jevů), pomoc s přechodem žáků z 1. stupně na 2. stupeň 
základní školy (v rámci pobytu se žáci seznámí téměř se 
všemi učiteli z 2. stupně základní školy, protože každý den 
vede program jiný z učitelů školy a téměř všichni se na 
pobytu vystřídáme). Žáci se také mnohem lépe seznámí se 
svými třídními učiteli. Program harmonizačního pobytu je 
velmi pestrý a zároveň i dosti náročný. Žáci prakticky nemají 
skoro žádné volno, protože všechny dny jsou vyplněny 
nejrůznějšími aktivitami na podporu spolupráce mezi žáky, 
respektování se mezi sebou, nastavení pravidel třídy… 

Nezapomínáme samozřejmě ani na 
odpočinkové aktivity, což jsou nejrůznější hry 
a zábavné činnosti. Vyvrcholením pobytu je 
tradiční „stezka odvahy“, promítání fotografií 
z pobytu a předávání cen a pamětních listů. 
 Od 11. do 13. října byli žáci 5. A ubytováni v chalupě Piktych v Lázních Libverda. Byl 
to takový školní výlet za odměnu. V rámci pobytu se potom děti zúčastnily akce 72 hodin (viz 
níže). Přikládám článek k paní učitelky Dany Málkové, který popisuje program akce. 
Děti z 5. A si na pobyt částečně vydělaly sběrem starého papíru. Byla to tedy taková malá 
odměna za jejich píli. 
Ve středu jsme vyrazili po škole a čekalo nás ubytování, společná večeře, hraní společenských 
her a taky několik her, při kterých jsme si vyzkoušeli něco nového. 

Ve čtvrtek jsme si po snídani zašli 
procházkou do lázní na kolonádu na 
výbornou oplatku a vyzkoušeli jsme cestou 
dětská hřiště a posilovací stroje. Po 
vydatném obědě jsme se vydali na 
nedalekou Hubertku a Kočičí kameny, cestou 
nás čekal vlastivědno-přírodovědný kvíz, kde 
jsme se dozvěděli několik rekordů z ČR a 
hráli jsme hru Bombu a na schovávanou... 
Cestou zpátky nás čekal projekt 72 hodin – 
sbírání odpadků, při kterém jsme se příjemně 
unavili. 
Po návratu jsme si opekli buřtíky, zazpívali 

písničky s kytarou a potom jsme si povídali. 
V pátek po úklidu chalupy jsme odešli na nedaleké hřiště, kde jsme hráli míčové hry a potom 
už nám jel autobus a byl konec výletu. 

Harmonizační pobyt žáků 6. r. 

Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku 

Ubytování v chalupě Piktych 
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Myslím, že se nám výlet podařil a musím všechny moc pochválit za vzorné chování.... 
12. října jsme se již podruhé zapojili do projektu 72 hodin. I tentokrát jsme se zaměřili 

na úklid odpadků v našem regionu. Zde 
přikládám článek paní učitelky Dany 
Málkové: 
Projektu 72 hodin jsme se zúčastnili už 
podruhé. Všichni páťáci z naší školy se pustili 
do sběru odpadků, tentokrát odděleně – 5. A 
na výletě v Lázních Libverda, ti vysbírali 
odpadky z Kočičích kamenů až do Libverdy a 
5. B v Raspenavě cestou ze školy do 
hasičské zbrojnice, kde byli na dni 
věnovanému čtení hasičských pohádek. 
Obě třídy nasbíraly opravdu velké množství 
odpadu, ten skončil v pytlích na sběrném 
dvoře. Celý projekt má velký smysl, děti 
práce bavila a s chutí pomáhali vyčistit od 

odpadků svoje okolí. Doufáme, že se i v budoucnu žáci podobných projektů rádi zúčastní. 
 V říjnu jsme se již tradičně zapojili do 
mezinárodní akce Záložka do knihy spojuje 
děti. Jedná se o česko-slovenský projekt, 
který má za cíl podporovat čtenářství u dětí. 
Děti z 1. stupně základní školy vyrobily velmi 
pěkné záložky do knih, které jsme odeslali na 
Slovensko. Odtud zase nám přišly záložky, 
od slovenských dětí. Děkujeme všem paním 
učitelkám, které se do projektu zapojily. 
 18. října 2017 se za příznivých 
povětrnostních podmínek konala další 
Drakiáda. Tu pravidelně na podzim 
organizují paní učitelky z 1. stupně základní 

školy. Bylo krásné, slunečné počasí, ale vítr 
chvílemi foukal – nefoukal, tak se děti s draky 
pěkně naběhaly. Nakonec se je podařilo 
dostat do vzduchu, takže si drakiádu všichni 
pěkně užili. Děkujeme za organizaci akce. 
 Ve středu 18. 10. 2017 se žáci 6. A 
zúčastnili vzdělávací exkurze do zámku 
Svijany. Přikládám článek paní učitelky Dany 
Štěpinové:  Výlet z části dotoval Liberecký 
kraj, takže děti měly cestu a svačinu zdarma. 
Ve Svijanech absolvovaly exkurzi 

„Archeologie, historie a kreativita – Kdo tu žil 
před námi?“. Prohlédly si interiéry 
zrekonstruovaného zámku a následně na 
zámecké zahradě v archeologickém nalezišti 
„objevili“ kostru prasete z doby bronzové 
regulérním archeologickým náčiním. 
Děkujeme paní učitelce za zdařilou 
organizaci akce a též za organizaci projektu 
z Libereckého kraje. 

