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ČÁST  I. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec  
                        - příspěvková organizace 
 

Adresa:  náměstí 1. máje  228, 463 31 Chrastava, okres Liberec 
 

Identifikátor právnické osoby:  600 079 783      IČ:  72741643 
 

Právní forma: příspěvková organizace  
 

www stránky:  www.zschrastava.cz             e-mail: zschrastava@volny.cz 
 

Zřizovatel: Město Chrastava                          IČ: 00 262 871 
 

Adresa: náměstí 1. máje 1,  463 31 Chrastava 
 

Druh a typ školy: Základní škola         IZO: 102 229 554  
    Kapacita: 856 žáků  
    Obory vzdělání:  
    79–01–C/01 Základní škola 
    79–01–B/01 Základní škola speciální  
    Školní družina          IZO: 116 401 028 
    Kapacita: 138 žáků  
 

Datum zařazení do sítě: 1. ledna 2003 
 

Ředitel školy: Bc. Mgr. Aleš Trpišovský 
 

Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání: RNDr. Irena Lejsková 
 

Zástupce ředitele školy pro ekonomiku a provoz: Bc. Renata Hradcová 
 

Poradenské služby:  Mgr. Iveta Steidlová  (výchovná poradkyně) 
 Ing. Jiřina Suchá  (metodik prevence rizikového chování) 
 Mgr. Karel Řehák (speciální a sociální pedagog) 
 

Koordinátor ŠVP: RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Vladislava Kollmannová 
 

Koordinátor ICT: Mgr. Václav Severa 
 

Koordinátor EVVO:  Mgr. Veronika Povýšilová 
  
Školská rada:    zástupci zřizovatele 
 Zita Václavíková, Mgr. Eva Kašková  
 zástupci zákonných zástupců žáků 
 Klára Matoušová (předseda), Petr Grusman 
 zástupci pedagogického sboru 
 RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Ingeborg Henzlová 

http://www.zschrastava.cz/
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Základní charakteristika školy 

 

Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 225, okres Liberec – příspěvková organizace 
vznikala postupným slučováním tří samostatných subjektů – dvou základních škol a jedné 
zvláštní školy.  Dne 1. 8. 2000 vznikla škola jediná, která od reformy státní správy, tedy od 1. 1. 
2003, vystupuje jako jeden samostatný právní subjekt. 
 

Základní škola Chrastava je školou spádovou, to znamená, že škola poskytuje vzdělávání 
nejširšímu spektru žáků nejen místních, ale i dojíždějících z okolních obcí. Spádovým obvodem 
školy je katastrální území města Chrastava, současně je však škola otevřena pro všechny děti 
ze správního území obvodu ORP Liberec. Školu navštěvují žáci Chrastavy včetně jejích 
odloučených částí vesnického charakteru Vítkov, Andělská Hora, Víska a Vysoká, ale i žáci ze 
samostatných obcí Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou, Václavice, měst Liberce a Hrádku nad 
Nisou. 
 

Školní vzdělávací program realizuje požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 
základní vzdělávání. Současně profiluje naši školu tím, že na základě SWOT analýzy 
vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků rodičů,  formuluje vlastní představy o 
podobě vzdělávání tak, že se zaměřuje zejména na: 
- poskytování vyváženého, kvalitního všeobecného vzdělání, 
- rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace, 
- vyváženost v efektivním  využívání různých forem a metod výuky 
- inkluzivní vzdělávání  
- kvalitní přípravu žáků pro studium na školách, které poskytují střední  vzdělání  
 

Škola spravuje tři velké budovy, které pocházejí z konce 19. století. Dvě z nich byly postaveny 
pro školské účely, jedna sloužila jako okresní soud. 
 

             
         

        budova v Revoluční ulici         budova na náměstí 1. máje         budova ve Školní ulici 
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ČÁST  II. 
 
 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
 

1. Přehled vzdělávacích programů školy 
 
Naše škola vyučuje ve všech třídách I. a II. stupně podle vlastního vzdělávacího programu, 
kterým je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola 
směrů, cest a možností“, který vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí 
stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
 
Školní vzdělávací program umožňuje kvalitní, plnohodnotný a komplexní rozvoj žáků. Svou šíří 
a uceleností poskytuje vzdělání všem žákům, kterým dává rovné příležitosti a možnosti 
uplatnění.  
 
Cílem vzdělávacího programu je rozpoznávat individuální MOŽNOSTI jednotlivých žáků tak, 
aby si je sami uvědomili a dokázali jich využít. Chceme jim ukázat nejrůznější CESTY ke 
vzdělávání nejen na naší škole, ale i v budoucím životě. Těmito cestami máme na mysli co 
nejširší spektrum uplatňovaných přístupů, metod a forem výuky. Na jejich základě by si naši 
absolventi měli budovat klíčové kompetence pro nejrůznější oblasti lidského života a najít 
správný SMĚR svého profesního zaměření a svého budoucího smysluplného života. Koncepce 
našeho vzdělávacího programu respektuje tu skutečnost, že jsme jednak jedinou plně 
organizovanou základní školou v Chrastavě a jednak i základní školou spádovou.  
 
Tato skutečnost nás tedy směřuje k tomu, že poskytujeme vzdělávání nejširšímu spektru žáků 
nejen místních, ale i dojíždějících z okolních obcí. Navíc naše škola uskutečňuje vzdělávání 
žáků se zdravotním postižením formou individuální i skupinové integrace. Z toho vyplývá, že 
škola nemůže preferovat specifické zaměření našeho vzdělávacího programu. Přesto jsme se 
více zaměřili na výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky. Tyto předměty jsme posílili 
hodinovými dotacemi.  
 
Školní vzdělávací program je živý dokument, který je třeba aktualizovat jak v souladu 
se vzdělávacími strategiemi školy tak i s legislativními změnami vzdělávacího systému 
základního školství.  
 
Z toho důvodu škola reagovala na v únoru 2016 vydané Opatření ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tím byla 
zrušena příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a byla zavedena 
podpůrná opatření určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, která definují 
nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající jejich zdravotnímu stavu a 
kulturnímu prostředí.  
 
V tomto  směru  byl  důležitým  krokem  ve  školním  roce  2017/2018  zapracování  do  našeho 
školního  vzdělávacího  programu  kapitolu  pro  vzdělávání  žáků  se  speciálními vzdělávacími  
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potřebami dle snížených výstupů RVP ZV. Podle této části ŠVP se bude postupovat při 
vyučování žáků zařazených do našich speciálních tříd od 1.9.23018. 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola realizuje: 
 

 v běžných třídách základní školy s použitím plánu pedagogické podpory pro žáky s 
potřebou podpůrných opatření prvního stupně 

 formou individuální integrace v běžných třídách s použitím individuálního vzdělávacího 
plánu pro žáky s potřebou podpůrných opatření druhého a třetího stupně 

 ve speciální třídě, zřízené pro žáky uvedené v §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů pro žáky s potřebou podpůrných opatření od třetího a vyššího 
stupně podpůrných opatření 

 
Škola tak nadále uplatňovala, resp. rozšířila aktivity v možnostech vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami jak v běžných třídách, tak i ve třídách speciálních. V 
běžných třídách se jedná o inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, ADHD, 
vadami řeči, se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Tito žáci mají standardně 
vytvořeny na základě doporučení školského poradenského zařízení a informovaného souhlasu 
zákonných zástupců individuální vzdělávací plány.  
 
Škola ve vyučovacím procesu aplikuje dva, resp. tři školní vzdělávací programy (vzhledem 
k dobíhající příloze pro žáky s LMP). Ve kterých ročnících běžných a speciálních tříd jsou 
jednotlivé vzdělávací programy využívány, ukazuje následující tabulka. 
 

 

 

2017/2018 

Běžné třídy Speciální třídy 

Ročník Název Ročník Název 

1. – 9. 
ŠVP pro ZV 

Škola směrů, cest a možností 
1. – 6. 

ŠVP pro ZV Škola směrů, cest 
a možností 

– IVP s upravenými minimálně 
očekávanými výstupy dle RVP 

ZV 

 

7. – 9. 

ŠVP pro ZV Škola směrů, cest 
a možností – příloha 

upravující vzdělávání žáků 
s LMP 

9. 
ŠVP pro obor vzdělávání 
Základní škola speciální 

Škola směrů, cest a možností 
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Speciální třídy jsou určeny pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s LMP). 
Od 1. 9. 2016  jsou  žáci  ve  speciálních  třídách  vzděláváni  v souladu s Opatřením ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání. 
  

 Žákům I. stupně a žákům 6. ročníků byl vypracován individuální vzdělávací plán, který 
zohledňoval minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů uvedených 
RVP ZV.  

 Žáci II. stupně od 7. ročníků v přechodném období dokončují základní vzdělání podle 
dosavadního školního vzdělávacího programu – přílohy upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením.  

 
Ve speciálních třídách také škola vzdělává formou individuální integrace žáky s těžším 
mentálním postižením, pro které je určen  Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 
Základní škola speciální s motivačním názvem Škola směrů, cest a možností. Podle tohoto ŠVP   
ve školním roce 2017/2018 škola vzdělávala pouze jednoho žáka.  
 
 

2. Přehled počtu tříd a žáků   
    /podle zahajovacího výkazu k 30.9.2017/ 
 
Počet žáků naší školy v běžných třídách dva po sobě jdoucí školní roky roste. Ve školním roce 
2017/2018 se zvýšil o dalších 40 žáků. Výkon školy, který v minulých školních letech stagnoval, 
se tak přiblížil hranici 650 žáků. Na základě analýzy matriky městského úřadu (tj. k počtu nově 
přijímaných žáků do prvních ročníků),  k odchodu žáků do středního vzdělávání a příchodu žáků 
z okolních obcí, by se měl výkon školy v příštích školních letech pohybovat okolo 650 až 660 
žáků.  
 

2016/2017 2017/2018 

 Počet tříd Počet žáků  Počet tříd Počet žáků 

Základní 
škola 

24 596 
Základní 

škola 
25 631 

Speciální 
třídy 

2 12 
Speciální 

třídy 
2 17 

Celkem 
škola 

26 608 
Celkem 
škola 

27 648 

Oddělení 
ŠD 

4 118 
Oddělení  

ŠD 
5 138 

 
Výkon školy a počet tříd (zejména prvních ročníků) významně ovlivňuje velký počet žáků, u 
kterých rodiče žádají o odklad povinné školní docházky. Ve správním řízení je naprosté většině 
žádostí na základě doporučujících stanovisek školských poradenských zařízení a odborných 
lékařů vyhověno. Situaci nezměnila ani novela školského zákona, která přinesla do mateřských 
škol povinný poslední rok před nástupem do školy. 
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Ve školním roce 2017/2018 došlo k zastavení poklesu počtu žáků ve speciálních třídách.  
Přestože škola měla v minulých školních letech stabilizovaný počet tří tříd, nastavení 
optimálního počtu žáků v těchto třídách je vymezeno mnoha faktory. Jedním z významných je 
v současnosti velmi diskutovaná otázka možného vzdělávání  žáků  se  zdravotním  postižením  
na  jedné  straně  formou  skupinové integrace a na straně druhé formou inkluze. Inkluzivní 
vzdělávání předpokládá zařazení všech dětí se zdravotním postižením do běžné třídy, což 
znamená nejen zásadní změnu ve filosofii vzdělávání, ekonomická a systémová opatření, ale 
především  i  změny  v legislativě. 
 
Ve  speciálních třídách každoročně zaznamenáváme deficit v počtu žáků nově zařazených do 
vzdělávání formou skupinové integrace a to především ve vztahu k vycházejícím žákům z této 
formy vzdělávání. Problematiku počtu žáků komplikuje i faktor stěhování, který má na stabilizaci 
počtu žáků v těchto třídách signifikantní vliv. Počet dvou tříd je blízký hranici počtu žáků, který je 
ještě v souladu s příslušnými právními předpisy. Přes výše uvedené tvrzení lze konstatovat, že 
se stav ve speciálních třídách stabilizoval a prognóza vzdělávání žáků s mentálním postižením 
formou skupinové integrace má na naší škole budoucnost. Navíc při poslední inspekční činnosti 
ČŠI ve své zprávě konstatovala, že model zachování dvou tzv. speciálních tříd jako prvku 
skupinové integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se dlouhodobě osvědčil a tvoří 
významnou součást péče o tyto žáky v rámci celé lokality.  
 
