
 

 
 
                                        Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 
                                                                                          
                                                                                  1. září 2012 

(na základě Zák. 564/90 00§6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Část I. 

Základní  charakteristika  školy 

 

a) Název školy, právní forma, IČO 

 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 

 Od   1.1.1998 je škola právním subjektem jako příspěvková organizace. 

IZO . 600 080 331                                                                                      tel/fax:482710876 

IČO . 65 642 368                                                                                       e-mail: zs29@volny.cz    

DIČ . 192-65642368                                                                                  internet: zsbroumovska.cz  

ČÚ  . 127334972/0300 

b) Zřizovatel školy 

 Statutární město Liberec 

 právní forma: obec, IČO : 00 262 978  
 nám.Dr.E.Beneše 1 
 460 59 Liberec 1 
 

c) Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa  
 
PaedDr. Vladimír Bůta, Jáchymovská 278/12, Liberec X  
 

d) Všechny druhy a typy škol, které škola zahrnuje  
(1.,2.stupeň,...),  školských zařízení (školní  družina, domov  mládeže,  školní  jídelna, ) 

 

Základní škola l.stupeň (1.   – 5. ročník)                                  Školní družina                            Školní výdejna  

                         2.stupeň (6.   -  9. ročník) 

 

               Škola se nachází   na sídlišti Broumovská a školní rok 2011/12 je  jejím devětadvacátým. To se 
projevuje ve zvyšování věkového průměru obyvatel sídliště  a  úbytku   žáků.  Proto  vedení školy  se 
rozhodlo profilovat  školu a  zřídilo postupně  možnosti studovat vyjma angličtiny a němčiny i francouzský 
jazyk, v poslední době pouze formou volitelného předmětu nebo kroužku. 
                Kromě toho byly  ve spolupráci  s Pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci zařazeni 
integrovaní žáci s vrozenými poruchami učení a chování na 1. a 2. stupni ZŠ v počtu 17 žáků. 
 Po téměř desetileté tradici zřizování speciálních tříd se letos nepodařilo naplnit na 1.stupni  speciální 
třídu pro děti s poruchami učení z důvodu nedostatku dětí.. 
                 Další  profilace  není vytvářena násilně, ale škola se zaměřuje na poskytnutí pedagogické péče  a 
didaktické kvality v co nejširší škále (včetně  počítačové sítě  využívané ve  vyučovacím procesu, spolupráce 
s  Pedagogickou fakultou Technické univerzity, spolupráce s Dětským  diagnostickým ústavem při  integraci  
jejich  svěřenců  do  normálních  tříd , široké  nabídky zájmových  činností a  to i  vně  školní družiny  
/pěvecký kroužek, taneční klub/). 
                 Spoluprací  s Dopravním  podnikem ML  byly  přizpůsobeny  autobusové  linky  MHD školnímu  
provozu /vyučování začíná v 7,50/. Tímto opatřením (a  díky dobrému jménu  školy na  veřejnosti) se 
podařilo zastavit prudký pokles počtu žáků (a to ještě na počátku druhého stupně pravidelně  dochází k 
odlivu  části žáků  na víceletá  gymnázia  a  jinak profilované školy).  
 

e)Datum zařazení do sítě           1.9.2007 

 

 (Datum zahájení činnosti 1.9.1983, předchozí zařazení 1.7.2006 ) 

mailto:zs29@volny.cz


 

f) Celková kapacita školy a jejich součástí  

 
Kapacita školy  dle rozhodnutí o zařazení do sítě je  580 žáků, školní družiny 180  žáků,  
školní jídelny 600 strávníků. 
 

 g)Seznam studijních a učebních oborů. jejich zaměření.  

 (více  a podrobněji rozvedeno v části II) 

 

            Škola  vyučovala   v 1. -  9. ročníku dle školního vzdělávacího plánu „ Škola pro všechny “. 

            Dalším výrazným zaměřením je práce s  počítači PC připojených v síti a propojených na internet 
včetně nové sítě 23 kompletních  počítačů včetně software a 15 nových monitorů,  zařazených do školy 
v rámci loňského a  letošního projektu EU peníze školám. Na škole je vyučován předmět informatika, i jako 
rozšířená forma volitelných předmětů. Počítačový software  je využíván  i  k  výuce všeobecných  předmětů 
a  to od  elementárních ročníků.Po nákupu nových monitorů z výše jmenovaného projektu se podařilo otevřít 
další kompletně vybavenou učebnu VT, kde je dalších 15 stanic. 
                  Dále je výpočetní technika hojně využívána v rámci kroužků. Škole se podařilo získat další  
interaktivní tabuli v rámci loňského otevření nového informačního centra firmy FRAUS pro učitelskou 
veřejnost, tudíž fungují na škole 3 odborné interaktivní učebny s touto kompletní technikou. 
 

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy  
(seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, rada  školy ;podle z.139/95 Sb.), sdružení rodičů, sportovní klub aj.  

 

              I v tomto školním roce pracovala Rada školy. S vedením školy  spolupracuje Sdružení rodičů  a 

přátel  dětí ZŠ  Liberec  -  Broumovská ,  samostatně registrovaného  u MV  ČR  pod  č.  VSC/1-8122/91-R  

dne 21.10.1991.Toto sdružení má své zástupce v každé třídě a schází se pravidelně jednou  za dva měsíce.  
             Dalším  sdružením  je  školní  sportovní  klub  při  Asociaci sportovních klubů, jež v předloňském 
roce dostal další aktivní náplň – aerobik Tyk Tak   
                 Provozováním  školního  hřiště Plátenická  podporovala škola i volnočasové aktivity 
neorganizované mládeže.  
 