Projekt 72 hodin 

Záložka spojuje děti 

Drakiáda 

Archeologie na zámku Svijany 
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 Z pátku 20. října na sobotu 21. října 2017 přespával ve škole žákovský parlament. Že 
se nejednalo pouze o spaní a celý průběh akce nám dokreslí článek viděný očima jednoho 
parlamenťáka: V pátek 20. října 2017 se opět uskutečnilo spaní ve škole. Sešli jsme se v 16:00 
v naší parlamentní místnosti, kde jsme se nejprve přivítali, pověděli jsme si, co všechno 
budeme dělat a potom jsme si šli zahrát hru do tělocvičny. Hra se jmenovala Opičky. Udělali 
jsme kruh a jeden z nás si stoupl doprostřed a začal dělat různé pohyby, které ostatní museli 

napodobovat. Cílem této hry bylo vymyslet 
chytrou taktiku, jak se dostat z kruhu ven. S 
taktikou jsme si poměrně dost lámali hlavu, a 
když nám paní učitelka prozradila, jak lehké 
to bylo, nemohli jsme tomu uvěřit. 
Následovala další hra jménem Pexeso. 
Utvořili jsme dvojice. Jedna z nich šla za 
dveře a ostatní dvojice se dohodli, co budou 
dělat. Každá dvojice měla svůj vlastní zvuk, 
pohyb či slovo. Rozmístili jsme se různě po 
tělocvičně a hra mohla začít. Ti, co byli za 
dveřmi, přišli a dál už to probíhalo jako 

pexeso. Někoho vyvolali a ten jim předvedl zvuk, pohyb nebo slovo a podle toho hledali jeho 
parťáka. Vyhrál ten, kdo našel víc dvojic. Po této hře jsme se vrátili zpět do parlamentní 
místnosti, kde pro nás pan zástupce vymyslel úkol. Rozdělil nás do skupin a rozdal nám papíry, 
na kterých byly napsané různé funkce, a my jsme museli vymyslet, co obnášejí. Nakonec jsme 
to prezentovali a snažili si o tom ještě popovídat. Potom přišla řada na další hru. Rozdělili jsme 
se do dvou skupin sedících proti sobě a paní učitelka poslala minci jedné skupině, která si ji 
předávala pod stolem, poté řekla stop a všichni museli dát ruce nahoru a bouchnout o stůl. Ta 
druhá skupina musela hádat, kdo tu minci má. V průběhu této hry přišlo překvapení. Zavítal k 
nám pan učitel Petr Staněk, který s námi strávil zbytek naší akce. Dohráli jsme hru s mincí a 
čekala nás další hra. Paní učitelka Ajšmanová pro nás přichystala hru s fotkami. Rozstříhala 
fotky parlamenťáků, které nafotila minulou schůzku, na tři kousky, rozmístila je různě po škole 
a my jsme je museli hledat a co nejvíc jich poskládat. Nehráli jsme ale jen hry, samozřejmě 
jsme i pracovali. Sedli jsme si všichni ke stolu a plánovali jsme Halloween (propagace, 
výzdoba,...)  A konečně přišla řada na, dalo by se říct, pizzovou večeři, skoro všichni totiž měli 
pizzu. Po večeři nastal čas na dlouho očekávanou stezku odvahy. Tentokrát byla ještě víc 
strašidelná. Museli jsme jít po svíčkách až na půdu, kde na nás čekal kostlivec se sladkou 
odměnou. Po cestě nás ale ještě provázeli pěkně děsivé zvuky, takže to bylo opravdu 
zajímavé. Poté jsme si šli pustit trochu strašidelný film, který se ale, myslím, všem líbil. A po 
filmu umýt a spát. Bylo to skvělé spaní ve 
škole. Ráno jsme tuto akci ještě společně 
ohodnotili a všem se to líbilo. Moc jsme si to 
užili. Děkujeme. 
 Ten samý pátek odpoledne se u 
budovy 1. stupně základní školy sešli rodiče, 
učitelé a děti. Všichni společně se pustili do 
budování školní zahrady. Přikládám článek 
paní učitelky Lenky Kubíkové, která o akci 
napsala pěkný článek: V těsné blízkosti 
budovy  B základní školy v Raspenavě  
vzniká školní přírodní zahrada, kterou 
budou využívat žáci 1. stupně. 

Spaní žákovského parlamentu ve škole 

Budování školní zahrady 
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Velký finanční příspěvek byl získán z programu Pomáháme pomáhat od firmy KNORR-
BREMSE.   Další sponzorský dar v podobě 
mulčovací kůry byl získán od firmy Pila 
Facek a materiál na haptický chodník 
věnoval Karel Sádovský z Ferdinandova. 
Úprava pozemku odbagrováním skrývky 
byla zafinancována městským úřadem v 
Raspenavě. Obrovské poděkování pak patří 
rodičům žáků 1.stupně základní školy, kteří 
věnovali nejenom své osobní volno a 
odvedli obrovskou práci při zakládání 
prvních prvků vznikající zahrady, ale 
poskytli také mnoho bylin, keřů a rostlin k 
vysázení. 
Velké poděkování patří také všem 

vyučujícím a asistentkám, kteří se zapojili do vybudování školní zahrady 
Pracovní setkání proběhlo 20. 10. 2017. Počasí bylo slunečné a přispělo k příjemně prožitému 
pátečnímu odpoledni. Během tohoto odpoledne vznikl haptický chodník, na kterém děti během 
velké přestávky mohou bosé vyzkoušet, jaká je chůze po různých materiálech, v našem 
případě se jedná o písek, mulčovací kůru, kačírek, šišky, malé větvičky a šišky. 
Na poměrně velkém území 35 metrů čtverečných bylo vysázeno mnoho rostlin, keřů a stromů. 
Tyto rostliny byly voleny tak, aby kvetly a dozrávaly v období školního roku a byly vhodné pro 
opylování včelami a jejich plody pak byly potravou pro ptáky. Děti pak mohou pozorovat přírodu 
opravdu zblízka. 
Dalším prvkem je kompost, který bude využíván v budoucnosti i pro zkompostování zbytků 
jídel z jednotlivých tříd. 
V budoucnosti plánujeme vybudování dalších prvků, které patří do  přírodních zahrad (suchou 
zídku, bylinkovou spirálu, hmyzí domeček, 
ježkovník, ptačí budky, škvorovníky apod.). 
 31. října 2017 pořádal žákovský 
parlament společně se všemi pedagogy 
školy Halloween. Ten, kdo se do akce chtěl 
zapojit, oblékl se do nějakého strašidelného 
kostýmu, namaskoval si obličej. 
Parlamenťáci také vyzdobili školu různými 
halloweenskými motivy tak, aby se všechna 
strašidla „cítila jako doma“. Akce měla velký 
úspěch a nejoriginálnější masky byly 
odměněny. 
 V zimních měsících se učitelé 
tělesné výchovy snaží zpestřit výuku 

tělocviku bruslením. Znamená to změnu 
v organizaci výuky tělesné výchovy, ale 
vyplatí se to, protože všichni žáci se 
seznámí alespoň se základy bruslení. Pro 
ty, co brusle nemají je možné je přímo na 
místě zapůjčit a na frýdlantském stadionu je 
též možné si vypůjčit pomůcky pro začínající 
bruslaře. Bruslení chceme učit i 
následujících školních letech. 
Již od začátku školního roku chystáme 
školní předvánoční jarmark. Přípravy 
začínají vrcholit v listopadu, kdy vyrábíme 
polotovary, hotové výrobky, materiály pro 
výzdobu školy. Před samotným jarmarkem 