Při způsobu stanovování počtu žáků a tříd je nutné zdůraznit, že není možné pohlížet na výuku 
ve speciálních třídách jako na výuku v samostatných třídách. Tyto speciální třídy jsou 
organizačně zabezpečeny principem „malotřídní školy“ a většina výuky probíhá ve studijních 
skupinách, kde jsou nejčastěji zařazeni žáci dvou až tří různých ročníků. 
  
Tradičně jsme zaznamenali velký zájem rodičů o školní družinu. Kapacita 118 žáků v minulých 
školních letech byla naplňována v plné výši a po celý školní rok maximálně využita. Z tohoto 
důvodu  jsme mohli přijímat do zájmového  vzdělávání především žáky 1. a 2. ročníků a jen ve 
velmi omezené kapacitě žáky třetích a čtvrtých ročníků. Proto vedení  školy  vydalo  kritéria  pro  
přijímání  žáků  do  školní družiny. S postupem podávání žádostí o přijetí do školní družiny jsou 
rodiče seznámeni na třídních schůzkách a na webových stránkách školy tak, aby bylo možné již 
od začátku školního roku  maximálně  vyhovět v rámci kapacity školní  družiny  všem  
žadatelům.  
 
Vedení  školy  vzhledem k vysokému počtu žáků na I. stupni dlouhodobě usilovalo o navýšení 
kapacity ŠD. Krajský úřad Libereckého kraje žádosti školy vyhověl a kapacitu školní družiny od 
1. 9. 2017 navýšil o 20 žáků. Toto navýšení umožnilo od nového školního roku otevřít o jedno 
oddělení ŠD více.  
 
Počet žáků školy, resp. její výkon má významný dopad na financování školy. V současné době 
škola vykazuje poměrně vysokou naplněnost tříd. V příštích letech má však dojít ke změně 
financování regionálního školství. Financování školy má být odvislé od maximálního možného 
počtu odučených hodin a průměrné naplněnosti ve třídách I. a II. stupně. Takto nastavené 
financování by mělo přinést radikální snížení průměrné naplněnosti tříd, která by měla být 
optimálně 23 až 24 žáků ve třídě. Naplněnost třídy je jedním ze zásadních aspektů efektivity 
výchovně vzdělávacích strategií školy v procesu učení.  
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Dalším významným hlediskem této problematiky je závazek školy v rámci projektu podaného u 

Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce a 
modernizace školní budovy, která bude provedena ve vazbě na rozšiřování kapacit  kmenových 
učeben. Škola se zavázala k navýšení počtu o dvě třídy a to po dobu pěti let. To znamená, že 
po dokončení rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici, bude škola moci dělit početné třídy tak, 
aby došlo k optimalizaci počtu žáků ve třídách. 
 
Běžné třídy  
 

počet tříd celkový počet žáků 
počet žáků 

na třídu 
počet žáků 
na učitele 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

24 25 596 631 25,04 25,24 18,24 18,56 

 
Speciální třídy  
 

počet tříd celkový počet žáků 
počet žáků 

na třídu 
počet žáků 
na učitele 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

2 2 12 17 6 8,5 5,6 7,7 

   
Celá škola (běžné třídy, speciální třídy) 
 

počet tříd celkový počet žáků 
počet žáků 

na třídu 
počet žáků 
na učitele 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

26 27 608 647 23,6 24 17,22 17,49 

 
Uváděná disproporce v předcházejících tabulkách je daná tím, zda jsou či nejsou do výsledků 
započítávány výkony ve speciálních třídách. Tato disproporce je zásadně ovlivněna zákonnou 
normou, která uvádí nejnižší a nejvyšší počty žáků ve třídách. Pro běžné třídy je dán nejvyšší 
počet 30 žáků a pro speciální třídy nejnižší 6 žáků a nejvyšší 14 žáků. 
 
 

3. Volitelné předměty, zájmové útvary 
 
Třídy a odborné učebny jsou na naší škole zařízeny tak, aby bylo možné realizovat školní 
vzdělávací program i v oblasti volitelných předmětů a zabezpečit i mimoškolní činnosti našich 
žáků. Vybavení některých  odborných učeben je v souladu s moderním i trendy inovativní výuky  
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v kombinaci  s informačními technologiemi. Po rekonstrukci budovy ve Školní ulici dojde v tomto 
směru   k   podstatnému  zlepšení  v  oblasti  výuky   přírodovědných   předmětů  a   pracovního 
vyučování. Organizační zabezpečení a forma volby volitelných předmětů probíhala osvědčeným 
způsobem z minulých školních let. 

 
Volitelné předměty: 
 
Volitelné předměty se v každém školním roce částečně obměňují podle počtu a zájmu  žáků  a  
podle  organizačních  možností  školy.  Mezi  standardně  nabízené povinně volitelné předměty 
patří: Informatika, Praktika z fyziky, Seminář z biologie, Seminář z českého jazyka, Seminář z 
chemie, Seminář z matematiky, Sportovní hry, Technické kreslení, Technika administrativy. 
Tato nabídka je zárukou naplnění smyslu volitelných předmětů, který spatřujeme v zajištění 
rozvoje potřebných kompetencí žáků.   
 
Volitelné předměty v 8. a 9. ročníku 
   

Název předmětu 
Počet 
skupin 

Počet žáků 

8.roč 9.roč 

Informatika 2 40 6 

Praktika z fyziky 2 32 8 

Seminář z matematiky 2 0 33 

Technika administrativy 2 0 33 

Technické kreslení 2 35 8 

Seminář z biologie 2 28 17 

 
V souladu se změnou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání byl  v 
minulých  školních  letech  upraven náš  školní  vzdělávací  program  také  v oblasti volitelných 
předmětů. V 7. ročníků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, byl další cizí jazyk 
zařazen od 7. ročníku jako povinný předmět. Proto jsou volitelné předměty s časovou dotací 2 
hodin týdně zařazeny ne od 7. ročníku, ale až od  8. ročníku. 
  
Zájmové útvary: 
 
Škola těmito zájmovými, mimoškolními a dalšími aktivitami sleduje nejen vzdělávací cíle ale 
také zlepšování a vytváření pozitivního klima školy. Z toho důvodu je uveden podrobnější výčet 
dalších aktivit školy v kapitole primární prevence rizikového chování a environmentální výchova. 
 
Zájmovou činnost školy jsme realizovali tak, aby byla bohatá, různorodá a zajímavá a svojí 
nabídkou tak umožňovala uspokojit žáky nejrůznějšího věku a zaměření. Během celého 
školního roku velmi aktivně pracovalo 9 zájmových kroužků. Některé  naše  mimoškolní  aktivity  
jsou  natolik žádané a oblíbené, že v rámci  jednoho  kroužku bylo třeba vytvořit i několik skupin  



         Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace             VÝROČNÍ ZPRÁVA 

                                                                                                                                                                                       2017/2018 

9 

 
(např. florbal), nebo kroužek   nápravy   řeči, který je určen pro žáky z prvních až třetích ročníků 
s logopedickými problémy.  Vzhledem  k velmi obtížné dosažitelnosti zařízení klinické logopedie 
v krajském městě se touto formou daří poskytovat záslužně základní logopedickou nápravu v 
místě těm žákům, pro něž by jinak tato péče byla nedostupná, co velmi kladně hodnotila Česká 
školní inspekce. Stejně pozitivně hodnotila ČŠI žáky využívané bohaté nabídky zájmových a 
sportovních aktivit a kroužků, které jsou přístupné všem bez výkonnostních nebo individuálních 
bariér. 
 
Celkem   se  do  činnosti  v 9.  kroužcích,  resp. 14. skupinách zapojilo 201 dětí, což je přes 
31% žáků naší školy. Velmi pozitivní je  činnost kroužku nápravy řeči. Ve školním roce 
2017/2018 jsme měli čtyři skupiny, které byly zastoupeny kvalifikovanými logopedickými 
asistentkami. Tuto 
 
Ve školním roce 2017/18 tradičně pracoval náš pěvecký sbor „Jiřičky“, který navštěvovali žáci 
především z prvního stupně. Na jeho vedení se společnými silami podílejí paní učitelky 
Vladislava Kollmannová a Ingeborg Henzlová. 
 
Do nového školního roku jsme skočili rovnýma nohama. Ani jsme se nestačili pořádně 
rozkoukat, a už nás v prvním týdnu čekalo vystoupení na tradiční chrastavské akci Košt vín. 
Tady jsme ještě předvedli program z loňského roku. Hned od dalšího týdne jsme se opět začali 
scházet k pravidelným zkouškám, a ačkoli byl teprve začátek září, pilně jsme již nacvičovali 
vánoční písně a koledy. 
 
Na konci listopadu jsme naše vánoční vystoupení předvedli v městském muzeu na vernisáži 
výstavy věnované nejkrásnějším zimním svátkům. Následovalo náročné dvojité vystoupení při 
slavnostním rozsvěcení chrastavského vánočního stromu. Nejprve jsme si zazpívali naživo s 
kapelou Bohemia Universal Band, a poté se zpěvákem Martinem Maxou. Náš vánoční program 
jsme také předvedli na vrcholné akci, kterou je každoročně školní Vánoční akademie. V lednu 
jsme byli našimi písničkami potěšit klienty Domova pokojného stáří. 
 
Bylo načase začít nacvičovat zcela nový program. Zvolili jsme dvě písničky pro pěkný den 
(Pěkný den, Jak se tak dívám, už kvete jíva) a čtyři písničky o dětech (Nestůj a pojď, Létající 
Čestmír, Učitelka Josefína, Holky z naší školky). Poprvé jsme je zazpívali jako hosté na Jarním 
koncertu chrastavské pobočky ZUŠ Liberec. Totéž vystoupení mohli vidět návštěvníci 
Chrastavských slavností. 
 
Úplný závěr školního roku patřil pietnímu aktu k výročí popravy legionáře Františka Turpiše. Zde 
jsme zazpívali kromě státní hymny písně Ach synku a Masaryk nás svolává. 
 
V letošním roce již nefungoval kroužek Hra na flétnu, jehož členky byly téměř součástí sboru, 
protože mnohé písně svou hrou doprovázely. Snad se najde nástupce, který by se role 
vedoucího tohoto kroužku ujal. 
 
Naše písničky vždy doprovázely hrou na flétny členky stejnojmenného kroužku. Samozřejmě se 
představily i svým vlastním sólovým vystoupením. I když se v letošním školním roce scházely 
jen čtyři, byly vždy dobře připravené reprezentovat náročnými skladbami. 
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Zájmové kroužky Počet žáků / ročník 

Sborový zpěv 26/2.-9. ročník 

Jóga 15/1.ročník 

Kroužek nápravy řeči – 4 skupiny 17/1-4.ročník 

Dramatický kroužek 24/3. - 5.ročník 

Výtvarný kroužek 24/2. - 5.ročník 

Pohybové hry 14/2.- 3.ročník 

Florbal – 3 skupiny 62/5. – 9.ročník 

Deskové hry 19/4.-6.ročník 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 20/9.ročník 

  
Pestrost a smysluplnost našich mimoškolních zájmových aktivit podtrhuje činnost originálního 
kroužku deskových her, jehož činnost byla ve školním roce 2017/2018 podpořena velkorysým 
nákupem nových společenských her pro rozvoj logického myšlení, soustředění i rozvoj 
strategického myšlení. Díky těmto hrám je možné zvyšovat dovednosti našich žáků v oblastech 
rozvoje smyslové vnímání, paměti, tvořivosti a představivosti. 
 
Mimo aktivity popsané v předcházející tabulce byla pořádána celá řada mimoškolních akcí, 
které připravovali třídní učitelé pro své, nebo paralelní třídy ve svém volném čase. Současně 
také na škole také působí kroužky, které pořádají jiné subjekty a které jsou rodiči placené. 
Jedná se například o kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím, kroužek s přírodovědným 
zaměřením „Veselá věda“, nebo sportovní kroužek basketbalu. 
 
Další možností naplnění volného času mají žáci v různých zájmových organizacích, kterých 
působí v našem městě celá řada. 
 