Aktivity školní družiny: 
                 ŠD pracovala v tomto školním roce ve  4 odděleních. Nejpřitažlivější pro děti byly práce 
v keramickém a sportovních kroužcích: pohybové hry ,gymnastika, aerobik.  
                 Za pěkného počasí využívá družina školní zahradu s průlezkami a pískovištěm, kde děti pobývají 
velmi rády. Nejvíce byly využívány počítače, tělocvičny, videoprogramy a stolní tenis. Starší žáci školy 
ochotně pomáhali při akcích ŠD: závodivé hry a soutěže mezi odděleními, diskotéky, mikulášská 
nadílka,vánoční besídka, dárky k zápisu pro prvňáčky, návštěva lunaparku v Babylonu,  maškarní karneval, 
pálení čarodějnic,malování na asfalt, oslava MDD, již tradičně celodenní výlet do  Šťastné země v 
Radvánovicích v Českém ráji. V naší školní družině nabízíme dětem různorodou zábavnou rekreační činnost 
přizpůsobenou ročním obdobím, počasí i náladě dětí. Při každodenních činnostech a v kroužcích školní 
družiny. jsou to například: výtvarné techniky, keramika, pracovní činnosti s přírodními a jinými materiály, 
pohybové aktivity- tanec, závody, soutěže, kolektivní hry, cvičení na nářadí, vědomostní, hudební, 
dramatické, rekreační činnosti a  společné akce jmenované výše.... 
  Další akce školní družiny ve  škol.roce 11/12 : říjen: atletické závody: hřiště Plátenická, listopad: diskotéka, 
hudební soutěže a hry, prosinec: mikulášská nadílka, vánoční besídky, leden: návštěva lunaparku v Babylonu 
,únor: maškarní karneval, duben:pálení čarodějnic, opékání uzenek,  květen: soutěž malování na 
asfalt:pohádkový svět, červen: dětský den: soutěže v tělocvičně výlet Radvánovice: Šťastná země, letní tábor 
školní družiny v červenci. 
 
 i) Další údaje, týkající se záměrů školy,  

(její  orientace, předpoklady  a trend  dalšího vývoje.  Návrhy k  řešení pro  zřizovatele,  atd.)  

                Škola úspěšně zahájila v rámci kurikulární reformy vyučování dle ŠVP „  Škola pro všechny „ ve 

všech ročnících školy .  Má dobré  jméno u  středních škol  Liberce i na PF  TU. Skladba učitelů umožňuje 

nabízet velmi solidní úroveň vyučování ve všech  předmětech. Škola  má status  fakultní školy  PF  TU,  

byla zařazena mezi tzv. magnetové školy, což znamená, že na škole  měli posluchači vedle pedagogické 

praxe pravidelné pedagogické náslechy .V  rámci pedagogické praxe vedli studenti  PF  kroužky 

informatiky, francouzštiny a španělštiny. 
              V rámci praxe středních  škol se účastnila činností ve školní družině i studentka SPedŠ v Liberci.  



 

               Formou státních dotací byla provedena postupná rekonstrukce školy - poslední akce:prostory 
tříd  2.stupně včetně sociálního zázemí v roce 2007.   
V dalších letech včetně letošního školního roku se nepodařilo zřizovateli získat státní dotace na dokončení 
rekonstrukce školy.  
K úplnému dokončení rekonstrukce školy zbývá poslední etapa – pavilon ŠD , učeben VT, sboroven, 
kanceláří, skladů a šaten  pro 2.stupeň. 
               I v tomto   školním  roce byly  prováděny dílčí opravy  z rozpočtu  školy a konečně se 
podařilo díky zřizovateli vyměnit hlavní vchodové dveře v havarijním stavu za plastové. 
              Žáci školy hojně využívali možnost učit se práci na počítači především v době odpolední v podobě 
kroužků.   Zároveň  byly rozšiřovány  webové stránky školy www.zsbroumovska.cz , 
kde najdou rodiče i žáci spoustu informací  včetně umístění rozvrhů hodin  tříd, domácích úkolů jednotlivých 
tříd v různých předmětech. 
                Hřiště v Plátenické ulici sloužilo nejen ZŠ Broumovské, ale i škole Doctrina , PrŠ Gollově  ,  ZŠ 
Oblačné.  
               Zmenšující se  příliv žáků  kompenzuje škola i další  nabídkou aktivit,  kupř. výuku hry na 
hudební nástroje při škole Yamaha, taneční kroužky Tyk Tak , fotbalové tréninky organizované FC 
Slovanem v Liberci atd.viz níže.  
               Pro zájmovou  činnost  je  čtvrté oddělení ŠD  vybaveno počítači připojenými k internetu.  
               Pitný režim zabezpečují  dva nápojové automaty s teplými a studenými nápoji  a  čerstvé pečivo 
zajišťuje místní pekárna..  
               V tomto školním roce pokračoval společný Projekt spolupráce MŠ a ZŠ Broumovské pro 
přípravu žáků vyžadující zvýšenou péči : jedná se především o děti s vadami řeči. MŠ Motýlek využívá 
cvičení v naší tělocvičně, počítačové učebny. Žáci školy pro děti MŠ připravili tyto akce: nacvičili a zahráli 
pohádku, zorganizovali  Den dětí  v MŠ a zajistili sportovní soutěže, žáci ZŠ předvedli cvičení pro děti MŠ 
a jejich rodiče ke Dni matek.  
                                                                                     Část II. 