Budování školní zahrady 

Halloween 

Výuka bruslení 
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se školní budova prvního stupně změní v centrum předvánočních aktivit, kde se nacházejí 
jednotlivé tvůrčí dílničky, prostory pro posezení, odpočinek a občerstvení. Dá to spoustu práce, 
ale výsledek vvždycky stojí za to. Celý předvánoční jarmark zachycuje celkem dobře článek, 
který přikládám: V pátek 1. prosince odpoledne se k budově prvního stupně základní školy v 
Moskevské ulici v Raspenavě začaly scházet skupinky dětí, rodičů a občanů z Raspenavy i 
okolních měst. V 16 hodin odpoledne zde totiž začínal tradiční, již pátý Vánoční jarmark. 
 Zahájení bylo již opět venku, před budovou školy, kde nám děti z dětského pěveckého sboru 
Včelky, pod vedením paní vychovatelky Máji Malé zahrály a zazpívaly pár vánočních písniček 
a známých koled. Po skončení programu se již otevřely školní dveře a jarmark tím byl zahájen. 
Desítky návštěvníků zaplnily velmi rychle prostory školy určené k jarmarku.  Letos jsme 
připravili 18 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli zájemci vyrobit nejrůznější okrasné předměty 
nějak spojené s Vánoci: vánoční blahopřání, vánoční kouli z vlny, čajové potěšení, vánoční 

přáníčko pro děti, vánoční lucerničku, 
vánoční ozdoby, vánoční punčochy, závěsný 
vánoční věneček, sněhuláka, anděla, 
vánoční girlandu, sněhuláka „sportovce“, 
svíčky z včelího vosku, mikulášské sáčky, 
andělíčka z rifloviny, modravé perníčky z 
papíru a ozdobit si tradiční vánoční perníčky. 
Kromě tvůrčích dílniček bylo možné si také 
opatřit i hotové výrobky. V nabídce byly 
minivánočky, ozdobené perníčky, keramické 
stromečky, betlémy z vosku, zvonky z 
pedigu, svícny z včelího vosku, ozdoby z 
kartónu, drobné keramické předměty, krásné 

gelové svíčky a další. 
Ani letos jsme nezapomněli 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 vánoční pochutiny, jako jsou vánočky, 
tradiční grilované klobásky, teplé i studené nápoje, ale také párky v rohlíku.  
Návštěvníku jarmarku bylo opět velmi mnoho, a přestože se jednalo o pátý ročník, byli jsme 
znovu mile překvapeni, kolik jich bylo a příjemně nás potěšily i jejich příznivé reakce.  Některé 
jsme se dozvídali ústně – přímo na místě, jiné nám zapsali do pamětní knihy. Z té opět cituji: 
„Opět jsme zde nasáli vánoční atmosféru, která čiší z každého koutu. Vše bylo úžasné, ostatně 
jako vždy. Moc se těšíme na další rok. Odcházíme s úsměvem na tváři a naditými taškami 
plnými krásných výtvorů.“ „Děkujeme za pozvání, za príma připravenou předvánoční akci. 
Potěšila mě hojná účast malých i velkých z blízka i z dáli a hlavně nadšení všech zelených 
skřítků a skřítčic.“ „Perfektní atmosféra, 
hezké vyrábění pro děti, stejně úspěšné jako 
loni, předloni atd.…“ „Díky za krásně 
strávené odpoledne a příští rok doufáme 
zase na shledanou.“ 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 
hudebního kroužku, které si s paními učitelkami připravily krásné vystoupení na zahájení. 
Žákyním a žákům základní školy. Bez jejich 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. Našemu zřizovateli – Městu Raspenava 

Jarmark 

Jarmark 
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za podporu, pomoc při propagaci akce a úklid okolí školy před jarmarkem. Paní Anně 
Kasákové, která ušila do jedné dílny přes padesát krásných vánočních punčoch. Panu 
Františkovi Hillemu za to, že nám dovezl smrkové větve, které jsme použili na výzdobu školy. 
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. 
 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Je to již tradice, že se naši 

deváťáci převléknou do kostýmů a navštíví 
všechny třídy ve škole. Mají pro děti drobné 
dobrůtky a děti jim za to zpívají písničky 
nebo recitují básničky. Zatím se vždycky 
ukázalo, že vlastně nikdo nezlobil, protože 
čert ještě nikdy nikoho neodnesl. 
 Na začátku prosince se naši odvážní plavci 
pod vedením paní učitelky zúčastnili 5. 
ročníku Mikulášského plavání. Plavání se 
letos zúčastnilo 230 plavců, kteří dohromady 
uplavali 120,238 km. Z toho naši plavci 
uplavali 5 208 m, což je velmi slušný výkon. 
Děkujeme všem účastníkům akce. 
(podrobnější zápis je uveden v přílohách 