 

4. Informační a komunikační technologie 
 

I letos jsme se chtěli zapojit do testování finanční gramotnosti, ale bohužel se pro tento školní 
rok daná soutěž neuspořádala. (MŠMT bylo dopisem informováno statutárním zástupcem 
subjektu Finanční gramotnost, o.p.s., který je organizátor soutěží „Finanční gramotnost“, 
„SAPERE – vědět, jak žít“ a „Tuta via vitae“ o situaci, že přes veškerou snahu se nepodařilo 
organizátorům na tento ročník soutěží zajistit dostatečně vysokou částku finančních prostředků, 
potřebnou pro zabezpečení těchto soutěží z hlediska odborného rozsahu a kvality. Z tohoto 
důvodu ve školním roce 2017/2018 nebudou výše uvedené soutěže organizovány.) I tak jsme 
se během školního roku účastnili řady testování jak žáků, tak i učitelů. 
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Pro žáky 6. ročníku jsme zajistili testování u společnosti Scio pod názvem Národní testování pro 
6. třídy ZŠ. Žáci byli testováni v oblastech matematika, český jazyk a obecné studijní 
předpoklady. Toto testování ukáže žákům, učitelům, ale i rodičům, jak na tom žáci jsou při 
vstupu na druhý stupeň vzdělávání a naznačí možnosti dalšího rozvoje, případně může odhalit 
slabé oblasti, na které je třeba se zaměřit.  
 
Ani učitelé nepřišli zkrátka. V letošní roce byla naše škola vybrána k účasti v hlavním šetření 
mezinárodního projektu TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey), který 
mapuje názory a postoje učitelů a ředitelů. Učitelé a ředitelé byli dotazováni na školní prostředí, 
ve kterém probíhá vyučování, a na podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. 
 
V rámci školní výuky je předmět informatika zařazen do pátého až sedmého ročníku. V pátém 
ročníku jde především o seznámení se základy užívání informačních technologií a to především 
pro ty žáky, kteří se IT zatím moc nesetkali. U žáků s většími zkušenostmi jde především o 
prohloubení a upřesnění základních znalostí. V dalších ročnících je výuka zaměřena především 
na znalosti a dovednosti, které žáci především využijí ve svém studijním životě. Jako je práce s 
textem a jeho formátování, práce s tabulkami – jejich tvorba, úprava, použití výpočtů. Dále pak 
způsoby prezentace, jejich tvorba, možnosti použití. Všechny tyto znalosti a dovednosti 
uplatňují při získávání, zpracování a prezentaci dat z různých oborů. Při všech dílčích 
činnostech je kladen důraz na bezpečnost práce s IT technikou a to nejen materiálně, ale i při 
práci na internetu. Je kladen důraz na ochranu osobních údajů, ale také na možné konflikty s 
autorskými právy. 
 
V osmém a devátém ročníku je předmět informatiky zařazen jako volitelný předmět, kde se 
využívají znalosti z předchozích ročníků a je zde kladen důraz na kreativitu a vlastní iniciativu. 
Především je výuka zaměřena na tvorbu a zpracování grafiky, konstrukce v 3D prostoru, tvorbu 
a možnosti použití webové prezentace, práci se zvukem a jeho využití při zpracování a tvorbě 
krátkých videí. Žáci jsou seznamováni se základy programování a to nejen webových stránek, 
ale i jednoduchých aplikací. 
 
 

5. Environmentální výchova (EVVO)  
 

Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, 
zeměpis, chemie)  i volitelných předmětů (seminář ze zeměpisu, semináře z biologie, seminář z 
chemie) našeho školního vzdělávacího programu „Škola směrů, cest a možností“. Volitelné 
předměty jsou žákům nabízeny v 8. a v 9. ročníku. Ve školním roce 2017/2018 byl žákům 
nabídnut seminář z biologie v rámci, kterého se žáci zapojili i do několika projektů se 
zaměřením na environmentální výchovu. Průřezové téma EVVO bylo plněno i v ročníkových a 
celoškolních projektech a také ve školní družině.  
 
Spolupráce s organizacemi  
  

 Asekol (sběr elektrozařízení) 

 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. (sběr papíru, pet lahví) 

 Ekobat (sběr baterií) 
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 ZOO Liberec (exkurze,výukové programy) 

 Recyklohraní (projekt MŠMT) 

 SEV Střevlik Hejnice 

 Ekocentrum Jizerka 

 Čmelák Liberec 
 
 
Projekty 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali ve sběru vybitých baterií, opotřebovaných 
elektrospotřebičů, prázdných tonerů a cartrigí pod patronátem recyklačního programu 
Recyklohraní. Nasbírali jsme 40 kg nepotřebných drobných elektrospotřebičů a 305 kg vybitých 
baterií. Za získané body v programu Recyklohraní jsme pokračovali v pořizování odpadkových 
košů na tříděný odpad a postupně jimi vybavovali další třídy. 
 
V rámci semináře z biologie jsme se zapojili do projektu na ochranu mloků ve volné přírodě. 
V březnu nás navštívil p. Radomír Studený z odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Libereckého kraje, který žáky seznámil formou přednášky se životem mloků. Začátkem dubna 
se žáci v rámci semináře z biologie, doplněni o zájemce ze 7. ročníků, vydali do terénu, resp. na 
svahy Ovčího vrchu, kde vytvořili podle pokynů pana Studeného a pana Spáčila z Městského 
úřadu v Chrastavě desítky drobných hrázek z kamenů a větví.  
 
 
Ekologizace školy  
 
Ve spolupráci s provozními zaměstnanci, učiteli a žáky školy jsme usilovali o šetření energií 
v rámci celé školy. Většina tříd je vybavena termoregulačními zářivkami.  
 
Při nákupu kancelářského materiálu je upřednostňován nákup z recyklovaných surovin.  V rámci 
projektu „SEŠITY DO ŠKOL“, který má děti seznámit s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva 
jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje, využíváme nabídky 
objednání školních sešitů. 
 
Ve třídách se snažíme o třídění plastových lahví a papíru. Nasbíraný a vytříděný papír 
hromadíme a v rámci pravidelných sběrových dnů odvážíme. Vzhledem k rekonstrukci budovy 
ve Školní ulici jsme změnili systém výběru sběru a nově umístili v jarním termínu kontejner na 
papír na dvoře v Revoluční ulici. Při sběru spolupracujeme se společností KOVOŠROT GROUP 
CZ, a.s. – Liberec. Ve sběru papíru jsme celkem odevzdali 51.266 kg papíru (3. místo 
v liberecké oblasti), což bylo v přepočtu na jednoho žáka 79 kg papíru (8. místo). 
 
 
Charitativní činnost 
 
V listopadu-prosinci jsme se žáci opětovně zapojili do dobrovolné sbírky pro útulek Archa 
Liberec. Vybírali jsme krmivo pro psy a kočky, pamlsky, staré deky, hračky, obojky a vodítka, 
dezinfekční prostředky a další potřebné věci pro chod útulku. 
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Akce školy 
 

Termín Název akce Cílová skupina 

Celoročně Recyklohraní – sběr použitých baterií, 
elektrozařízení, cartridgí, mobilů, plnění úkolů 

všichni žáci školy 

Celoročně Třídění odpadu ve třídách  

3 x do roka Sběr papíru Všichni žáci školy 

Září Harmonizační dny 6. tříd Žáci 6. tříd 

Pochod na Výhledy – pobyt v přírodě Spec. třídy 

Planeta země 3000 – „Brazílie – vášnivé srdce 
Jižní Ameriky“ 

VII.ABC, VIII.C 

Za poznáním Libereckého kraje – Kristýna Hrádek 
nad Nisou 

ŠD 

Čmelák Liberec - „Sázej stromy v Liberci“ – vzd. 
program v terénu 

III.C 

Říjen Den zvířat – projektový den V.A, IV.A 

Ekocentrum Jizerka  
– „Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy“ 

IX.A 

Planetárium Liberec – „Vesmír pro nejmenší“ V.A 

Geo – Tag Žitava – „Zlato a jeho význam“ Výběr žáci II. stupně 

Planetárium Liberec – „Vesmír pro nejmenší“ V.C 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích ŠD 

Listopad Geo – Tag Žitava – „Protidrogová prevence“ Výběr žáci II. stupně 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích – „Vánoční dílny“ 
– práce s přírodninami 

ŠD 

Prosinec Geo Tag – projekt – „vánoční posezení a vyrábění 
s geocentrem“ 

Výběr žáci II. stupně 

Leden Novoroční pochod – Nová Ves, pozorování zimní 
přírody 

Spec. třídy 

Vycházka do přírody – péče o lesní zvěř, zimní 
příroda 

1. třídy 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo Výběr žáci II. stupně 

Únor Biologická olympiáda – školní kolo Výběr žáci II. stupně 

Okresní kolo zeměpisné olympiády Výběr žáci II. stupně 

Projekt na ochranu mloků ve volné přírodě - 
přednáška 

SB + výběr žáků  
7. ročníků 

 
Březen 

Planetárium Morava –mobilního planetárium V.A,B,C; VI.A,B,C;ŠD  

Jeden svět na školách – Experimentální studio  IX.AB 

Okresní kolo biologické olympiády Výběr žáci II. stupně 
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Duben Okresní kolo biologické olympiády 
Geo Tag – Žitava – téma „Pískovec a stavby“ 

Výběr žáci II. stupně 
Výběr žáci II. stupně 

Planeta země 3000 – „Myanmar – divoká cesta do 
barmské říše“ 

VIII.AB 

Škola v přírodě – Josefův Důl II.AB 

Geo Tag – Žitava – téma „Čedič a pískovec ve 
městě“ 

Výběr žáci II. stupně 

Květen Škola v přírodě – Kryštofovo Údolí II.C 

Škola v přírodě – Lučany nad Nisou V.AC 

Škola v přírodě – Plavy IV.A 

Geo Tag – Žitava Výběr žáci II. stupně 

Geologická exkurze s Geocentrem – „Po stopách 
těžby kamene v Žitavských horách“ 

Výběr žáci II. stupně 
+ rodiče 

Ekocentrum Střevlík Hejnice – program „Co se 
děje v úlu II. 

VI.A 

Červen Geologická exkurze s Geocentrem – „Po stopách 
vulkánů v okolí Žitavy“ 

Výběr žáci II. stupně  

Škola v přírodě – Český ráj III.B, IV.B 

Škola v přírodě – Polevsko I.A, III.C 

ZOO Praha – exkurze – odměna pro sběrače Výběr žáci školy 

Geo Tag – Žitava – závěrečný program Výběr žáci II. stupně 

Ještěd – vycházka do přírody Spec.třídy 
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ČÁST III. 

 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 
 

1. Výchovně vzdělávací proces ve školním roce 2017/2018  
  
Kvalitu celkové činnosti naší základní školy, zejména jejího hlavního poslání - činnosti 
výchovně-vzdělávací ovlivňuje celá řada aspektů. Vedle podmínek materiálních, organizačních 
a psychohygienických to jsou podmínky personální. 
 
Z toho důvodu dlouhodobě považujeme za klíčový moment ve výchovně vzdělávacím procesu 
osobnost pedagoga, příjemnou školní a třídní atmosféru a citlivý přístup k různě nadaným 
žákům, což jsou základní atributy moderního vyučování. Smyslem moderního vyučování se tak 
pro naši školu v časovém horizontu přesahující několik školních let stává implementace principů 
výuky, které v maximální možné míře přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod 
individuálním schopnostem žáků a vedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností a 
postoji žáků na základě kritického sebehodnocení přiměřenému jejich věku. 
 
Ve školním roce 2017/2018 pedagogický sbor ve výchovně vzdělávací oblasti pokračoval 
z minulých období v naplňování dlouhodobého hlavního cíle školy, kterým je kvalitní škola, resp. 
škola, která je efektivní a charakteristická v dlouhodobě vytyčených oblastech:  
 
Širší aplikace moderních metod ve vyučování 
 
Ke splnění cíle širšího uplatňování inovativních metod ve vyučování byly zaměřeny mimo jiné 
aktivity pedagogického sboru, které považujeme za zásadní pro zvýšení motivace, profesního 
rozvoje a dosažení lepších výsledků při zavádění skupinových a kooperativních metod ve 
vyučování. Ve vyučovacích hodinách je minimálně uplatňován  frontální přístup s dominancí 
učitele. Vyučující se snaží více uplatňovat moderní metody práce tak, aby si žáci poznatky 
osvojovali i novými formami jako je např. skupinové práce v rámci kooperativního vyučování. Ve 
vyučovacím procesu je akcentována snaha využívat čas efektivně a jednotlivé aktivity za sebou 
logicky řadit. Vedle kooperativního vyučování bylo naší snahou posílit moderní a efektivní 
vzdělávání našich žáků prostřednictvím projektové výuky.  
 