                                                                      Výsledky  výchovy a vzdělávání  

 

 
Počet tříd Celkový počet žáků 

Počet žáků na jednu 

třídu 
Počet žáků na učitele 

 

Šk. rok 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 

 18 17 380 381 21 22,4 15,2 15,24 

 

a)   Prospěch a chování žáků na škole k 31.8.2012   
  

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 

1. 42 58 35 51 6 7 1 0 

2. 64 41 59 37 5 4 0 0 

3. 41 59 21 46      18       12 2 1 

4. 41 37 18 21      23      16 0 0 

5. 40 38 22 17      18      19 0 2 

I. stupeň 228 233 155 172      70      58 3 3 

6. 24 42 10 22      13      16 0 4 

7. 41 23 15 8      26      15 0 0 

8. 46 41 14 10      31      30 0 1 

9. 41 42 7 15      33      27 0 0 

II.stupeň 152 148 46 55    103      88 0 5 

  

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2011/2012 

 

 

 

 

 

omluvených neomluvených 

  Celkem Ø na 1 žáka Celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí           15231            39,9            35         0,09        

II. pololetí           19040          49,9            68         0,17 

Celkem školní rok           34271          89,9            103         0,27 

http://www.zsbroumovska.cz/


 

 

Převážnou část neomluvených hodin způsobili žáci z osmých a devátých  tříd,jež již byli přijati 
na střední školu. Další viz Zpráva o protidrogové prevenci- minimální preventivní program 

 
b)   Plnění  učebních  osnoy  a  učebních  plánů  
  
 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT 
Školní rok 2011/2012 

v ročnících počet žáků 

 

ŠVP„Škola pro všechny“       

 

 

31504/2004-22                                    

              

                      1.-9.                         

                   

                  381 

 

c) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí     počet přijatých žáků      
  Gymnázia:     9   

 Jeronýmova, LBC    4 

               8 – leté studium – žáci 5. ročníku   3 

              6 – leté studium – žáci 7. ročníku   2 
 
        Obchodní akademie:                4   
 Šamánkova, LBC     3    

 Horní náměstí, JBC    1 

 
      Střední průmyslové školy:                    11   
 strojní a elektro, Masarykova,LBC   7   

 textilní,Tyršova, LBC    2  

 stavební, Sokolovské nám., LBC   2 

  

             Střední odborné školy:               21   
 SOŠ a Gymn.,Na Bojišti,LBC   4   

 SŠ stroj.,stav.a dopr.,Truhlářská, LBC  4   

 SŠ gastr. a služeb, Dvorská, LBC   5 

 SOŠ, Horská, LBC    3   

 SŠ hosp. a lesn., Bělíkova, Frýdlant   1     

 SOŠ Jablonecká, LBC    1 

 SOŠ obchodní, Broumovská, LBC   1 

 Floristická SŠ, Černilovská, Hradec Králové 1 

 SOŠ veterinární, Pražská, Hradec Králové  1 

   
  Střední uměleckoprůmyslové školy                   4   
 SUPŠ Horní náměstí, JBC    2 

 SUPŠ oděvní, Horská, LBC                 2 

 

 Povinnou školní docházku ukončilo 43 žáků devátého ročníku a1 žák osmého  

ročníku. Na obory zakončené maturitou bylo přijato 32 žáků. 

              Na víceletá gymnázia přecházejí 2 žáci sedmého a 3 žáci pátého ročníku – Gymnázium F.X.Šaldy,  

Gymnázium Jeronýmova, LBC, Podještědské gymnázium, Vrchlického,LBC. 

 

 
d) Další zpřesnění údajů 
 (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým  zvláštnostem  žáků, péče o talentované  a zaostávající žáky , integrace postižených dětí, ...)  

                       Žáci s vývojovými poruchami  učení jsou integrováni v normálních třídách. Vzhledem  k metodám  
práce  (mj.  i výrazného využívání  počítačové sítě)  výsledky  uspokojily  žáky, rodiče i  učitele. Zejména  
žáci i  rodiče  vycházejícího  ročníku ocenili úspěšné zařazení znevýhodněných dětí na střední školy.  

             Žáci talentovaní a  nadaní měli  možnost se rozvíjet v  pestré skladbě volitelných a nepovinných 

předmětů organizovaných školou a v zájmových  kroužcích  i v rámci školní  družiny. 

               Žáci druhých ročníků navštěvovali  výuku plavání  na ZŠ Dobiášově. Tato se velmi osvědčila a 

jsou spokojeni rodiče i děti. 

             Každoročně se  4.třídy zúčastňují dopravní výchovy na dopravním hřišti.  

V lednu letošního roku se uskutečnily dva lyžařské kurzy v Krkonoších. Z 1.stupně se jednalo o výběr žáků 

2.-5.ročníku v Rokytnici nad Jizerou a z  2. stupně  o žáky 7. a  8.tříd v Kořenově.  
             Na konci května  se konal poznávací a jazykový zájezd  výběru žáků 6.-9.tříd do Londýna 
a jižní Anglie. 



 

            V  květnu se konal týdenní  pobyt  žáků 1.B třídy ve škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou.  
              I o letošních prázdninách se konal v době hlavních prázdnin na počátku července týdenní  
tábor školní družiny  v Kanině na Kokořínsku. 

              Již popáté se konalo o letních prázdninách v srpnu soustředění sportovního kroužku Tyk Tak 

opětovně v Rokytnici n.Jizerou.   