k výroční  zprávě, přiložen je i diplom) 
 Od středy 13. do středy 20. prosince 2017 uspořádal náš žákovský parlament již 3. 
ročník charitativní sbírky krmiva pro opuštěná zvířata z útulku AZYLPES v Krásném Lese. 
Celkem se podařilo vybrat 108 kg granulí, 
40 kg konzerv, 10 balení piškotů, 14 balení 
kousacích tyček a dalších 17 balení 
nejrůznějších pamlsků. Dárci nezapomněli 
také na hračky a pelíšky. Všem dárcům moc 
děkujeme za jejich pomoc a podporu a už 
se těšíme na další ročník. 
 V prosinci se také naši prvňáčci 
zapojili do akce Libereckého deníku. Ten 
postupně představoval ve svých novinách 
třídy prvňáčků v celém Libereckém kraji. 
Fotka vyšla ve vydání dne 10. ledna 2018 a 
její kopie je přiložena v přílohách. 
 Hned o den později, 11. ledna 2018 
jsme obdrželi od fondu Sidus certifikát za 
zapojení do veřejné sbírky, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení 
– Pediatrické kliniky UK 2. Lékařské fakulty v Praze, Motole a Fakultní nemocnice v Olomouci. 
Sbírka probíhá tak, že děti si nakupují drobné ukázkové předměty a výtěžek z prodeje putuje 
na vybavení zmíněných nemocnic. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. 
 17. ledna 2018 se konalo okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády. Od nás ze 
školy se této náročné soutěže zúčastnila Eliška Remešová, která obdržela diplom za účast. 
Ten naleznete v přílohách. Děkujeme Elišce za vzornou reprezentaci školy. 

Návštěva Mikuláše ve škole 

Sbírka krmiva pro opuštěná zvířátka 
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 V návaznosti na sbírku krmiva 
nás 19. ledna navštívila milá návštěva z 
útulku Azyl pes  v Krásném Lese. Přijela 
paní ošetřovatelka a přivezla dětem 
ukázat jednoho z nalezených pejsků. 
Děti měly možnost dovědět se vše, co je 
zajímalo o pejskovi i o útulku v Krásném 
Lese. Důležitá pro ně byla i informace o 
tom, jaké jsou podmínky pro to, aby si 
mohly libovolného psa z  útulku pořídit 
domů. 
 1. února 2018 se naši přední 
florbaloví hráči zúčastnili florbalového 
turnaje Frýdlant OPEN 2018. Náš tým po 
velkých bojích obsadil mezi 17 týmy 11. místo. Gratulujeme. 
 9. února zorganizoval žákovský parlament pro ostatní děti tradiční žákovskou 

diskotéku. Ta se koná v době po pololetním 
vysvědčení a je mezi dětmi velmi oblíbená. 
Diskotéka je již tradičně rozdělena na dvě 
části – pro děti z 1. stupně základní školy (kde 
se hrají různé zábavné hry, děti mohou přijít 
v maskách, tančí se s balónky a organizují se 
zábavné soutěže za sladkou odměnu. Druhá 
část je pro děti z 2. stupně základní školy a 
tam se již hlavně tančí a tančí… Do tance se 
zapojují i učitelé, kteří jsou na diskotéce 
samozřejmě také přítomni. Děkujeme 
žákovskému parlamentu za organizaci této 
akce. 
 6. března 2018 se naše dívky  zapojily do 

basketbalového turnaje. Jednalo se o okresní kolo soutěže. Dívky vybojovaly krásné 3. místo. 
Gratulujeme. 
 22. března 2018 se druhá třída se 
stejně jako v loňském roce zúčastnila akce 
Medové jaro v Novém Městě pod Smrkem, 
které pořádá Domov dětí a mládeže pod 
vedením paní Y. Svobodové. Dále cituji 
článek paní učitelky Lenky Kubíkové:  Děti se 
seznamují s  velikonočními výtvarnými 
aktivitami. Namalovaly si perníčky, voskovou 
technikou  ozdobily vyfouknutá vajíčka, 
vyrobily si papírový košíček, vytvořily si 
velikonoční aranžmá a  s pomocí krepáku 
proměnily vajíčko v kuřátko. Všechna 
stanoviště jsou připravena zkušenými 
dospělými a dětem se velmi dobře pod tímto 
vedením pracuje. Strávili jsme v Novém Městě krásné dopoledne a rádi zase přijedeme. 
 V noci z 22. března na 23. března 2018 zorganizovaly paní učitelky pro děti z 1. stupně 
základní školy další ročník Noci s Andersenem. Je to také již tradiční akce. Přikládám článek 
paní učitelky Dany Málkové, který popisuje celou akci: 

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 v předvečer Noci s Andersenem se sešli žáci z pátých tříd ke 
společné, v pořadí již páté Noci s Andersenem. Tato akce, která se koná na mnoha místech 
České republiky, patří u dětí k těm oblíbeným. Letošní noc byla uspořádána k 80. výročí vydání 
Rychlých šípů od Jaroslava Foglara. Cílem akce bylo seznámit děti s dnes už možná 
zapomenutými nádhernými knihami tohoto spisovatele. 

Návštěva z Azyl pes Krásný Les 

Žákovská diskotéka 

Medové jaro ve 2. třídě 
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Všechny děti se zájmem poslouchaly vyprávění o vzniku skautingu, o pravidlech, zásadách a 
dobrodružství, který skauting přináší. 
Společně jsme si zalistovali starými deníky, 
které nám byly zapůjčeny od jedné skautky. 
Bylo skvělé pozorovat, jak obdivují pečlivé 
vedení deníku, ve kterých jsou popsány 
jednotlivé hry, zážitky, výlety – v dnešní době 
je to věc nevídaná… 
Žáci si vyzkoušeli vymyslet název družiny, 
pokřik a vlajku. Plnili různé úkoly, za které 
dostávali části z deníku Jana Tleskače 
(postava z knihy Záhada hlavolamu), a tak 
mimo jiné také luštili šifry, morseovku, hráli 
Kimovu hru, dávali do kupy části KPZ 
(krabičky poslední záchrany), prokázali 