Uplatňování portfolií, systému hodnocení a sebehodnocení žáků 
 
Dalším dlouhodobým cílem v oblasti výchovně vzdělávacího procesu,  je vedle zavedení 
portfolií na I. stupni i jejich rozšíření na II. stupeň ZŠ. Současně jsou portfolia využívána jako  
jeden z dílčích kroků ve vytváření systému hodnocení a sebehodnocení žáků. 
 
Realizace inkluzivního vzdělávání  
 
Model  naší  školy v  oblasti  vzdělávání  žáků  se  zdravotním  postižení  byl jedním z hlavních 
inspirativních zdrojů pro zpracování „Koncepce vzdělávání dětí,  žáků a studentů se speciálními 
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vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji do roku 2018“ (zpracováno Odborem školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu  Krajského  úřadu  Libereckého kraje). Současně je jednou ze tří 
hlavních priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 snižování nerovností ve 
vzdělávání.  
 
Protože inkluzi nelze vnímat jako pouhou přítomnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve škole, ale spíše jako přizpůsobení edukačního prostředí žákům  tak,  aby  bylo  možné  co 
nejvíce  naplnit jejich individuální potřeby, škola uskutečňuje různé formy integrace žáků. 
Jednak vytváří na základní škole skupinovou integraci žáků - speciální třídy a jednak aktivně 
využívá možnosti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 
běžných třídách. V těchto případech se jedná o vzdělávání žáků se specifickými poruchami 
učení, ADHD, zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením.  Naše škola 
se tak prostřednictvím vzdělávání již podílí vytváření inkluzivní společnosti, která je otevřená 
všem bez ohledu na jejich sociální situaci, nebo zdravotní postižení a naplňuje práva všech 
žáků na vzdělávání ve školách v místě svého bydliště a jednak spolu se svými vrstevníky. 
 
Od minulého školního roku byl zaveden systém podpůrných opatření. Jejich prostřednictvím se 
naše škola snaží vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými 
problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny nepřipraveností žáka na školu, 
odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím ze kterého žák vstupuje do 
vzdělávání, včetně žáků s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem, který může ovlivňovat 
jeho vzdělávání, nebo jeho zdravotní postižení.  
 
Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – 
V. stupně. Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a 
hodnocení vzdělávání a škola jej poskytuje žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 
vzdělávání. Poskytování tohoto podpůrného opatření je plně v kompetenci školy. V souvislosti s 
poskytováním podpůrného opatření prvního stupně zpracováváme plán pedagogické podpory 
žáka. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 
speciálního pedagoga a pod vedením výchovného poradce. Poskytování podpůrných opatření 
prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.  
 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytujeme na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Nejčastěji se 
jedná o vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), nebo o podporu 
prostřednictvím asistenta pedagoga. 
 
IVP zpracováváme, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, na základě doporučení 
školského poradenského a žádosti zákonného zástupce žáka a s jeho písemným informovaným 
souhlasem. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu. Vypracovává ho třídní učitel s 
pomocí speciálního pedagoga, výchovného poradce a ostatních vyučujících a seznámí s ním 
zákonného zástupce žáka. Na úrovni IVP upravujeme metody a formy výuky, hodnocení žáka a 
případně i vzdělávací obsah a očekávané výstupy v dílčích oblastech tak, aby byl zajištěn 
soulad  mezi  vzdělávacími  požadavky a skutečnými možnostmi žáků a vzdělávání směřovalo k 
dosažení jejich osobního maxima.  Naplňování  IVP vyhodnocujeme ve  spolupráci se školským 
poradenským zařízením nejméně jednou  ročně. 
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Ve školním  roce  2017/2018  na naší  škole působili tři asistenti pedagoga ve třídách I. stupně. 
Jedná se podpůrné opatření personálního charakteru. Asistent pedagoga poskytuje podporu 
jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami za účelem individualizace přístupu k těmto žákům a na doporučení 
školského poradenského zařízení speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci. 
 
Pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) od 3. stupně podpory škola individuální 
vzdělávací plán vytvoří na základě úpravy vycházejících z minimální doporučené úrovně 
očekávaných výstupů stanovené v RVP ZV. 
 
Tabulka představuje počet žáků s potřebou podpůrných opatření a jejich stupně 
 

2017/2018 

Stupeň PO 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet žáků 15 16 18 1 0 

 
Tripartitní způsob konání třídních schůzek 
 
I v tomto školním roce jsme pokračovali v zavedeném systému konání třídních schůzek. Jednou 
za školní rok jsme realizovali třídní schůzky formou tripartitních konzultací (třídní učitel – rodič -  
žák).  Tento  typ  konání  schůzek podstatně zlepšuje komunikaci školy a rodičovské veřejnosti. 
Ve všech třídách byly hodnoceny pozitivně jak ze strany rodičů tak i učitelů.  
 
Pedagogický sbor - spolupracující tým 
 
Pedagogický sbor je složen z kvalifikovaných učitelů – profesionálů, uvědomujících si 
odpovědnost za vzdělávání, konstruktivně spolupracujících s kolegy a otevřených výměně 
zkušeností. Pedagogové za tímto účelem aktivně spolupracují a poskytují si vzájemnou podporu 
a vazbu. Ve škole pracují předmětové komise orientované na plnění řady úkolů školy. Mezi tyto 
úkoly patří např. spolupráce při tvorbě ročního plánu školy, organizování různých akcí a projektů 
školy.  
 
Zlepšování klimatu školy 
 
Vedení školy s pedagogickým sborem se cíleně snaží vytvářet bezpečné, příjemné a vstřícné 
místo pro efektivní vzdělávání na osobnostní rozvoj žáků. Proto je má oblasti zlepšování klimatu 
na škole své významné místo samostatně pracující žákovský parlament, který je partnerem pro 
vedení školy. 
 
 

2.  Prospěch žáků 
  
Ve výsledcích výchovně vzdělávacího procesu, vzhledem k hodnocení žáků ve všeobecně 
vzdělávacích   předmětech,  byly  statisticky  zaznamenány  obdobné  hodnoty  jako  v  minulém  
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období. Ve školním roce 2017/2018 prospělo s vyznamenáním více jak 54 % žáků. Negativním 
zjištěním je počet  neprospívajících  žáků, který  se  v meziročním srovnání zvýšil z 1,82 % na 
3,11 procenta. Stoupající počet neprospívajících žáků je pravděpodobně dán obrazem stavu 
společnosti a vzrůstajícím nezájmem žáků o vzdělávání.  Na druhou stranu výrazný počet žáků 
s vyznamenáním a žáků prospívajících je pozitivním zjištěním. 
 
Kvalitu celkové výchovně-vzdělávací činnosti školy ovlivňuje řada aspektů. V konečném 
výsledku to je systematická a cílevědomá práce celého pedagogického sboru. Relevantní 
výpovědní hodnotu tohoto tvrzení odrážejí hodnoty uvedené v následující tabulce.    
 
 

ro
čn

ík
 

počet žáků 
prospěl 

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

1. 65 69 63 65 2 2 0 2 

2. 83 68 70 62 13 5 0 1 

3. 55 81 43 61 12 19 0 1 

4. 77 57 36 36 41 19 0 2 

5. 73 83 34 41 39 40 0 2 

6. 65 89 17 32 45 53 3 4 

7. 68 63 12 17 53 46 3 0 

8. 56 68 10 19 42 41 4 8 

9. 48 48 10 9 38 39 0 0 

S 14 16 5 6 8 10 1 0 

 604 642 310 348 283 273 11 20 

 
Rozdíl v celkovém počtu žáků z tabulky hodnotící prospěch žáků (642) a z tabulky popisující 
přehled počtu tříd a žáků  (647) je  dán  časovou  diferencí.  Počet žáků je vykázán ve 
statistickém výkaze k rozhodnému dni 30. 9. 2017, naproti tomu prospěch žáků je vykazován 
k závěru školního roku tj. k 30. 6. 2018 (během roku se počty žáků mění především z důvodu 
stěhování, nebo přestupu z jiné školy).    
 

  

3.  Přehled výchovných opatření  
 
Pravidla pro udělování jednotlivých forem výchovných opatření jsou součástí školního řádu.  
Zde jsou vymezeny nejen druhy a podmínky uložení kázeňských opatření, ale i pochval nebo 
jiných ocenění.  
 
V  následující  tabulce  je uveden výčet udělených výchovných opatření.  U pochval jsou 
uvedeny   dvě  hodnoty.   První  hodnota  představuje  pochvaly  ředitele  školy,  druhá  hodnota 
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vyjadřuje počet zahrnující i pochvaly třídních učitelů. Pochvaly ředitele školy mohou být uděleny 
pouze na pedagogické radě a  to  za významné úspěchy a reprezentaci školy. Pochvala ředitele  
školy je zaznamenána na vysvědčení. Pochvala třídního učitele je zanesena „pouze“ do školní 
dokumentace žáka. 
 

Výchovná opatření 
2016/2017 2017/2018 

počet % počet % 

NTU 18 2,98 30 4,67 

TD 30 4,97 21 3,27 

DŘŠ 14 2,32 25 3,89 

2 11 1,82 17 2,64 

3 3 0,49 3 0,46 

Pochvaly 21 (65) 3,48 (10,76) 5 (50) 0,77 (7,73) 

   

Ve školním roce 2017/2018 jsme v této oblasti statisticky nezaznamenali, ve srovnání 
s předchozím školním rokem, výraznější odchylku. Při náhledu na výchovná opatření v součtu 
kategorií NTU, TD, DŘŠ v obou školních letech o 10% (62 žáků v roce 2016/2017), resp. 11% 
(76 žáků v roce 2017/2018) případů porušení školního řádu odlišného stupně závažnosti. 
V kategorii snížených známek z chování je situace jiná. Za sledovaná období dochází 
k určitému nárůstu, za který může především vzrůstající počet případů záškoláctví a také 
případy sociálně negativního jednání žáků, jako je např. vandalismus.  
 
 

4. Statistický přehled absence 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme opětovně zaznamenali vyšší počet omluvených hodin. Je to 
dáno jednak vzrůstajícím počtem žáků, který stoupá již několikátý rok po sobě a jednak tzv. 
rodinnými dovolenými,  kdy  rodiny  vyjíždějí v zimních měsících na ozdravné pobyty do hor, 
nebo v červnu a září na levnější dovolenou k moři a také na běžná onemocnění.   
 
Celkový počet hodin a průměr na jednoho žáka 
 

 omluvené 
hodiny 

průměr 
na 1 žáka 

neomluvené 
hodiny 

průměr 
na 1 žáka 

1. pololetí 29 202 48,91 322 0,58 

2. pololetí 33 248 54,18 836 1,45 

celkem 62 450 96,67 1158 1,79 

 
Vzhledem k průměrnému počtu zameškaných vyučovacích hodin na žáka za celý školní rok, 
kdy se tento počet dlouhodobě pohybuje okolo 95 vyučovacích hodin  a  vzhledem k učebnímu 
plánu,  který  představuje  pro  žáka  v  průměru 27 hodin přítomnosti ve vyučování za týden, se  
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jedná v průměru asi o 3,5 týdne nepřítomnosti žáka za celý školní rok, který představuje po 
odečtení letních, zimních a jarních prázdnin asi 40 týdnů, což statisticky znamená zhruba každý 
11 až 12 den nepřítomnosti žáka ve škole.  
 
Aby došlo k významnému poklesu absence, bylo by třeba minimalizovat nepřítomnost žáků 
omlouvanou rodiči formálně, což prakticky znamená „krytí“ těmito rodiči záškoláctví. Žáci 
v tomto případě „bezdůvodně“ ve vyučování chybí. 
    
Neomluvené   absence  je každoročně  bohužel výsledkem  jen několika málo jedinců, žáků ze 
sociálně slabého rodinného prostředí. Jsou to žáci, kterým chybí pozitivní motivace, účelné a 
uspokojivé trávení volného času. Tito žáci jsou řešeni v rámci kompetencí činnosti školního 
metodika prevence (blíže kapitola poradenské služby ve škole). 
 

 

5. Akce MaK 
 
I v letošním školním roce jsme navázali na dobrou tradici spolupracovat s libereckými divadly a 
různými agenturami během školního roku a zajišťovat tak pro žáky naší školy kvalitní divadelní 
představení i kultur-ní akce v NDL, DFXŠ, ve škole i místním kině.  
 
Všechny pořady vybírají z široké nabídky třídní učitelé a již tradičně se nám osvědčilo „sáhnout“ 
po osvědčeném pořadu z minulých let. 
 