             Žáci se rovněž  zúčastnili  velkého  počtu sportovních  soutěží  a olympiád (část. VI) 
            V  průběhu školního roku pokračovala spolupráce s menšinovou  školou Serbska  zakladna  
šula dr. "Marija  Grólmusec"  v  Radworu  -  střediskové  obci  u Budyšína. Tato spolupráce přináší 
několik vzájemně provázaných výhod:  Našim žákům přináší  kontakty v  němčině, Lužanům  v  češtině,  
kterou poznávají jako  blízký  slovanský  jazyk.  Tam,  kde jim  němčina nevystačí,  pomůže čeština  nebo 
srozumitelná  srbština a  naopak. Naši  žáci poznávají  srbskou  kulturu,  Lužané  českou.  Osobní kontakty 
jsou udržovány na úrovni tříd 1.stupně ZŠ,  korespondenci navázali i žáci starší. Nepominutelnou výhodou je 
malá vzdálenost, takže kontakty jsou jednodenní a odpadají starosti o ubytování. Letos v květnu k nám přijeli 
zároveň žáci z Radiboru a  Razsiny, což je nová spřátelená škola z Polska. Děti všech tří škol měly svá 
vystoupení a závodily ve sportovních i vědomostních soutěžích. 
              I letos pokračovala  přeshraniční spolupráce s polskou základní školou v Žary. Naši žáci navštívili 
polskou školu v březnu a zúčastnili se spolu s německou školou Dne Evropy a Poláci byli u nás v červnu, 
kdy si odvezli putovního Medvěda.  
                  Již popáté naše škola pořádala Vánoční okresní soutěž základních škol v aerobiku a  okresní 
kolo ve florbale 8.a 9.tř  
Velmi aktivní jsou čtyři skupiny cvičící aerobik: taneční kroužek TYK TAK  
 
Akce jednotlivých tříd a projektové dny:   
IX                                                                                                       X 
Zahájení výuky plavání 2.tř.                                      Exkurze Úřad práce v Lbci,volba povolání  9.třídy 
Draví ptáci – všechny třídy- hřiště Plátenická           Exkurze Praha planetárium 5.třídy 
Exkurze pekárny – 9.třídy                                          Educa vystoupení Tyk Taku, exkurze 9.třídy 
IQpark -6.A                                                                Atletické závody ŠD na hřišti Plátenická 
Přespolní běh výběr žáků 2.st                                    Ohrožený svět 5.třídy  
XI                                                                                                      XII 
přednášky Maják 6.tř                                                        Projektový den Mikuláš ve škole -1.st 
IQpark 9.B                                                                        Mikulášská besídka ŠD 
Přednášky Maják 7.tř.                                                       Vánoční show Tyk Taku – klub Vratislavice 
Okresní kolo florbal 6.-7.tř. výběr                                    ND- Vánoce s Kulišákem 2.tř. 
IQpark 8.B                                                                         Exkurze věd.knihovna 3.B 
Zahájení dopravní výchovy - dopravní hřiště 4,tř.             IQpark 8.B 
Okresní kolo florbal výběr 8.-9.tř.                                    ND-pohádka O Raškovi 4.tř. 
Dny GIS výběr žáků 6-9                                                   Návštěva Betlému v Kryšt.údolí 2.A,3.A 
Divizna 5.B                                                                       Vánoční akce a besídky –všechny třídy 
                                                                                           Filmové představení – všechny třídy 
I                                                                                                                      II 
Den otevřených dveří                                                                SCIO – Gepard -testování 5. a 9.tř. 
Divadlo F.X.Šaldy 7.tř.                                                       O stodůlečkou růži – taneční soutěž Tyk Tak 
LVK- výběr 1.st. Rokytnice                                                      Dopravní přednáška pro 2.-3.třídy 
Mistrovství světa Vídeň – Tyk Tak                                          Fotografování 1.st. 
Beseda o šikaně 4. – 5.tř.                                                          Dance 4 Porsche – taneč.soutěž Tyk Tak 
PKO: Popelnice – pantomima 7.tř.                                           ND Babu a papoušek 4.tř. 
Přednáška k dopr.výchově 2.-3-tř.                                            Maškarní karneval ŠD 
Zápis do 1.tříd, dárky k zápisu ŠD a výtvarná výchova           Div.F.X.Šaldy: Lakomec 8.-9-tř. 
LVK Kořenov- 7.-8.tř                                                               Vietnam – kraj.knihovna 7.tř. 
ND Labutí jezírko 3.- 4.tř.                                                    Školní kolo zeměpisné olympiády 6.- 9.tř 
IQpark 9.B                                                                                  
ŠD návštěva Babylonu                                                              
Školní kolo chemické olympiády 
III                                                                                                                   IV 
ND Babu a papoušek 3.tř.                                                        Dopravní soutěž cyklistů – výběr ž. 
Vybíjená ZŠ kunratická výběr 3.- 5.tř.                                    Turnaj v sudoku 6.- 9.tř. 
Českolipský zvoneček soutěž Tyk Tak                                   Turnaj ve vybíjené – výběr žáků 
T-ball výběr 1.st.                                                                      Mc Donald cup školní hřiště 



 