odvahu při noční hře atd. Na konci, pokud družina získala všechny indicie, měli návod na 
vyndání ježka z klece. Všem družinám se to nakonec podařilo.  
Myslím, že se i letos Noc s Andersenem vydařila a že nám všem zůstaly pěkné vzpomínky. 
Děkujeme paní učitelce Málkové a Novotné za organizaci zdařilé akce. 
 V posledním březnovém týdnu proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan. 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli Viktorie Kasáková, Filip Novotný, Milan Kvapil a Jana Hromníková 
z 3. ročníku, Tereza Málková, Rozálie Dlouhá, Lenka Čapková z 5. ročníku, Adam Kytýr, Oliver 
Herold, Kateřina Hromníková z 6. ročníku a Lenka Kopecká, Pavel Chaloupka, Petr Horák z 8. 
a 9. ročníku. Všem děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme. 
 Ve dnech 5. a 6. dubna 2018 proběhlo v naší škole školní kolo Pythagoriády, do které 
se zapojili žáci od 5. do 8. ročníku. Jedná se o matematickou soutěž, která obsahuje 15 úloh, 
za které mohou žáci získat po 1 bodě. Úspěšnými řešiteli byli pouze žáci 5. ročníku Lenka 
Čapková, Rozálie Dlouhá, Barbora Kasáková a Tereze Málková. Všem čtyřem gratulujeme. 
 Dne 7. dubna 2018 jsme se opět zapojili do celosvětové akce Ukliďme svět. Je to velmi 
chvályhodná činnost a jsem rád, že naše paní učitelky tuto akci pro děti organizují. Připojuji 
článek paní učitelky Dany Málkové: 
     Celosvětová úklidová akce Ukliďme svět – ukliďme Česko, nás nenechala chladnými. 
Uspořádali jsme proto úklidovou akci i u nás 
v Raspenavě a to s dětmi z prvního stupně. 
Celkem se do akce zapojilo 30 dětí od 4 – 
12 let a 8 dospělých. Za dvě a půl hodiny 
úklidu Raspenavy jsme nasbírali 
neuvěřitelných 24 pytlů odpadků (což je 
téměř 400 kg odpadu), 3 pneumatiky a 
dalších věcí, které se do pytlů nevešly. 
Rozdělili jsme se na několik skupin, což se 
ukázalo být velmi efektivní.  
     Všichni jsme odcházeli s pocitem dobře 
odvedené smysluplné práce. Je jen škoda, 
že musíme uklízet nepořádek po těch, co 
ho s oblibou a vědomky vytvářejí a to přitom 
máme ve městě sběrný dvůr, kde občan Raspenavy může odložit vše, co již dosloužilo a 
nezaplatí za to ani korunu…:-) Nevadí, jsme rozhodnutí vydat se na úklidovou akci i za rok, 
protože „každý kousek se počítá“… Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme. Třeba nás za 
rok bude zase o něco víc… Děkuji všem organizátorkám akce. 

V pondělí 9. dubna 2018 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 
2018/2019. K zápisu se celkem dostavilo 33 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k 
základnímu vzdělávání. 15 dětí žádá o odklad školní docházky. Jedno dítě se bude 
pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy 

Noc s Andersenem 

Ukliďme Česko 
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tedy nastoupí 17 dětí. Nakonec máme v první 
třídě 20 dětí, z toho jeden žák se vzdělává 
v zahraničí. 

V pátek 13. dubna 2018 se  žáci 1. 
stupně zapojili do projektového dne o vodě. 
Je to projektový den, který tradičně 
pořádáme též na 2. stupni základní školy. 
Přikládám článek paní učitelky Lenky 
Kubíkové: Učitelky a asistentky pedagoga si 
pro děti připravili 12 stanovišť.  Celý den byl 
zahájen motivační pohádkou. Poté děti ve 
skupinách sestavených z dětí z různých tříd 
plnily zadanou práci na stanovištích. 

Seznamovaly se s vodními živočichy, s 
koloběhem vody, s využíváním vody lidmi a 
jejím plýtváním. Vyzkoušely si pokusy s 
vodou a v „laboratoři“ čarovaly kyselostí vody 
a nápojů. Zkusily si také, jak obtížné je 
donášení vody v nádobách na hlavě a 
povídaly si o nedostatku vody v různých 
oblastech Země. Pomocí kamenů a vody 
skryté v rostlinách si vyráběly vodní obrázky. 
Zahrály si na „vodní nástroj“. Projektový den 
byl zakončen vysvobozením vodní víly 
Rozárky na posledním stanovišti. 

17. dubna 2018 se naši chlapci 
zapojili do fotbalového turnaje McDonald ‘s 
Cup. Jednalo se o dva týmy – 1. – 3. ročník (obsadili pěkné 3. místo) a 4. – 5. ročník (obsadili 
též 3. místo). Gratulujeme všem účastníkům. 

18. dubna 2018 odjeli žáci z 9. ročníku a několik žáků ze 7. a 8. ročníku na exkurzi do 
Památníku Terezín. Tuto exkurzi také 
pořádáme tradičně a má pro děti velký 
význam, protože mají možnost se tak nějak 
v praxi dozvědět něco o holokaustu a to 
přímo na místě, kde k němu docházelo. 
Z exkurze si často odnášejí hluboké zážitky. 

19. dubna se naši žáci zúčastnili 
oblastního kola dopravní soutěže malých 
cyklistů. Ve velké konkurenci obsadili pěkné 
4. místo. Gratulujeme šikovným cyklistům. 

Taktéž 19. dubna se družstvo dívek 
z 8. ročníku zapojilo do turnaje frýdlantské 
základní školy „O pohár ředitelky školy“. 
Naše šikovné dívky vybojovaly skvělé 2. 
místo. Je vidět, že dívky mají dobrou 
průpravu z tréningů národní házené a umějí 
opravdu dobře házet. Gratulujeme. 
Od 30. dubna do 3. května se část žáků naší 
školy zúčastnila exkurze do Anglie. Opět 
připojuji článek paní učitelky Hájkové: Na jaře 
jsme se s výběrem žáků z druhého stupně 