Ceny za představení nejsou nízké, a proto se všichni učitelé snaží, aby vybraný pořad byl pro 
žáky přínosem do vyučování, ale nemalou pozornost věnují i tomu, aby se pořad žákům líbil. 
Vždyť díky zdařilému představení možná získáme další budoucí návštěvníky divadel a možná 
se podaří ovlivnit i žákovo estetické vnímání a jeho vztah ke kultuře na celý život. 
 
Každá akce MaK je ve s spolupráci koordinátorem MaK a učiteli, kteří ji s žáky navštívili, 
zhodnocena a tato hodnocení poslána do DFXŠ, NDL a LS. Škola tak byla za tuto spolupráci 
taktéž kladně hodnocena. Kladně je třeba také hodnotit i chování našich žáků během všech 
představení.  
 
 

6. Účast žáků školy na soutěžích, olympiádách 
 

Na začátku školního roku jsme se přihlásili do sportů pořádaných AŠSK. Pro žáky čtvrtého a 
pátého ročníku jsme se přihlásili do turnaje ve florbalu, fotbale pod názvem McDonald’s cup a 
turnaje ve vybíjené. Pro druhý stupeň jsme se přihlásili do turnaje ve florbalu a to v kategoriích 
mladší žáci i žákyně a v kategorii starších žáků.  
 
Letos poprvé byla tato soutěž přesunuta z května na září. Navíc v září bývá ještě docela teplé 
počasí.  Ale letos to tak nebylo. Mladší žáci vyrazili ráno a soutěžili během dopoledne, kdy bylo 
celkem chladno. Starší žáci dorazili později, časově navazovali na mladší žactvo. Nejprve to 
vypadalo  na  zlepšující  se  počasí.  Dokonce  vykouklo  i  sluníčko. To se  s  námi  však  rychle  
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rozloučilo a začalo i pršet. Teplota klesla, dle místního teploměru, o pět stupňů na třináct 
stupňů. Technické  disciplíny  jako  je  skok do dálky,  skok do výšky,  hod  míčkem  a  vrh  koulí 
i s dlouhou tratí 800m resp. 1000m vykonávali žáci v dešti a chladnu. Rozhodně jim nebylo co 
závidět. I tak bojovali a nakonec získali výborná umístění jako třetí místo v kategorii mladších 
žáků.  
 
V říjnu jsme zahájili celoroční soutěž v miniházené. Pro letošní rok jsme zahrnuli žáky již od 
druhých ročníků až po páté ročníky. Celý rok jsme se průběžně účastnili všech turnajů a hlavně 
sbírali zkušenosti. V této soutěži nejde o pořadí, ale o to aby se děti hýbali a také sbírali 
sportovní zkušenosti a pěstovali si pozitivní návyky, z kterých čerpáme i v dalších letech i 
sportech. Ale i tak obsazovali naše týmy přední pozice a několikrát se podařilo i turnaj vyhrát . 
Kroužek florbalu pro dívky začal poměřovat své schopnosti již v říjnu, kdy vyrazil na přátelské 
utkání do Hrádku nad Nisou.  
 
V listopadu se naše žákyně zúčastnila okresního kola, kde obsadili vynikající první místo a 
postoupili do kola krajského. Zde bojovali jako pravé lvice a obsadili celkové čtvrté místo. 
Během kroku se děvčata účastnila celé řady přátelských utkání. Na závěr školního roku si jako 
odměnu za celoroční práci zorganizovali florbalové soustředění na Malé Skále. V listopadu se 
svého turnaje ve florbalu zúčastnili i mladší žáci, kteří podali bojovný výkon, ale do dalších kol 
soutěže nepostoupili.   
 
V březnu se svého turnaje zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku. Vybojovali výborné třetí 
místi. Starší žáci se nakonec svého turnaje z technických důvodů nezúčastnili. Vše si ale 
vynahradili v závěru roku, kdy se zúčastnili florbalového turnaje ve Frýdlantě pod názvem 
„Frýgames“, kde obsadili starší žáci třetí místo a mladší žáci druhé místo. V březnu se také 
konal turnaj ve vybíjené pro čtvrtý a pátý ročník. Naše družstvo bylo dobře připravené a 
odhodlané zvítězit. Po počátečních rozpacích jsme hráli výborně. Byli jsme rychlí, střely jsme 
měli přesné a tvrdé. Bohužel i soupeři hráli dobře a celkově byly všechny týmy vyrovnané. První 
zápas s Doctrinou jsme vyhráli, se ZŠ Oblačná, která byla favoritem turnaje, jsme těsně 
prohráli. Štěstí se nás nedrželo ani při souboji s Hrádkem n. Nisou a zápas jsme také prohráli. 
Celkově jsme skončili na čtvrté, nepostupující pozici. 
 
V dubnu začali i fotbalové soutěže. Žáci čtvrtých a pátých ročníků se účastnili turnaje v Hrádku 
nad Nisou. Po velkém boji jsme o jediný gól obsadili druhé místo, které bylo zároveň prvním 
nepostupovým. Ale i tak si zaslouží kluci pochvalu. Stejnou pochvalu si zaslouží i kluci 
z druhého stupně, kteří se zúčastnili fotbalového turnaje v minifotbalu, který byl náhradou za 
zrušený Coca-Cola cup. Obsadili také druhé a bohužel nepostupové místo. 
 
V květnu se konal atletický závod pod názvem Pohár rozhlasu, kterého se tradičně 
zúčastňujeme. Mladší žáci obsadili celkové čtvrté místo. Mladší žákyně skončili na konečném 
sedmém místě, starší žákyně obsadili osmé místo a největší radost nám udělal tým Starších 
žáků, kteří obsadili postejně jako loni vynikající druhé místo. Takže i když nepostoupili, měli 
jsme ohromnou radost z dosažených výsledků. 
 
V červnu jsme se zúčastnili další atletické soutěže  - Olympiáda mládeže. Na těchto atletických 
závodech  každý  závodí  sám  za  sebe.  Jen  ve štafetě 4x60m žáci soutěží pod jménem školy. 
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V Nabité konkurenci se podařilo našim žákům vybojovat vynikající místa na stupních vítězů: 
 
Mladší žactvo 
3. místo štafeta 4x60m                        mladší žákyně  35,2 s 
2. místo běh na 60m                           Mikézová Marie            7,8 s 
 
Starší žactvo 
1. místo vrh koulí 4kg                          Patrik Rubeš 13,02 m 
3. místo skok do dálky              Honzej Adam   5,03 m 
 
Ani ostatní výkony se neztratily. Naši žáci získali řadu čtvrtých míst a několik postupů do finále 
jednotlivých soutěží. Za předvedené výkony si zaslouží uznání a velké poděkování za vzornou 
reprezentaci školy. 
 

Vedle již tradičních sportovních soutěží jsme se v uplynulém školním roce účastnili i 
vědomostních soutěží a velmi dobrých výsledků jsme dosáhli v těchto olympiádách: 
 

 Logická olympiáda 
Tereza Jeřábková (2.místo v krajském kole) 

 Biologická olympiáda 
Věra Polášková (5. místo v okresním) 

 Literární soutěže  
Věra Polášková (hlavní cena „FACE2ART“ v kategorii báseň a 2. cena v kategorii píseň, 
3. místo v literární soutěži vyhlašované MŠMT „Evropa ve škole“) 

 
Všechny významné sportovní a vědomostní úspěchy našich žáků  průběžně prezentujeme na 
webových stránkách školy. 
 
 

7. Účast školy na projektech  
 
OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ  
 
Ve školním roce 2017/2018 škola pokračoval v projektu „Společné vzdělávání ve škole směrů, 
cest a možností“. Škola do tohoto projektu vstoupila v únoru 2016 v rámci Výzvy č. 02_16_023 
podpora škol formou zjednodušených projektů – šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt je plánován do 
dvou kalendářních let. 
 
Cílem projektu je zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání na základní škole a to  
prostřednictvím rozšiřování profesních kompetencí pedagogického sboru a formou personální 
podpory posílením některých klíčových pozic školy v této oblasti.  
 

Projekt jsme proto zaměřili do těchto klíčových aktivit: 
 

Školní speciální pedagog 

 Poskytnutí dočasné personální podpory školám, které začleňují do výuky žáky 
s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 
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Školní sociální pedagog 

 Poskytnutí dočasné personální podpory pro žáky ohrožené školním neúspěchem 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze  

 Dlouhodobá podpora ve vzdělávání a rozvoji pedagogických pracovníků v činnostech 
podporujících logopedické asistentství  
 

Vzdělávání  pedagogických pracovníků v oblasti v oblasti mentoringu 

 Podpora pedagogických pracovníků v jejich profesním a odborném růstu účastí na 
odborných seminářích, workshopech a dalších aktivitách zaměřených na rozvoj 
dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod  

 
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování a upevnění jejich zvyku provádět samostatnou odpolední přípravu 

 
Vzájemná spolupráce pedagogů  

 Cíl A - aktivity vedoucí k prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti 
čtenářské gramotnosti  

 Cíl B – aktivity vedoucí k prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti 
matematické gramotnosti  

 
Projekty ve spolupráci s organizací Geo – Zentrum Zittau  : 
 
Pokračuje spolupráce se spolkem Geo–Zentrum Zittau, vedeným panem Günterem Küpperem. 
Tento nadšený geolog neúnavně organizuje akce pro děti i dospělé  se zájmem o geologii. V 
roce 2017 naše ZŠ  realizovala společný česko – saský projekt  NeisseGeo 2017. A od ledna 
do června 2018 jsme se jako třetí subjekt účastnili společného projektu Geocentra se Základní 
školou Švermova Liberec s názvem „Steine der reichen Stadt Zittau - Kameny bohatého města 
Žitavy“.  Oba projekty byly financovány Euroregionem Nisa, takže jsou pro všechny  účastníky 
bezplatné.  
 
Projekt NeisseGeo byl tematicky zaměřený na ochranu přírody, využití přírodního bohatství a 
zdravý životní styl. V září 2017 proběhla exkurze do žitavské firmy RTT Steinert, která vyrábí 
stroje na třídění a další zpracování plastových odpadů, především PET lahví. Další exkurze nás 
zavedla do lomu u obce Horscha, kde jsme hledali vzácné zelené nerosty wavellit a variscit. A 
odměnou  za  celoroční  aktivitu  pak  byla  návštěva  zážitkového  parku  Einsiedel  s  mnoha  

 
prolézačkami, visutými mosty a domácími zvířaty. Tématy odpoledních akcí (Geo-Tag) byly  
protidrogová prevence, zlato a jeho význam (v budově Volksbank) a tradiční předvánoční 
posezení s bývalými horníky, při kterém nechyběly sladkosti, taneční vystoupení  a nadílka.  
 
Projekt od března do června 2018 byl zaměřený na těžbu využití různých druhů hornin ke 
stavebním účelům. Při procházkách městem Žitava nás místní historici a kameníci seznámili s 
horninami   použitými  na stavbách ve městě.  Kašny,  náhrobky,  portály  a  základy budov jsou  
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nejčastěji  z pískovce, chodníky a dlažba zase z čediče nebo žuly. Během dvou exkurzí do okolí  
Žitavy jsme poznali lomy, kde se tyto horniny dříve těžily. V muzeu v Königshainu jsme názorně 
poznali, jak těžkou práci měli tehdejší horníci. 
 
Velký úspěch mají především praktické činnosti jako hledání nerostů na nalezištích, ruční i 
strojové opracování drahých kamenů, výroba šperků a drobných dárků, rýžování zlata. 
Přínosem těchto přeshraničních projektů je poznávání přírodních zákonitostí, historie těžby a 
využití hornin a nerostů, zajímavostí  v oblasti celého euroregionu. Nedílnou součástí je také 
rozvíjení vztahů a komunikace mezi příslušníky různých národů.  Akcí se zúčastňuje vždy 5 – 
15  žáků ze 4. – 9. ročníku,  exkurzí se rádi účastní i dospělí rodiče, pedagogové  nebo 
zaměstnanci školy, kteří se zajímají o geologii.  
 
Parnerská škola v Eichstättu  
 
Hlavním programem v rámci partnerství mezi městy Chrastavou a Eichstättem z pohledu školy  
jsou výměnné pobyty mezi žáky naší základní školy a Mittelschule Eichstätt. Výměnné pětidenní 
pobyty v rodinách jsou realizovány ve dvouletých cyklech a účastní se jich žáci z 8. a 9. ročníků. 
Návštěva německých dětí v Chrastavě probíhá vždy na podzim a naši žáci pak jedou do 
Eichstättu na jaře.  
 