Projektový den – Velikonoce 5.tř.                                           ND Janek a kouzelná fazole  2.tř. 
Miniházená výběr 1.st                                                             Sport bez předsudků atletika školní hřiště 
ND Pečení holubi 4.tř.                                                         Účast Veletrhu dětské knihy – všechny třídy 
Soutěž taneční skupina roku Tyk Tak                                     COMDI – testování k volbě povolání 8.tř. 
Návštěva v Žary – 3.- 4.tř                                                        Přijímací zkoušky na SŠ 9.tř. 
IQpark 9.A – energie                                                                Exkurze Praha 8.tř. 
                                                                                                  Pálení čarodějnic ŠD 
                                Lampionový průvod a pálení čarodějnic sídliště Broumovská – hřiště Plátenická 
V                                                                                                                VI 
Projekt Nadotek sklárny Nový Bor 7.-8.tř.                                  Malování na asfalt ŠD 
Projektový den Filip 1.tř.                                                              Den dětí soutěže ve škole 1.st. 
První pomoc ČČK 4.-5.tř.                                                             Dětský den ŠD příprava 7. a 9.tř. 
Schůzka bud. 1.tř. v MŠ                                                                Fotografování všech tříd 
Školní výlet  Kytlice 9.tř                                                               Školní výlet Kutná Hora 5.třídy 
Exkurze Mělník 6.tř.                                                                     Školní výlet Malá skála 4.A 
Exkurze planetárium Praha 7.tř.                                                   Ukončení soutěže ve sběru papíru 
Testování SCIO 8.tř.                                                                     Návštěva z Žary  - putovní  medvěd 
První pomoc ČČK 2. - 3.tř.                                                          Výlet ŠD do Radvánovic v Českém ráji 
Zájezd Londýn a jižní Anglie výběr žáků                                    Exkurze Drážďany 9.tř. 
Testování CEMAT 5.tř.                                                                Výlet Kytlice 8.A 
Syner školám – sport.vědomostní soutěž                                      Výlet Staré Hrady 2.A,3.A 
Projektový den Filip  2. – 5. tř,                                                     Výlet Kost 3.B,4.B 
Workshop 8.A                                                                                Divizna 3.B 
Exkurze planetárium Praha 9.tř                                                     Sportovní projektový den 2.st. 
Ohrožený svět 5.A                                                                         Turnaj v kopané škol hřiště Plátenická 
Setkání škol z Radiboru a Razsiny u nás                                       Sportovní projektový den 1.st. 
Testování CERMAT  9.tř.                                                             Filmové představení všechny třídy 
Slovánek cup 1.tř.                                                                         
Výstava výtvarných prací žáků vědecká knihovna 
VII                                                                                                                    VIII 
Tábor školní družiny Kokořínsko                                                  Soustředění Tyk Taku Rokytnice 
 
e)účast žáků na testování: SCIO příprava na přijímací zkoušky k volbě povolání: 
žáci si mohli na tomto  modulu  posoudit studijní předpoklady a jejich vědomosti z českého jazyka a 
matematiky  
SCIO Gepard – informační gramotnost  5. a  9.tř. 
COMDI – volba povolání - 8.tříd 
CERMAT- testování 5. a 9.tř. 
                                                                                  

                                                                                  Část III.  

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí (datum,  typ provedené kontroly, námět), 

 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce  (nejlépe doložené kopií jejich závěrů) 

 

19. -22.3.2012 ČŠI tématická 

 

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce  

  Nebyly zjištěny nedostatky 

 

V tomto školním roce byla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem LK  1.-2.12. 2011 

 

a Krajskou hygienickou stanicí LK 8.2.2012 -  kontrolní měření azbestu 

 

Viz přílohy 

                                                        

                                                                             

 

 



 

                                   

                                                                 Část IV. 

Údaje o pracovnících školy,/ rámcový popis personálního zabezpečení školy/ 

 

 

 

a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů - Celková situace, její hodnocení  

 

Předmět 

Celkový 

počet 

hodin 

týdně 

Vyučováno s odbornou a 

pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné a 

pedagogické způsobilostí 

Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 
Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 

Matematika I. st.     48       10     48 100         0     0     0 

Prvouka     14       4      9 64,3         1     5   35,7 

Český jazyk I.st.     80       10     80 100         0     0     7,6 

Přírodověda       8        4       8   100         0     0      0 

Vlastivěda       6        2       4  66,7         1     2       0 

Angl.jazyk 1.st.                     22        1       3           13,6         3    19   86,4 

Matematika II. st.     34                  2     20 58,8         2    14   41,2 

Český jazyk II. st.     33        3     38 100         0     0     0 

Chemie      8        1       8 100         0                   0     0 

Fyzika     14        1       6  42,8         2     8   57,2 

Těl.výchova D       8        0       0       0         3     8   100 

Těl.výchova CH       8        1       8    100         0     0     0 

Anglický jazyk     28        1    14    50         2     14    50 

Německý jazyk       4        0       0      0         1     4   100 

Občanská vých.       5        2       5  100         0     0      0 

Přírodopis     14        0       0     0         1     14   100 

Zeměpis     14        1       8  57,1         1     6   42,9 

Dějepis     14        1       4  28,5         2   10    71,5 

Hud.výchova        7        2       7 100         0     0      0 

Prac.činnosti       6        0       0     0         4     6   100 

Výtvarná vých.     11        1      8 72,7         2     3   27,3 

Volitelné před.     18        3     14  77,8         1     4   22,2 

Výchova ke zdraví                   3        0       0     0         3     3   100 

Informatika        5        0       0     0          2     5   100 

        

 

         

 Některé zvláštnosti v aprobovanosti : 

 

                   Přijetím  kvalifikovaných učitelů se aprobovanost blíží ideálnímu stavu. Sta procent nelze 
dosáhnout, protože některým  učitelům jsou  k pokrytí  úvazku  přidělovány  vyučovací předměty mimo 
jejich aprobaci.  
 