Zápis dětí do 1. ročníku 

Projektový den vody 

Exkurze do Památníku Terezín 

Exkurze žáků do Anglie 
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naší školy vydali do Anglie na 6denní zájezd s CK Kristof. V neděli jsme se u školy rozloučili s 
rodiči a spolu s paní učitelkou Hájkovou a Kočovskou vyrazili na dlouhou cestu. Přeprava 
probíhala poklidně, jen jsme si kousek zajeli do Příbrami, kde se k nám „nalodili“ další cestující 
z místní základní školy.V Anglii jsme si užili ubytování v rodinách i výlety s paní průvodkyní. 
Viděli jsme Oxford, nejslavnější univerzitní město, kde nás uchvátily prostory, kterými se 
inspirovali při natáčení Harryho Pottera. Nicméně na nejslavnější slavnostní síň jsme se těšili 
do Warner Bros. Studios, kde jsme do zákulisí natáčení nahlédli během 3hodinové prohlídky 
rekvizit a prostor, kde se Harry Potter opravdu natáčel. Při naší cestě Anglií jsme nemohli 
opomenout Shakespearovo rodiště Stratford upon Avon a hrad ve Windsoru, kde se zrovna 
chystala královská svatba Harryho a Megan. Prošli jsme se také Londýnem kolem 
Westminster Abbey, přes St. James‘ Park a Trafalgar Square. Někteří se pořádně báli v 
London Dungeon, ale uklidnili jsme se projížďkou po Temži až na parkoviště, kde na nás čekali 
naši řidiči s občerstvením a autobus připravený k odjezdu domů.Pobyt v rodinách i prohlídky 
památek a anglických zajímavostí jsme si moc užili a doufáme, že se nám podaří podobné 
zájezdy realizovat i v následujících letech 

10. května 2018 jsme v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje 
organizovali další setkání žákovských 
parlamentů základních škol Libereckého 
kraje. Setkání bylo opět určeno pro celé 
žákovské parlamenty (15 – 25 žáků za 1 
školu). V rámci programu si účastníci 
společně s odbornicí na propagaci a PR 
povídali o efektivních možnostech 
propagace činnosti žákovského parlamentu 
ve škole i mimo ni. Dále si ukázali, jak může 
vypadat ideální schůzka žákovského 
parlamentu a v posledním bloku budou pak 
měli účastníci jedinečnou možnost 
besedovat s pěti členy Rady Libereckého 
kraje.  

V pátek 11. května 2018  se druhá třída vydala do Hejnic do SEV Střevlík na program 
Prožitkové hry v přírodě. Dále citují článek 
paní učitelky Lenky Kubíkové: S lektorkou 
paní Sobotovou si báječně užily celé 
dopoledne. Program byl  sestaven tak, aby se 
děti všemi smysly setkávaly s přírodou. 
Nejprve používaly hmat a poznávaly poslepu 
jednotlivé přírodniny. Poté zapojily čich a ve 
skupinách hádaly, co za přírodninu podle 
čichu poznaly v pytlíčcích. Při hře na srnky a 
myslivce zapojily sluch. Velmi je bavilo 
landartové tvoření v lese a zlatým hřebem 
byla chůze poslepu a naboso podle lana. Děti 
také velmi překvapilo zadání, jak si společně 
sníst svačinu. Každý měl obě ruce zavázané 
ke svým dvěma spolužákům a tak se celá 
třída vzájemně spojila v jednom jediném kole. Děti musely se domlouvat a spolupracovat tak, 
aby se mohli všichni najíst. 

Setkání žákovských parlamentů 

2. A ve Střevlíku 
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Od úterý 15. května se konal další ročník Raspenavských tvořivých hrátek. Přikládám 
článek paní učitelky Libuše Lžičařové a Renaty Aygören: Letos se konal již pátý ročník tradiční 

báječné akce s názvem Raspenavské 
tvořivé hrátky. Je to akce, při které je 
možnost na pár dní opustit každodenní 
starosti a ponořit se do světa tvoření, 
hudebna a v neposlední řadě do dobré 
nálady. I tentokrát nám byl zapůjčen prostor 
raspenavské fary, kam se od úterka 15. 
května sjížděli řezbáři a výtvarníci ze všech 
koutů naší země. Ti se sem, jak se nechali 
slyšet, vždy rádi vrací. Ve čtvrtek byly pro 
návštěvníky nachystané kreativní dílny a od 
17:00 diskotéka pana Mazánka. Na páteční 
dílničky zavítalo mnoho tvořivých lidí všech 

věkových skupin. Večer se po farní zahradě rozezněly písničky country skupiny Kmeti. Mnozí 
návštěvníci využili i možnosti opéci si vuřtíky podle své chuti na několika připravených 
ohništích. O jídlo pro účastníky i občerstvení pro návštěvníky a hosty se po celou dobu výborně 
starali pan Josef Štětina a Tomáš Štětina. Ochutnávkou výborných koláčků a dortíků obohatili 
nabídku i klienti a terapeuti místní kavárny DOMOV. Hlavní kulturní program byl přichystán na 
sobotu 19. 5. 2018. Na dopolední dílničky přijely i dvě delegace s dětmi z Czernawy a Gryfowa 

Slazski s veselou MUZIKOU ZE DVORKA. 
Odpolední gala odpoledne uvedly děti 
z raspenavské MŠ, vystoupila zde po 
dvouleté odmlce skupina Proudy, svými 
tanci obohatila program country skupina 
Nord River a velký ohlas sklidila také skupina 
Ferles band. Již tradičně se konala i 
oblíbená aukce keramických výrobků a 
uměleckých děl. Tyto předměty do aukce 
věnovali přítomní umělci, učitelé a 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. Sobotní galaprogram 
zakončili tanečníci s ohněm. Raspenavské tvořivé hrátky tradičně doplňuje soutěžní výstava 
výtvarných prací. Téma té letošní znělo „Čas plyne jako voda aneb minulost, přítomnost a 
budoucnost nejen v Jizerkách“. Po celou dobu konání této akce bylo možno ve výstavní síni 
farní charity obdivovat výtvarná díla dětí a žáků mateřských, základních a uměleckých škol 
z Frýdlantského výběžku i klientů terapeutických dílen Domova Raspenava. Vyhlášení vítězů 
soutěže a ocenění mnoha mladých výtvarníků 5. 6. 2018 v kavárně Domov se pak stalo 
„závěrečnou tečkou“ za letošním ročníkem Raspenavských tvořivých hrátek.  
Zbývá ještě poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu akce. 
Poděkování patří nejen celému organizačnímu týmu, ale i sponzorům – Petr Janda, 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, Václav Bartoš, Truhlářství Janáček – Historická okna a dveře, Folda s.r.o. a 

Czech Fibre spol. s r. o., Viktor Čurda. 

Zároveň by se tato akce nemohla uskutečnit bez finančních a mediálních partnerů, kterými byli 
Liberecký kraj, ZŠ a MŠ Raspenava, Město Raspenava, Domov Raspenava, freedlantsko.eu, 
SDH Raspenava, kteří rovněž přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.  