Pravidelně ve spolupráci s partnerskou školou připravujeme účastníkům zajímavý program, při 
kterém se žáci seznamují s městy a jejich okolím, s výukou ve školách a také s životem v 
rodinách v partnerských městech.  Ceněnou zkušeností je to, že žáci mají během společných 
aktivit a zážitků příležitost  komunikovat v cizím jazyce a poznat nové přátele. 
 
Ovoce do škol 
 
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích 
návyků, bojovat proti dětské obezitě a  zlepšit tak zdravotní stav mladé populace. Druhotným 
efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 
 
Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu,   
dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na   balené ovocné a zeleninové 
šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce 
a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty. 
 
Naše škola je do projektu Ovoce do škol zapojena již sedmým rokem.  Čerstvé ovoce a 
zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. až 5. ročníků. Ovoce je do školy dodáváno 1 x týdně. 
 
Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 
Tradičním a osvědčením projektem je spolupráce s HZS Libereckého kraje „Hasík“. V průběhu 
školního roku 2017/2018 navštěvovali instruktoři preventivně výchovného programu žáky našich 
2. a 6. tříd. Příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje učili žáky, jak si mají 
poradit při ohrožení vlastního zdraví a pomoci ostatním.  
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V jednotlivých tematických blocích se hasiči formou her a praktických ukázek zaměřili na výstroj 
a výzbroj hasičů, používání telefonní linky tísňového volání. Hasiči děti naučili, jak správně 
nahlásit požár na tísňová čísla 150 a 112 a co dělat, když na kamarádovi hoří oblečení, jaké  
jsou   základní  zásady   první  pomoci, atd.   Zato,  že  se  žáci  aktivně  podíleli   na  výukovém  
 
programu, obdrželi v závěru setkání od hasičů mnoho propagačně-výchovných materiálů, jako 
jsou třeba omalovánky, vystřihovánky, pexesa a samolepky s hasičskou tématikou. 
 
 

8. Výběrové zjišťování podmínek vzdělávání (InspIS DATA a InspIS SET)  
 
Ve školním roce 2017/2018 byla škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno 
výběrové zjišťování různých hledisek podmínek vzdělávání ve školách. Šetření byla zaměřena 
na mediální výchovu a na systém hodnocení (TALIS 2018). 
 
Mediální výchova 
 
Inspekční zjišťování se týkalo forem a podpory mediální výchovy v základních a středních 
školách.  
 
Cílem tohoto tematického šetření bylo posoudit podmínky a průběh realizace témat 
souvisejících s mediální výchovou na základních a středních školách, zhodnotit dosaženou 
úroveň mediální gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a středních škol a řešit vybraná 
hlediska rozvoje mediální výchovy. Současně bylo cílem tohoto zjišťování získat konkrétní 
informace o formách a míře podpory mediální výchovy, materiálních, organizačních a 
personálních podmínkách realizace mediální výchovy a možnosti zjišťování dosažené úrovně 
mediální gramotnosti u žáků těchto druhů škol v budoucnu. 
 
Zjišťování zahrnovaly dotazník pro ředitele a dotazníky pro učitele. Formuláře byly vyplňovány v 
systému InspIS DATA.  
 
TALIS 2018 
 
Naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu TALIS 2018 
(Teaching and Learning International Survey). Škola byla vybírána v mezinárodním centru 
projektu TALIS z databáze všech škol České republiky. Ve vzorku škol byly zastoupeny školy z 
různých regionů, různé druhy škol a školy různé velikosti. Jednalo se o projekt Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který mapoval názory a postoje učitelů a ředitelů. 
Učitelé a ředitelé byli dotazováni na školní prostředí, ve kterém probíhá vyučování, a na 
podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. V České republice se hlavního sběru dat 
zúčastnilo 400 škol a přes 8 200 učitelů. 
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Část IV. 

 
 

PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 
 

Poradenské služby na naší škole byly ve školním roce 2017/2018 realizovány prostřednictvím 
institutu výchovného poradenství a prevence rizikového chování. Výchovné poradenství bylo 
organizačně začleněno pod jednoho výchovné poradce – Mgr. Ivetu Steidlovou. Metodikem 
prevence rizikového chování byla Ing. Jiřina Suchá. Od školního roku 2015/2016 v  rámci 
poradenských služeb působí speciální pedagog Mgr. Karel Řehák a od školního roku také 
zastává pozici sociálního pedagoga. Jejich činnosti jsou vymezené Vyhláškou č. 72/2005 Sb. O 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
  
Kompetence poradenských služeb jsou na škole nastaveny tak, aby byly jednoznačně 
vymezeny pravomoci, a přitom byla zajištěna možnost vzájemného zástupu.  
 
 
Hlavní činnosti poradenských služeb ve školním roce 2017/2018: 
 
 

1. Oblast profesní orientace žáků 
 

 V měsíci říjnu se žáci účastnili veletrhu vzdělávání Educa 2017, kde byly hlavně 
zastoupeny nejen střední školy Libereckého kraje, ale vzdělávací nabídku také poskytly 
i školy ze sousedních krajů. Cílem návštěvy je příprava žáků na výběr střední školy, 
nabídkou středního školství a včetně seznámení se se dny otevřených dveří.  
(Educa spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě. Cílem je 
nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka veletrhu a představit všem 
věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, 
Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí) 

 V měsíci prosinci byly zorganizovány třídní schůzky spojené s návštěvou zástupců 
středních škol, které projevily zájem o naše žáky. Opět se třídních schůzek účastnil i 
zástupce výrobního podniku Magna Bohemia, aby rodiče seznámil, jaké vzdělání musí 
mít jejich dítě po výkon profesí v tomto podniku. Zároveň jsme započali hezkou tradici 
návštěv tohoto podniku, kde se žáci ve workshopu seznámili s výrobou a provozy 
podniku. Rodiče byli seznámeni s organizací přijímacího řízení. 

 V prosinci proběhly návštěvy Informačního poradenského střediska Úřadu práce 
v Liberci. Žáci se zde seznamují s jednotlivými profesemi, dále mapují své možnosti 
uplatnění na trhu práce a na základě osobnostních testů konzultují své možnosti studia 
na střední škole s proškoleným pracovníkem IPS. 

 V průběhu měsíců prosince a ledna žáci průběžně navštěvovali dny otevřených dveří na 
středních školách. 

 V lednu 2018 proběhla v rámci pracovních činností již zmíněná návštěva podniku Magna 
Bohemia, kde proběhla exkurze jednotlivých provozů, seznámení s výrobky a workshop 
zaměřený na volbu povolání. 
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 Na přelomu měsíců února a března byly prováděny individuální konzultace žáka, rodičů 

a výchovné poradkyně při výběru vhodné střední školy. Tyto konzultace byly hojně 
využívány. 

 Od října do dubna byli žáci 9.ročníku pravidelně připravováni vyučujícími na přijímací 
zkoušky z českého jazyka a matematiky 

 V měsíci květnu se uskutečnil projekt společnosti SCIO -  Příprava na přijímací zkoušky 
- modul A –  pro 8.ročník, celkem bylo testováno 29 žáků. Tento program je velmi 
přínosný, protože žáci si poprvé vyzkoušejí atmosféru testů a zjistí své možnosti pro 
další vzdělávání. Velmi přínosný je test obecných studijních předpokladů, který sice není 
součástí zkoušek CERMAT, ale pro děti je velkým přínosem při rozhodování mezi 
jednotlivými středními školami. Výsledky jim poskytnou náhled na stav svých znalostí, 
schopností a dovedností. 
 

 

2.  Oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami 
 

 Výchovná poradkyně vede a kontroluje dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

 Eviduje plány pedagogické podpory a na jejich tvorbě spolupracuje se speciálním 
pedagogem 

 Poskytuje metodickou pomoc rodičům při objednávání do školských poradenských 
zařízení 

 Zajišťuje metodickou pomoc   při   výběru   pomůcek,   pracovních   sešitů   a odborných 
materiálů potřebných pro realizaci IVP, pedagogické intervence.  

 Orientuje se na trhu s pomůckami pro žáky s SVP. 

 Dále zajišťuje speciální pomůcky pro žáky s SVP a kontroluje průběh pedagogických 
intervencí a plnění individuálních vzdělávacích plánů, případné změny konzultuje s PPP, 
SPC. 

 Ve spolupráci s třídními učiteli upravuje během školního roku individuální vzdělávací 
plány. 

 V tomto školním roce docházelo k úzké spolupráci se speciálním pedagogem, který 
působil na naší škole. Konzultace týkající se obzvláště plánů pedagogické podpory 
probíhaly pravidelně a speciální pedagog vždy výchovnou poradkyni informoval o 
průběhu a výsledcích práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 
 

 

3. Údaje o přijímacím řízení 
   
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo přijímací řízení na střední školy v režimu jednotných 
přijímacích zkoušek CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Žáci si podávali 
opět dvě přihlášky. Nově si nemohli psát více oborů, proto bylo jejich rozhodování 
zodpovědnější.   
 
Na všechny obory s maturitní zkouškou se konaly přijímací zkoušky. Při přijímacích zkouškách 
dosahovali naši žáci předních míst ve výsledcích přijímacích zkoušek nejen na středních 
školách, ale i na gymnáziích. 
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Gymnázia 
SOŠ 

SOU 
s 

maturitou 

SOU, U 
tří a dvou 

leté 8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. 

1 1 0 0 4 3 23 24 3 3 20 20 

 
 

4. SCIO (příprava na přijímací zkoušky) 
 

S žáky osmých ročníků realizujeme přípravu žáků na přijímací zkoušky v rámci projektu 
Podpory přípravy na přijímací zkoušky společnosti SCIO.  Ten se skládá z několika modulů, 
přitom námi zajišťovaný modul A umožní žákům a jejich rodičům  získat podrobnou  informaci  o 
studijních  předpokladech  a stavu vědomostí z českého jazyka a matematiky. Zároveň jsou 
zjišťovány studijní předpoklady žáka pro studium na zvolené střední škole. Projekt je postaven 
na testování standardizovanými testy a na srovnávání výsledků žáka s vrstevníky z Libereckého 
kraje a z celé republiky. Žáci mohou dále v tomto projektu pokračovati v 9.třídě objednáním 
cvičných testů, které zpracovávají on- line pod heslem. 
 
Účastí v tomto modulu žáci a jejich rodiče  získají:  

 informace o studijních předpokladech a o vědomostech žáka v matematice a v českém 
jazyce ve srovnání s Libereckým krajem a s celou republikou 

 individuální odhad šancí žáka úspěšně studovat na různých typech škol (gymnázium, 
SOŠ, učiliště), a to s ohledem na individuální vzdělávací preference 

 doporučení k přípravě na přijímací zkoušky 

 využití vlastní potenciálu v rámci výuky a přípravy na přijímací zkoušky 

 porovnání známek žáka v celostátním kontextu (zda je známkování na škole – přísné x 
mírné) 

 možnost zjistit, jak by žák uspěl v případě absolvování přijímacích zkoušek v uplynulém 
školním roce 

 
Účastí v tomto modulu učitelé získají:  

 informace o zvládnutí jednotlivých dovedností jejich žáků při zařazování různých činností 
do výuky a při plánování a stanovování výukových cílů. 

 
Žáci 8.tříd byli testováni v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech 
(OSP). V českém jazyce se hodnotila mluvnice, sloh a literatura, znalost, porozumění a 
aplikace. V matematice se hodnotila aritmetika, geometrie, funkce rovnice a nerovnice, znalost, 
porozumění a aplikace. V obecných studijních předpokladech se hodnotila verbální část, 
analytická část, kvantitativní část, slovní zásoba, orientace v textu, orientace v grafu  a tabulce, 
analýza informací, orientace v obrázku, porovnávání hodnot, číselné operace.  
 