 

Konkursní řízení  

ředitel školy                                konkursem 

PaedDr. Vladimír Bůta                11.4.2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b)Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi  a způsobilosti   
 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 
1. učitelka 1 Č - Ov  1 

2. ředitel 1 Č-Ov 32 

3. zástupkyně ředitele 1 VŠ-ped. 41 

4. učitel      0,41 SOŠ  15 

        6. učitelka  1 Aj,M,F  21 

7. učitelka  1 Fj-Hv    32 

8. učitel 1 SOŠ   14 

9. učitelka 1 Př-Rj  13 

       10. učitelka 1 Č-Ov  34 

11. učitel 1 TV-Z 6 

12. učitelka 1 Ch      22 

13. učitelka       0,91 M-F  14 

14. učitelka 1 Č-Hv 32 

15. učitelka 1  Vv  3 

       16. učitelka 1 NŠ-Vv-Aj  27 

17. učitelka 1 NŠ-Tv 26 

18. učitelka 1 NŠ-Pv  24 

19. učitelka 1 NŠ-Hv  28 

20. učitelka 1 NŠ-spec.ped. 35 

21. učitelka 1 NŠ-spec.ped. 29 

22. učitelka 1 NŠ-Vv spec.ped. 31 

       23. učitelka 1 NŠ-Vv  27 

       24. učitelka 1 NŠ-Vv  27 

       25. učitelka 1 NŠ-Tv-spec.ped. 29 

       26. učitelka 1 NŠ-Tv  35 

       27. vychovatelka 1  SpgŠ 20 

       28. vychovatelka 1 SpgŠvych 32 

       29. vedoucí vychovatelka 1 SpgŠvych 30 

       30. vychovatelka     0,71 SpgŠvych 43 

 

Rodičovská dovolená 

1. učitelka 0,18  Č-D 13 

2. učitelka 0 Fj-D 10 

        3. učitelka 0 Č - Tv 6 

 

 

 

c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu 
 
Tento školní rok  :     1                                                                         minulý školní rok :      1  
 

                                                                                                                                        

 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli         0 
 

 

 

 Školní rok 20010/2011 Školní rok 2011/2012 

Nastoupili 1.st./2.st.                1             0                  0               1 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

              1              1                  1              0 



 

 

                  

 

                 Přepočtený počet                               letos                                              loni  
 
učitelů                                              23,50                                              24,73                                                                                      
vychovatelek                                      3,71                                                3,64                                                 
neped.pracovníků                             5,83                                                4,65                                                 
školní výdejna                                   1,57                                                1,45                                                                                           
celkem                                              34,61                                             34,47                                                

 

 

 

 

 

e)  Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole   

 

                           školní rok 2010/2011                  školní rok 2011/2012 

 

nekvalifikovaných Důchodců nekvalifikovaných Důchodců 

                   3                   1                   3                    2 

 

 

 

f) Mzdové podmínky pracovníků (i krátkodobá zastupování).                              2010/2011                  2011/2012                  
 

Celkový počet pracovníků 

 

40 

 

40 

 

Počet pedagogických pracovníků 31 29 

 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 23085 23254 

 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 12412 12739 

 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy ped. pracovníků 2451                                                                    

 

1525    

Průměrná výše nenárokových složek mzdy neped.pracovníků 1103                      

 

1300 

 
 
Zaměstnanci 
             Učitelka 2.stupně Mgr.Iveta Kollátorová odešla v prosinci  na rodičovskou dovolenou 

a zároveň nastoupila jako učitelka 2.st. Mgr.Lenka Prokešová na plný úvazek a ukončila  

PP  v červnu.  

          Na částečný  úvazek pracovala  důchodkyně  vychovatelka Božena Ruláková.  

 
 Na rodičovské dovolené dlely  Mgr. Kateřina Netolická, Mgr.Dana Adámková  a Mgr. Monika 
Hegrová .    
                                      .                                                                              
            V prosinci  ukončil PP důchodce p.Roba,údržbář a důchodkyně-uklizečka p.Jonášová.  
             
           V lednu  nastoupila do PP p.Malátová jako uklizečka. V březnu  nastoupil jako údržbář důchodce 
p.Zedek 
           V květnu  ukončila  PP uklizečka Věra Roučková a v srpnu nastoupila do PP uklizečka p.Musílková. 
                   
 

 

 
 
 
 



 

g) Údaje o  dalším  vzdělávání  pedagogických  a nepedagogických pracovníků  

včetně řídících pracovníků školy  /údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání  

v rámci celoživotního učení 

 

                                           

                                                 Vzdělávací akce ve šk.r. 2011/2012 
Název kurzu Jméno 

  1. Učíme (se) s GISem 

  2. Aktuální hospodářská mapa Česka – výsledky    

       transformace a restrukturalizace 

  3. NIDV – Brána jazyků otevřená 

 

  4. Přírodní látky okolo nás 

 