Raspenavské tvořivé hrátky 

Raspenavské tvořivé hrátky 
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Zvláštní poděkování patří všem dobrovolným, ochotným a milým lidem, kteří nám bez finanční 
odměny po celé tři dny pomáhali. Děkujeme paní učitelce Libuši Lžičařové, Renatě Aygören a 
Miloši Šimkovi za organizaci akce. 
 17. května 2018 se naše děti ze speciální třídy zúčastnily Okresního kola v atletickém 
čtyřboji, které pořádala Základní škola Orlí, Liberec. Naší nejúspěšnější atletkou se stala 
Nikola Zavalaná, která zvítězila ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem skončila na 
druhém místě. Gratulujeme. 

29. května 2018 se na 2. stupni 
základní školy konal několikrát odložený 
projektový den s ekologickou tématikou. 
Každý učitel si připravil nějakou ekologicky 
zaměřenou aktivitu (sopka, stavba 
vodovodu, po stopách kamenů, ekokaktivity, 
hon na slovíčka apod.) a žáci byli rozděleni 
do družstev. V každém družstvu byli 
zástupci všech ročníků. Družstva potom 
putovala od jednoho stanoviště ke druhému, 
kde plnila nejrůznější úkoly, za které byly 
cenné body.  

V květnu 2018 se již potřetí mohly 
děti z prvního stupně zapojit do sportovní 

soutěže „Šplháme na Sněžku.“ V tomto roce se 
přihlásilo 49 dětí, což je polovina všech žáků, kteří 
navštěvují první stupeň. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin. Za každou vyšplhanou tyč se jejich 
skupině připsaly 4 metry. Když někdo vylezl do 
půlky, pak dva metry. Cílem této soutěže je 
vyšplhat tolik metrů, kolik má naše nejvyšší hora 
Sněžka. Děti šplhaly během dvou přestávek a 
zvládly „vyšplhat na Sněžku“ za 8 dní. Moc je 
chválíme a gratulujeme. Odměnou jim byly drobné 
dárky a diplomy. Děkujeme paní učitelce Lence 
Kubíkové za organizaci akce. 

5. června 2018 zorganizoval náš žákovský 
parlament další tradiční akci. Byla to oslava 
mezinárodního dne dětí pro děti z mateřské školy. 
Pro naše předškoláky byly přichystány nejrůznější 
dětské zábavné aktivity, jako například hod 
míčkem do plechovek, prolézání prolézaček, jízda 
na odrážedle atd. Všechno samozřejmě za sladkou 
odměnu. Děkujeme našim parlamenťákům za 
přípravu akce. 

Ekologický projektový den ve škole 

Šplháme na Sněžku 



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

   32 

7. června 2018 se konal ve Frýdlantu atletický čtyřboj – „O pohár města Frýdlant“. 
V obou kategoriích (6. – 7. třída a 8. – 9. 
třída) jsme měli své reprezentanty. Všichni 
se velmi snažili, ale konkurence byla velká. 
Nejlépe se umístila Adéla Petruželová, která 
vyhrála ve své kategorii celý čtyřboj – 
obsadila skvělé první místo. Gratulujeme. 

25. června 2018 jsme ve spolupráci 
s naším zřizovatelem pozvali prvňáčky do 
obecní knihovny. V knihovně jsme si povídali 
o knížkách, o krásných pohádkách a 
příbězích a při té příležitosti děti navštívil pan 
rytíř a pasoval je na čtenáře. Před samotným 
pasováním děti složily slib čtenáře, kde 

slíbily, že se budou ke knížkám hezky 
chovat. Potom je pan rytíř pasoval a každý 
nový čtenář dostal pamětní list, odznáček 
čtenáře a pěknou knížku na čtení. 

28. června – předposlední školní 
den, máme slavnostní ukončení školního 
roku v České besedě. Akci vždycky 
organizují osmáci pro žáky 9. ročníku. 
Osmáci tedy připraví kompletní program, 
veselé scénky, připraví hudbu a také 
uvádění programu. V samotném programu 
pozvou na pódium každou třídu, třídní 

učitelé třídu představí, rozdají odměny nejlepším žákům a pochválí je. Také zde vyhlašujeme 
osobnosti školy v nejrůznějších oblastech (studium jazyků, sportovec, žákovský parlament…) 
Vyvrcholením programu je vždy okamžik, kdy na pódium vystoupí žáci 9. ročníku. Pak 
následuje loučení s vycházejícími žáky. Je to vždycky veselé, ale zároveň také dojemné, 
protože se loučíme s dětmi, se kterými jsme pracovali celých dlouhých 9 let.  

Po skončení programu v Besedě se přesuneme do budovy městského úřadu, kde na 
nás již čekají pan starosta s místostarostou. Ti žákům popřejí hodně štěstí a sil do dalšího 
studia, předají jim malé dárečky (dvěma nejlepším deváťákům také hodnotnější odměny). Na 
závěr je přichystáno malé občerstvení a krátká beseda s panem starostou. Potom už všichni 
pospíchají domů, vždyť zítra je vysvědčení a pak hurá na prázdniny… 
 

 

Mezinárodní den dětí v mateřské škole 

Pasování na čtenáře 

Schůzka vycházejících žáků s vedením města Slavnostní ukončení školního roku 
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V textu jsou použity části úryvky nebo celé články z webových stránek naší školy napsané 
učiteli: Mgr. Libuše Lžičařová, Mgr. Lenka Kubíková, Mgr. Bc. Petr Kozlovský, Mgr. Dana 
Málková, Kateřina Hájková a další.         