Poprvé zde společnost SCIO reagovala na systém jednotných přijímacích zkoušek a zavedla 
otevřené a uzavřené úlohy. 8.A dosáhla těchto výsledků : Čj- 50,2%, M- 27,4%, OSP- 59,6%. 
8.B dosáhla těchto výsledků: Čj- 50%, M- 23,9%, OSP- 50,0%. 
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Průměrné výsledky školy jsou : Čj- 50%, M- 25,65%, OSP- 54,8 %.  Z hlediska čisté úspěšnosti 
byl pro žáky nejtěžší test z matematiky, což je trend poslední doby. V porovnání 
celorepublikových percentilů jednotlivých škol se naše škola umístila v testech z matematiky 
nad republikovým průměrem. Co se týče studijních předpokladů, je vidět posun od hranice 
poloviny maximálního počtu bodů směrem k lepšímu výsledku. Ve srovnání s ostatními školami 
v České republice se naše škola pohybuje v pásmu lehkého nadprůměru. Standardně je 
dosahováno lepších výsledků z českého jazyka.  
 

 

5. Oblast rizikového chování 
 
5.1  Prevence rizikového chování 
 
Prevence rizikového chování znamená jakékoliv zdravotní, sociální, výchovné či jiné působení 
směřující k předcházení rizikového chování, zamezující jeho další vývoj, zmírňující již existující 
jeho formy a projevy a pomáhající řešit jeho důsledky. Minimální preventivní program školy pro 
školní rok 2017/2018 vycházel z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,  
 
č. j.: 21 291/2010-28., z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
na období 2013-2018, MŠMT. Preventivní působení ve škole je proces zaměřený na zvyšování 
sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj schopností poradit si v různých životních 
situacích, zaujmout k nim správný postoj, správně se rozhodnout a objektivně zhodnotit, zda se 
jedná o rizikové činnosti.  
 
Všeobecná primární prevence probíhá již na prvním stupni s cílem ovlivňování postojů a 
chování dětí a současně poskytnutí dostatečných informací a dovedností k tomu, aby se 
zamezilo výskytu rizikového chování nebo se jeho výskyt posunul co do nejpozdějšího věku 
dětí. Preventivní práce je realizována jednak prostřednictvím nespecifické primární prevence, 
která představuje zařazování preventivních témat přímo do výuky, organizaci různých 
nadstavbových akcí školy, možnost účasti žáků v zájmových kroužcích. Specifická primární 
prevence obsahuje pořady, přednášky či programy s obsahem přímo zaměřeným na určitou 
cílovou skupinu. 
 
Preventivní aktivity školy (specifická primární prevence) 
Tabulka : 
 

OBDOBÍ NÁZEV AKCE (ORGANIZÁTOR) CÍLOVÁ SKUPINA 

Listopad Přednáška o dospívání pro dívky 6. ročník 

Listopad Čas proměn, mezi námi děvčaty 7. ročník 

Leden Šikana – interaktivní přednáška s diskusí 5. ročník 
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Březen 
Přednáška s diskusí na téma „Šikana, 
kyberšikana“ (Policie ČR) 

8. ročník 

Květen „Mezi stěnami“ – film o šikaně 7. ročník 

Červen Než užiješ alkohol, užij svůj mozek… 7. ročník 

Průběžně Spolupráce s metodikem prevence   

 
 
5.2. Oblast výchovných problémů 
 

Škola vypracovala krizový plán pro řešení kritických situací vzniklých na základě problémového 
chování žáka či skupiny žáků. Krizový plán obsahuje opatření a postupy, které škola uplatňuje v 
souvislosti s problémovým chováním žáka (skupiny žáků), kdy dochází k ohrožení žáka 
samotného (žáků samotných), nebo jeho (jejich) okolí.   
 
Cílem opatření je zajistit všem žákům, pracovníkům školy, ale i samotnému problémovému 
jedinci (problémové skupině) bezpečí při pobytu ve škole. Uplatněné postupy jsou realizovány v 
souladu se Školským zákonem. 
 
Výchovné prohřešky ve škole představují reálný a závažný problém ohrožující výsledky 
školního vzdělávání. Proto poradenské služby připravují podmínky pro integraci žáků se 
specifickými poruchami chování a koordinují poskytování poradenských a preventivních služeb 
těmto žákům a jejich zákonným zástupcům. Zajišťují spojení zákonných zástupců se školskými 
poradenskými zařízeními. S nimi spolupracují a na základě této spolupráce doporučují 
odpovídající péči.  Poskytují pomoc třídním učitelům při vyhledávání, sledování a orientačním 
šetření problematických žáků. Vedou třídní učitele k prvotní diagnostice specifických poruch 
učení i chování. Výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci se speciálním 
pedagogem a třídními učiteli vedou pohovory se žáky, u kterých se projevuje rizikové chování a 
s jejich zákonnými zástupci, v případě potřeby doporučují péči odborného pracoviště. 
Poradenské služby poskytují metodickou pomoc třídním učitelům při práci se třídou. Problémy 
související s jevy rizikového chování žáků se řeší vždy velmi taktně, v souladu s platnými 
právními předpisy, ve spolupráci s vedením školy. 
 

 

5.3. Oblast spolupráce s dalšími institucemi 
 

Poradenské služby se účastní setkání výchovných poradců, metodiků prevence Libereckého 
kraje organizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, spolupracují s Policií 
České republiky, Městskou policií v Chrastavě. Dále spolupracují s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Liberci a jednotlivými speciálně pedagogickými centry (SPC pro 
tělesně postižené v Liberci, SPC pro zrakově postižené v Liberci, SPC pro děti s vadami řeči a 
sluchu v Liberci, SPC Turnov, SPC v Jablonci nad Nisou), se Střediskem výchovné péče v 
Liberci, s  Oddělením sociálně - právní ochrany  dětí Magistrátu města Liberce, s  Přestupkovou  
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komisí Magistrátu města Liberce, s pediatry v Chrastavě, s Odborem školství, tělovýchovy a 
mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 
 

6. Činnost speciálního pedagoga 
 

Naše škola ZŠ Chrastava je zapojena do operačního programu – „Personální podpora ZŠ“ – 
Školní speciální pedagog s úvazkem 0,5. 
 
Pokračováním v činnosti školního speciálního pedagoga škola získala především metodickou 
podporu učitelů a vedení žáků s doporučeným podpůrným opatřením z PPP Liberec. V péči 
jsou zařazeni i žáci po dohodě s vyučujícím, u kterých je předpoklad šetření v PPP nebo 
zvažováno vypracování PLPP.  Následně  v rámci kapacitních možností provádíme sreeningové 
speciálně pedagogické šetření dle žádosti rodičů případně třídního učitele a gramotnostní testy 
pro žáky 2. až 5. ročníků. 
 
Postupně se nám daří stabilizovat počet žáků zařazených v prvním stupni podpory (PLPP). 
Nárůst jsme zaznamenali v rámci přidělení podpůrných opatření z PPP - speciálně pedagogická 
péče, a to po stránce přímé intervence, tak metodického vedení učitelů a rodičů. 
  
Školní speciální pedagog se stal součástí školních poradenských služeb a úzce spolupracuje s 
vedením školy, vyučujícími a zákonnými zástupci. 
 
Speciálně pedagogická činnost zahrnuje poměrně velké množství úkonů: 

 Úzce spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence 

 Speciálně pedagogická činnost při zápisu do prvních tříd 

 Spolupracuje s třídními i netřídními učiteli 

 Poskytuje dle potřeby metodickou podporu  

 Provádí pravidelné reedukační činnosti s vytipovanými žáky 

 Provádí diagnostickou činnost pro potřeby školy 

 Provádí diagnostickou činnost ve spolupráci s PPP a SPC 

 Rodiče žáků naší školy mají možnost využití konzultace se spec. ped. 
 

Škola má zpracovanou náplň práce speciálního pedagoga rozdělenou do tří hlavních oblastí: 
činnost diagnostickou, intervenční a metodickou. Dále nabízí poradenství pro rodiče žáků s 
potřebou podpůrných opatření a konzultační a metodickou podporu vyučujícím. Školní speciální 
pedagog se postupně stal nedílnou součástí poradenských služeb školy.  
 
Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se podílí na naplňování podpůrných opatření žáků v 
rámci zvládání učiva na naší ZŠ. 
 

 

7. Činnost sociálního pedagoga 

V tomto školním roce pokračovala činnost školního sociálního pedagoga na naší škole. Z 
důvodu zvyšujících se sociálních problémů u některých žáků byla tato pozice uvedena v činnost  
za  pomoci  šablon  pod  číslem  projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004672  s úvazkem  0,1. 
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Sociální pedagog je součástí poradenských služeb.  
 
Pro tuto funkci byla zpracována náplň práce: 

 podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků;  

 sociálně právní poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci;  

 rozvoj žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy; 

 prevence obtíží v oblasti chování; 

 participace v oblasti sociokulturního prostředí. 
 
Sociální pedagog ve spolupráci s výchovným poradenstvím a vedením školy opakovaně řešil 
problematiku pravidelné školní docházky u žáků. Dle potřeby podával vyučujícím poradenskou 
činnost v  oblasti  sociálně  znevýhodněných  žáků.  Dalším  přínosem je preventivní působení v  
sociální oblasti, kdy jsou rodiče a žáci seznámeni s  touto funkcí na škole a mají možnost ji 
využívat.  
  
V oblasti samotného vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků  je malý zájem. Převažuje 
řešení problémů vyplývající z odlišného kulturního prostředí v kombinaci se sociálním 
znevýhodněním, ale především neochotou řešit vznikající problémy žáka (záškoláctví, 
nepřipravenost na výuku, nevhodné chování).  
 
Velice kladně lze hodnotit spolupráci školních poradenských služeb a vedení školy. Dále je 
nutno zmínit preventivní obraz této funkce, ten se rychle dostal do podvědomí žáků i rodičů.  
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Část  V. 

 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

 

1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  
(dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) 
  
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vytváří rámec pro tři důležité oblasti výkonu práce pedagogických 
zaměstnanců: 
 

 stanovuje předpoklady pro výkon práce pedagoga, 

 nastavuje některé podmínky pro výkon přímé pedagogické činnosti, 

 stanoví podmínky dalšího vzdělávání a systém kariérního růstu 
 
Hlavním cílem zákona je úprava právních poměrů pedagogických pracovníků a  jejich 
pracovněprávních vztahů. Přestože od 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č.333/2012 Sb., kterým 
se mění zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, tedy kterým bylo prodlouženo 
období, ve kterém může ředitel školy zaměstnávat pedagogického pracovníka, který nesplňuje 
kvalifikační předpoklady stanovené právním předpisem pro výkon sjednané práce do 
31.12.2014, vedení školy vytvořilo v uplynulých letech takové  podmínky pro pedagogické 
zaměstnance, aby mohli kvalifikační předpoklady splnit ještě před tímto termínem.  
 
Z toho důvodu ve školním roce 2017/2018 v naší organizaci nepůsobili žádní pedagogové, kteří 
neplnili kvalifikačních předpoklady, nebo se na ně nevztahovala výjimka dle zákona o 
pedagogických pracovnících.  
 
Průměrný věk pedagogického sboru je 45,5. 
 

 

Do 30 
let 

do 40 
let 

do 50 
let 

51 a 
více 

Důch. 
věk 

Celke
m 

Celkem 
/žen 

Celkem 
/žen 

Celkem 
/žen 

Celkem 
/žen 

Celkem 
/žen 

Celke
m 

/žen 

s odbornou kvalifikací 3/3 9/8 14/13 14/11 3/1 43/36 

z celkového počtu 
(výjimkou plnění odb. kval.) 

2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 

z celkového počtu 
přijatí pedagogové 

1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 3/0 

ukončené pracovní poměry 
odchody do důchodu 

1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 3/0 
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2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2017/2018 vedení školy pokračovalo v podpoře vzdělávání pedagogických  
zaměstnanců   školy  v  oblasti   rozvoje  dovedností  v  uplatňování jednak efektivních  
inovativních  metod  v rozvoji čtenářské gramotnosti a jednak v rozšiřování kompetencí 
v mentoringu. 
 
Škola umožňovala svým zaměstnancům individuální účast na vzdělávacích programech a 
akcích, které pořádá NIDV Praha s krajskou pobočkou v Liberci a dalšími vzdělávacími 
institucemi. Pracovníci naší školy nabídky těchto institucí hojně využívají. Jedinou podmínkou je 
akreditace vzdělávacího programu MŠMT. 
 
 

Aktivity a vzdělávací akce DVPP  Počet pedagogů 

Kurz angličtiny 5 

Řešení problémových situací v procesu školního vzdělávání a 
školní výchovy z pohledu práva 

1 

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem 26 

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem 1 

Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního 
vzdělávání 

1 

Dopravní výchova pro pedagogy 2 

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 1 

Rozumíme penězům – finanční gramotnost na 2. stupni 1 

Čtenářská gramotnost v době internetu 34 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy 1 

Kurz angličtiny 5 
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ČÁST  VI. 