  5. Školení k metodické pomůcce Ekopolis 

  6. Strašák jménem SPALOVNA? 

  7. Angličtina pro II. stupeň ZŠ 

  8. Investigativní čeština 

  9. Zeměpis a internet 

10. Zpíváte s dětmi v hodinách anglického jazyka? 

11. Metodický seminář eTwinning III 

12. Globální témata v anglickém jazyce 

13. TUL – Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení  

      tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy 

14. TUL – Péče o nadané žáky v matematice 

15. Metodické setkání logopedů a logopedických  

       asistentů MŠ a ZŠ Libereckého kraje a pracovníků  

       Speciálně pedagogického centra pro vady řeči   

       a sluchu v Liberci 

16. Instruktor snowboardingu 

17. TUL – Vybrané moderní technologie z pohledu  

       fyziky 

18. PowerPoint 2010 – začátečníci 

 

 

 

 

19. Word 2010 – praktické využití programu pro mírně  

       pokročilé 

 

 

20. Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro  

      ZŠ 

21. Řízení činnosti v laboratořích a učebnách škol  

       všech stupňů ( na el. zařízeních do 1000 V) 

22. Didaktika matematiky (Motivace žáků  

       v matematice na I. stupni ZŠ) 

23. Matematika v běžném životě 

24. eTwinning Cintact Seminar of Visegrád Four  

      Countries 

25. Oxford Professional Development for Primary  

       Schools 

26. Language & Methodology 

27. Rozšiřující výuka anglického jazyka pro učitelství  

       I. stupně ZŠ 

28. Kurz německého jazyka 

 

Ing.Vladislava Plochová, Mgr. Martin Mikuš 

Ing. Vladislava Plochová, Mgr. Martin Mikuš 

 

Mgr. Marcela Šulcová, Mgr. Alena Hejnová,  

Ing. Vladislava Plochová, Mgr. Nikol Žižková, Pavel Hatrik, 

 Mgr. Jana Krauseová, Ing. Vladislava Plochová 

 

Mgr. Martin Mikuš 

Robert Jančo, Pavel Hatrik, Mgr. Jana Krauseová 

Mgr. Zuzana Jedličková 

Mgr. Marcela Pavlatová 

Mgr. Martin Mikuš 

Mgr. Alena Hejnová, Ing. Dana Chlumská 

Ing. Vladislava Plochová 

Ing. Dana Chlumská, Mgr. Zuzana Jedličková 

Mgr. Martin Mikuš 

 

Mgr. Dana Chlumská, Mgr. Jana Krauseová 

Mgr. Iva Lamačová 

 

 

 

Mgr. Monika Hegrová 

Pavel Hatrik, Robert Jančo, Mgr. Jana Krauseová 

 

Mgr. Alena Hejnová, Ing. Dana Chlumská, Ing. Vladislava Plochová, Mgr. 

Nikol Žižková, Mgr. Martin Mikuš, Mgr. Jana Krauseová,  

Mgr. Zuzana Jedličková, Mgr. Ivana Bydžovská, Mgr. Marcela Pavlatová, 

Mgr. Marcela Šulcová, Mgr. Marie Kuhnová,  

Mgr. Věra Dostrašilová, Pavel Hatrik, Robert Jančo 

Mgr. Alena Hejnová, Ing. Dana Chlumská, Mgr. Nikol Žižková, 

Mgr. Zuzana Jedličková, Mgr. Ivana Bydžovská, Mgr. Marcela Pavlatová, 

Mgr. Marcela Šulcová, Mgr. Marie Kuhnová,  

Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Iva Lamačová 

Mgr. Marcela Pavlatová, Mgr. Iva Lamačová 

 

Mgr. Jana Krauseová, Pavel Hatrik, Robert Jančo 

 

Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Alena Hejnová 

 

Ing. Dana Chlumská, Mgr. Jana Krauseová, Pavel Hatrik 

Mgr. Zuzana Jedličková 

 

Ing. Dana Chlumská, Mgr. Zuzana Jedličková 

 

Mgr. Zuzana Jedličková 

Mgr. Nikol Žižková 

 

Mgr. Monika Hegrová 

 

 



 

 
Část V. 

                                                                              Výkon státní správy  

 

 

a) Rozhodnutí ředitele  

 
 Počet Odvolání 

Přijetí do 1.třídy 65 0 

Odklady    7 0 

10 rok školní docházky   1 0 

Celkem 73 0 

   

 
 

b) Počet žáků osvobozených od školní docházky                                           0         

 

 

                                                                                         Část VI. 

                                                                                  Další údaje o škole  

 

a) o spolupráci školy v rámci města: 
         Společný projekt s MŠ Motýlek 
          pořádání okresního kola škol v aerobiku v rámci ASŠK  
          v rámci regionu: vystoupení Tyk Taku na EDUCE, pořádání výstavy výtvarných prací     
z projektového dne v Krajské vědecké knihovně, vystoupení Tyk Taku v Galerii, na Bambiriádě, 
             5.tř. soutěžily v rámci Veletrhu dětské knihy.  
           včetně mezinárodní: Radwor Německo, Žary Polsko, Razsiny Polsko 
 
b) o schválených (neschválených) projektech a grantech, případně získaných dalších prostředků  
     z mimorozpočtových zdrojů:  
     projekt EU peníze školám 
     Sportovní grant SML 
      projekt  Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ  

      projekt COMDI  volba budoucího  povolání žáků Libereckého kraje.  