 
  

 

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  
 
 Ve školním roce 2017/2018 Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 
1. Státní dotace na přímé náklady - Liberecký kraj  

      Dotace Čerpání 
Rozdíl - 
vratka 

Přidělená dotace NIV celkem 19 261 225 19 254 905 6 320 

v tom:           

Mzdové prostředky   13 778 193 13 773 546 4 647 

OPPP     120 000 120 000 0 

Ostatní (ONIV, odvody a FKSP) 5 363 032 5 361 359 1 673 

      

2. Účelové dotace - Liberecký kraj   

UZ 33457 - Asistent pedagoga     181 144 181 144 0 

UZ 33052 - Zvýšení platů prac. reg. školství     403 749 403 749 0 

UZ 33070 - Podpora výuky plavání     15 400 15 400 0 

UZ 33073 - Zvýšení platů NP     99 251 96 852 2 399 

      

3. Příspěvek od zřizovatele - Město Raspenava   

příspěvek zřizovatele vč. státního příspěvku 4 056 000 4 056 000 0 

      
4. UZ 33063 - Šablony pro ZŠ a 
MŠ     110 853 110 853 0 

      

5. doplňková činnost       

    zisk   6344,86   

      

6. Hospodářský výsledek    

      Výnosy Náklady HV 

1. zřizovatel   4 056 000,00    3 782 751,79    273 248,21    

2. státní dotace   19 952 050,00    
19 952 
050,00    0,00    

3. dotace z programů kraje 88 542,00    88 542,00    0,00    

4. doplňková činnost 326 625,00    320 280,14    6 344,86    

Celkový hospodářský výsledek     279 593,07    

      

7. příspěvky na provoz ŠD, ŠK, školné MŠ, úroky  
1. školní družina, školní klub 35 426,00      

2. školní jídelna   1 051 734,00      

3. školné - mateřská škola 140 001,00      

4. ostatní výnosy   486 092,29      

Celkem     1 713 253,29      

      

7. Stav fondů k 31. 12. 2017    

1. fond odměn      244 439,36       

2. FKSP      296 815,95       

3. rezervní fond    2 975 423,91       

4. fond reprodukce DM      253 926,18       
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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 2017“ – Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období září – prosinec 2017 
(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 2018“ – Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2018 
(účelový znak 33457) 
Výzva 2_16_022 OP VVV („Šablony 2“) – v rámci projektu je financováno vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti, v oblasti inkluze a 
cizích jazyků. Dále je podporováno sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv, školní asistentka a speciální pedagožka. 
  

 
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 
 
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání jsme se ve školním roce 2017/2018 
nezapojili. 

  
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

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

2. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 
„Porozumění“ 

Projekt je spolufinancován z grantového fondu Krajského úřadu Libereckého kraje 
a finanční prostředky jsou určeny na nákup didaktických a kompenzačních 
pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.  

3. Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu 
Základní škola speciální 

Projekt je spolufinancován z grantového fondu Krajského úřadu Libereckého kraje 
a finanční prostředky jsou určeny pro nákup didaktických a kompenzačních 
pomůcek pro žáky základní školy speciální. 

4. Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 
Projekt je spolufinancován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a je 
organizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příjemcem je Krajský úřad 
Libereckého kraje a naše škola je partnerem. K 1. 9. 2018 tuto pomoc využívá 
celkem 12 dětí, 6 celodenní stravování v mateřské škole a 6 oběd v základní škole. 

5. Pomáháme pomáhat 
Projekt vypsala firma Knorr-Bremse, pobočka Liberec. Z tohoto projektu jsme 
financovali zařízení školní přírodní zahrady u budovy 1. stupně základní školy. 
Zahradu jsme začali budovat v září 2017 svépomocí a při práci nám velmi pomohli 
rodiče našich žáků. Ještě jednou jim touto cestou děkuji. V projektu pokračujeme i 
v letošním roce, kdy firma Knorr-Bremse vypsala další kolo a náš projekt byl opět 
vybrán.    
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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 

 Společná organizace Raspenavských tvořivých hrátek 

 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. Při jejich vzdělávání s Domovem velmi úzce spolupracujeme a účastníme se 
tradičních akcí, které pořádají. Paní učitelky ZŠ speciální na tyto akce připravují s dětmi 
vystoupení. Domov je též naším tradičním partnerem při organizaci Raspenavských tvořivých 
hrátek. 
 
 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  se vybírají, nám pak sdružení může dle finančních možností 
přispívat především na výdaje spojené s reprezentací školy (jízdné na sportovní a jiné 
soutěže), a na odměny pro žáky ve v soutěžích, které organizujeme. Dále je možné přispívat 
na nákup knih do školní knihovny, 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 hasičským záchranným sborem spolupracujeme též v rámci prevence, dále pak při 
vyhlašování cvičných požárních poplachů. 
 
 Sbor dobrovolných hasičů 
S dobrovolnými hasiči spolupracujeme v rámci našich školních akcí. Hasiči nám pomáhají při 
Předvánočním jarmarku, Raspenavských tvořivých hrátkách a pomáhají nám s dopravou na 
akce konané v partnerských městech. Pomáhají nám vždy velmi ochotně a nezištně. 
 

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. 
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 Město Frýdlant 
Spolupráce s Městem Frýdlant zahrnuje zejména výuku 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 různých projektů. 
 
Dalšími subjekty, se kterými pravidelně spolupracujeme, jsou firmy NOVUS, Jizerskohorská 
strojírna, kam chodíme se žáky na exkurze, dále Severočeské muzeum, Muzeum ve 
Frýdlantu, Krajská vědecká knihovna v Liberci, raspenavská knihovna, Úřad práce Liberec, 
Oblastní galerie Liberec, mediační a probační služba atd.… 
  
 

 
 
 
 
 

 
Seznam příloh  
 

1. Výchovné poradenství ve školním roce 2017/2018 
2. Vyhodnocení práce speciální pedagožky 2017/2018 
3. Vyhodnocení plánu prevence a činností metodika prevence 2017/2018 
4. Hodnocení ekologické a environmentální výchovy ve školním roce 2017/2018 
5. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2017/2018 
6. Hodnocení práce školního klubu za školní rok 2017/2018 
7. Školní aktivity žáků ze ZŠ speciální ve školním roce 2017/7/2018 
8. Informace o akcích Školního sportovního klubu ve školním roce 2017/2018 
9. Prezentace Osobnost školy za školní rok 2017/2018 
10. Zpráva o činnosti žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018 
11. Diplomy ze školních a mimoškolních akcí, novinové články a další zajímavosti ze 

školního roku 2017/2018 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Raspenavě dne 29. září 2018 
 
         Mgr. Petr Chvojka 
                  ředitel školy 