 

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

 

1. Materiálně technické podmínky 
 

V každém školním roce dochází v oblasti materiálně technických podmínek k aktivitám vedoucí 
k udržitelnosti současného stavu kmenových tříd, odborných učeben a jejich vybavení 
didaktickými pomůckami.  
 
Škola je vhodně vybavená pro plnění své výchovně vzdělávací funkce. Vybavení školy 
pomůckami a učebnicemi je na standardní úrovni a umožňuje plnit úkoly stanovené učebními 
plány a osnovami. Školní nábytek vyhovuje hygienickým podmínkám tak, aby splňoval 
požadavek na zohlednění výškových a věkových rozdílů žáků. Hygienické normy dané 
zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých 
školských zařízení škola postupně plní nejen vzhledem ke školnímu nábytku, ale také vzhledem 
k prostorám školy.  
 
Samozřejmostí v oblasti materiálně technického vybavení je přidělení osobního notebooku 
prakticky každému učiteli. Toto opatření vedení školy usnadní pedagogům přípravu na 
vyučování a efektivní využití ICT techniky ve třídách (snadné použití interaktivních tabulí a 
dataprojektorů). 
 
Budova na náměstí 1. máje prošla v letech 2006 až 2008 rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo k 
vybudování přístavby, ve které jsou umístěny kabinety, sociální zařízení a bezbariérový přístup. 
V půdních prostorách budovy byly zřízeny odborné učebny (2 jazykové učebny, učebna 
výtvarné a hudební výchovy a moderní PC učebna, která v současné době je osazena již 
staršími méně výkonnými žákovskými PC stanicemi a interaktivní tabulí). V této budově jsou 
třídy I. stupně i II. stupně. 
 

Ve všech třídách této budovy je moderní školní nábytek a školní tabule (pylonové, magnetické, 
nebo sloužící pro popis fixy). Ve většině tříd jsou umístěny interaktivní tabule, nebo interaktivní 
dataprojektory. V budově je funkční zázemí pro pedagogy, rozšířené poradenské služby a ICT 
koordinátora. 
 
Budova ve Školní ulici (ve školním roce 2017/2018 začala rozsáhlá rekonstrukce) 
 
V únoru 2017 byla podána do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického 
cíle 2.4, kolové výzvy č. 47 žádost o „ Modernizaci budovy ve Školní ulici.“  Tento projekt byl 
v březnu 2018 na IROPu schválen, následně byla Městu Chrastava přidělena dotace a od 28. 5. 
2018 započata největší investice města  Chrastavy do oblasti školských budov. 
 
I když nutnost rekonstrukce této budovy základní školy (tj. budovy ve Školní ulici) a její přístavby 
byla  vyvolána  potřebou  navýšení  její  kapacity  tak,  aby  bylo možné přesunout výuku žáků a  
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oddělení školní družiny z budovy v Revoluční ulici, která je, jak bylo popsáno, z prostorových 
důvodů a z hlediska plnění hygienických předpisů nevyhovující, do budovy ve Školní ulici, tak 
se vzhledem ke kritériím uznatelnosti nákladům výzvy č. 47, musela přístavba z projektové 
žádosti vypustit. Z toho se řešení technického stavu budovy v Revoluční ulici odkládá do 
budoucích let. 
.  
Budova v Revoluční ulici se nachází v centru města. Školní budovu navštěvují žáci tříd I. 
stupně (1. a 2.třídy) a 2 speciálních tříd (1.- 9.třída). Dále jsou v této budově umístěny   čtyři   
oddělení   školní   družiny.   Tato  budova   je však   připojena  k vysokorychlostnímu internetu 
pouze částečně, chybí propojení do tříd. Dvě třídy jsou vybaveny dataprojektorem. Vzhledem 
k charakteru  umístěných  tříd  v  této  budově   nejsou  odborné  učebny.  K dispozici  není  ani  
tělocvična, takže výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v budově na náměstí 1. máje a ve 
sportovní hale TJ Spartak Chrastava.  
 
Tato budova bývalého soudu z prostorových důvodů a především z hygienických předpisů 
nevyhovuje vzdělávacím potřebám školy. Z toho důvodu se stala strategickým cílem Města 
Chrastavy a její ředitelství základní školy modernizace budovy školy ve Školní ulici (tj. zlepšení 
technického stavu tohoto vzdělávacího objektu) a její přeměna v moderní školní areál, splňující 
náročné požadavky na zajištění vzdělávání. V cílovém stavu se tak bude jednat o budovu, která 
bude splňovat veškeré hygienické nároky, nároky na ekologii a interiérové prostředí pro 
moderní výuku s přihlédnutím k demografickému vývoji města.  
 
 

2. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Každoročním cílem aktivit vedení školy a celého pedagogického sboru, které jsou zaměřeny na 
prezentaci školy, je rozšiřovat povědomí o škole jako o otevřené, učící se organizaci, která plní 
očekávání jak žáků, tak rodičů. Záměrem je pokračovat  v  tomto  trendu  vhodnou  a  
nevtíravou,  ale viditelnou snahou o stálou informovanost rodičovské veřejnosti nejen o běžné 
činnosti školy, ale i o úspěších žáků v různých soutěžích a mimoškolních aktivitách.  
 

Za tímto účelem škola vydává časopis „Školník“, který je pravidelnou měsíční přílohou 
Chrastavských listů (jednotlivá vydání jsou přílohou této výroční zprávy – část XI – zpráva o 
prezentaci školy na veřejnosti). Autory příspěvků jsou učitelé, často ale na příspěvcích 
spolupracují žáci školy. Významnou prezentační akcí  jsou pravidelné vánoční akademie.  
 

Za samozřejmost v současné době považujeme internetové stránky školy, které jsou průběžně 
aktualizovány naším ICT koordinátorem. 
    
Současně je snahou vedení školy aktivity v této oblasti rozšiřovat a zkvalitňovat. Záměr větší 
otevřenosti školy a informovanosti veřejnosti hodláme zajistit prostřednictvím inovovaných 
webových stránek školy (vytvořit technickou podporu pro vlastní webové stránky jednotlivých 
tříd). 
 

Další možností budování kladného povědomí veřejnosti o škole jsou aktivity členů 
pedagogického sboru v oblasti veřejného, kulturního, společenského a sportovního života 
v rámci obce a regionu.  
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3.  Školská rada 

  
Školská rada byla zřízena zřizovatelem usnesením Rady města Chrastava ze dne 20. 11. 2017. 
Na základě jmenování zástupců školské rady zřizovatelem a volbou z řad rodičovské a 
pedagogické veřejnosti je složení školské rady následující: 
  
 Předseda:  Klára Sehnoutková 
 Členové: Zita Václavíková 
  Petr Grusman 
  RNDr. Irena Lejsková 
  Mgr. Ingeborg Henzlová 
  Mgr. Eva Kašková 
   
Jednání školské rady se uskutečňuje dvakrát do roka. Na tato jednání je zván ředitel školy. 
Rada plní úkoly, které jsou dány právní normou školského zákona. Spolupráce mezi vedením 
školy a školskou radou je na velmi dobré úrovni.  
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ČÁST  VII. 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH STÁTNÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY  
 

 

1. Státní kontrola 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla na našem zařízení provedena inspekční činnost Libereckého 
inspektorátu ČŠI. 
 
Datum inspekční činnosti: 29. 1. – 1. 2. 2018 
 
Předmět inspekční činnosti: 

1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 
základní školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). 

2. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 
písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). 

 
Závěr:  
Nebyly zjištěny nedostatky, škola postupovala v souladu s platnými právními předpisy 
 
 

2.  Veřejnosprávní kontrola  
 
Ve školním roce 2017/2018 byla na našem zařízení provedena veřejnosprávní kontrola 
 
A) Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, 
 
Datum kontrolní činnosti: 20. 1. – 21. 11. 2017 
 
Předmět kontroly: 
Kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle §161 odst.5 písm. b) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání 
(školský zákon) za období roku 2016 
 
Závěr:  
Nebyly zjištěny nedostatky, škola postupovala v souladu s platnými právními předpisy 
 

 
B) Ing. Jitka Černá, ekonomické poradenství, daňový poradce, auditor 
 
Datum kontrolní činnosti: 17.10. –1. 12. 2017 
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Předmět kontroly: 
Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole za období 1.1.2016 až 30.6.2017 
 
Závěr:  
Účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným 
rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 
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ČÁST  VIII. 

 

VÝKON  STÁTNÍ  SPRÁVY 
 
Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v přesně vymezených 
případech daných § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
  
Přehled rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení ve školním roce 2017/2018: 
 

Druh rozhodnutí ve správním řízení Počet rozhodnutí 

Přijetí k základnímu vzdělávání 45 

Odklad povinné školní docházky 14 

Zamítnutí odkladu povinné školní docházky 0 

Přestup žáka z jiné základní školy 27 

Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání 
pro žáky se zdravotním postižením  

3 

Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 43 
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ČÁST  IX. 

 

ZÁVĚR  
 

Školní rok 2017/2018 skončil 29.6.2018. 
   

 
V tomto školním roce jsme se zaměřili jednak na  podporu inkluzivního vzdělávání směřující k 
podpoře žáků s podpůrnými opatřeními a jednak na uplatňování moderních vyučovacích metod, 
k jejichž používání se pedagogové odborně školí a vzdělávají.  
 
Kvalitní vzdělávání se odehrávalo především v kontaktu našich žáků a pedagogů. Pedagogičtí 
pracovníci naší školy jsou kvalifikovaní, odborně zdatní učitelé. Vstřícně a s respektem 
přistupovali k našim žákům a profesionálním úsilím podporovali jejich všestranný rozvoj. Na 
profesionální úrovni se snažili uplatňovat inovativní metody do vyučovacích hodin a zavádět 
kroky, které vedou ke zlepšení školního klimatu tak, aby naše škola byla školou se spokojenými 
žáky a rodiči a školou směřující ke základní škole, která je efektivní a charakteristická v 
následujících oblastech:  

 

 Pracovníci školy realizují společně vytvořenou vizi školy 

 Pedagogický sbor pracuje jako spolupracující tým 

 Ve škole fungují partnerské vztahy na všech úrovních 

 Škola vytváří pozitivní sociální klima 

 Škola vytváří takové podmínky, aby každý žák zažíval ve škole úspěch 

 Učitelé využívají moderních vyučovacích metod, při kterých je zapojeno a aktivizováno 
maximum žáků 

 Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se odpovědni za dosažené výsledky 

 Škola je orientovaná na žáka, podporuje jejich tvořivost 

 Škola je služba pro žáky i jejich rodiče 

 Vedení školy vytváří optimální podmínky pro práci učitelů a podporuje jejich profesní 
rozvoj 

 
Mimo vyučovací proces se škola otevírá žákům v mimoškolních kroužcích a aktivitách a v 
činnosti školní družiny. Všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci a zajištění 
výchovy a vzdělávání žáků naší školy, kteří vedli zájmové kroužky, pořádali ve svém volném 
čase mimoškolní akce a věnovali žákům svůj čas a úsilí, tak patří poděkování. Bez jejich 
nadšení by nebyly výsledky školy na takové úrovni a život na naší škole by nebyl tak pestrý a 
mnohotvárný. 
 
Významným krokem pro naši školu bylo zahájení rekonstrukce budovy ve Školní ulici.   
  
Pro systematický rozvoj kvality vzdělávání je důležité, aby škola získala jednak porozumění 
zřizovatele pro její vize a cíle a jednak podporu pro vytváření podmínek potřebných pro jejich 
dosažení. Současně je třeba identifikace zřizovatele školy se strategií školy a její sladění  s vizí 
rozvoje   obce.   Předpokladem    úspěšného   rozvoje   školy   je   třeba   dobré   spolupráce  se  



         Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace             VÝROČNÍ ZPRÁVA 

                                                                                                                                                                                       2017/2018 

42 

 
zřizovatelem. V tomto směru lze vyjádřit uspokojení a věřit, že i nadále bude jednou z  priorit 
zřizovatele rozvoj školství v obci.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. 
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský 

ředitel školy 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
V Chrastavě  3.10.2018 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla schválena školskou radou dne 5.10.2017. 
 

 

 
 

 

…………………………… 
Klára Sehnoutková 

předseda školské rady 

 

 

 

 

V Chrastavě  15.10. 2018 