      projekt Comenius Teacher Development Course in Teaching English 

      projekt Návrat k dílnám, spolupráce SOŠ a G se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků      

      v dílenských pracích 

      projekt IQ parku:Zručná věda 

      projekt z MŠ Motýlek 

      projekt Recyklování 

      projekt Partnerství škol Comenius – nebyl schválen 

      projekt Zdravý zoubek 

      projekt Ukliďme si svět 

      Testování 8.tříd SCIO 

 
c) o organizaci řízené praxe studentů a jiné spolupráci se studenty VŠ nebo SŠ: magnet.škola PF: 
    6  řízených praxí studentů PF TU, 1 studentka SPedŠ 
 
d) o organizaci mimořádné mimoškolní činnosti, zvláště  v době hlavních prázdnin: 
      v červenci týdenní letní dětský tábor školní družiny v Kanině na Kokořínsku  
      v červenci soustředění Tyk Taku formou příměstského tábora na ZŠ 
       v srpnu týdenní soustředění Tyk Taku v Rokytnici nad Jizerou,  
 
e)spolupráce školy na akcích zřizovatele:  
Kurz sebeobrany žen Městské policie na ZŠ Broumovské,  
účast na Primátorském dni solidarity Tyk Tak, 

Tyk Tak: Na  Bambiriádě  – vystoupily zde všechny naše formace.  

Na ZOO trzích Zoologická zahrada Liberec vystupovala formace  Madagaskar. 

Talentmánia Hypernova Cinestar – do této soutěže nastoupily všechny formace. Do dalšího kola, které se 



 

konalo v Praze, postoupily dvě taneční formace – Madagaskar a Blonďák s červenou bugatkou. 
3.-5.tř. – účast ve výtvarné a dopravní soutěži „O pohár hejtmana Libereckého kraje“ 
Spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců při organizaci mezinárodního dne dětí na hřišti 
Plátenická. 
 
f)úspěšné akce, podporující výchovně vzdělávací činnost:  
pokračování spolupráce s nakladatelstvím Fraus“ provoz  informačního centra  na škole 
 pokračování  školního programu Recyklohraní pod záštitou MŠMT 
účast ve sbírkách občanského sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným handicapovaným a opuštěným 
dětem 
účast ve sbírce občanského sdružení Chrpa na pomoc potřebným 
zájezd do Londýna a jižní Anglie, výběr žáků  květen 12 
Lampionový průvod a pálení čarodějnic pro sídliště Broumovská duben 12 
Vánoční show pro rodiče(keramika,perníčky)TK TYK TAKu … a možná přijde i kouzelník  
úspěch ve výtvarné soutěži  v rámci programu vyCOOLse – ocenění v Babylonu 
Den Evropy Žary  
7. – 9.tř.Planeta Země 
Akce BESIP 6.tř.  
Návštěva Ing.Nezmara s pohárem Mistra ligy Slovanu Liberec 
Výlet 9.B 15.-16.6. lanové centrum,rafty,pěší turistika 
škola v přírodě Rokytnice 12.-18.512 
výlet Jiz.hory 16.-18.6. 6.tř 
Syner školám- sport.vědomostní soutěž 
Sport bez předsudků 
Atletická olympiáda 
Educa – 9.tř.exkurze a vystoupení Tyk Taku  
Zlatý oříšek 2012 

g) mimoškolních aktivit. družin školní mládeže, v klubech  
            V budově školy provozuje svou činnost hudební škola Yamaha s výukou hry na klávesy a kytaru, 
kterou využívají i naši žáci. 
             I  v letošním  roce se  dobře  umístili  žáci a žákyně  ve  sportovních soutěžích, zejména v aerobiku, 
míčových hrách a v lehké atletice pod vedením učitelů Drábkové, Janča, Hegrové, Mikuše a Blažkové. 
                Další sportovní činnost zajišťují vychovatelky školní družiny - gymnastika, lehká atletika a 
aerobik. Do školní  družiny  bylo zapsáno 123  žáků. Vychovatelky   ŠD  uspořádaly  v říjnu závodivé hry a 
soutěže, v listopadu  děti pekly cukroví, v prosinci  mikulášskou nadílku a vánoční besídku,v lednu tvořily 
dárky k zápisu a navštívily lunapark v Babylonu, v únoru uspořádaly maškarní karneval,v  březnu pekly 
velikonoční perníčky,v dubnu pálily čarodějnice, v květnu malovaly na asfalt, v červnu oslavily Dětský den  
zábavným odpolednem se soutěžemi.  
           Ve   spolupráci  se   SRDPŠ  byla  zakoupena  dvě filmová představení pro I. a II. stupeň, výbor 
přispíval na  školu v přírodě, ozdravný pobyt, letní dětský tábor, exkurze a školní výlety.  
 
h)Konkrétní zájmová činnost:  

Sportovní gymnastika - vedoucí kroužku: M. Maturová, pondělí 15.00 - 16.30 hod. pouze ŠD       

Keramika pro družinu - začátečníci - vedoucí kroužku: B. Ruláková, středa 15.00 - 16.45 hod.    

Keramika pro družinu - pokročilí - vedoucí kroužku: T. Škorvánková, čtvrtek 15.00 - 16.30 hod. 

Keramika 1.třída - vedoucí kroužku: M. Matunová, pondělí, 13.00 - 15.00 hod.                              

Keramika 2.- 3.třída - vedoucí kroužku: M. Matunová, středa, 13.00 - 15.00 hod.                           

Keramika 2.stupeň - vedoucí kroužku: N. Žižková, pondělí, 13.35 - 15.00 hod.                                

Logopedie 1 - vedoucí kroužku: A. Hejnová, středa 12.00 - 13.00 hod.                                                    

Míčové hry 2.-3.třída - vedoucí kroužku: R. Blažková, pondělí 14.15 - 15.00 hod.                               

Míčové hry 4.-5.třída - vedoucí kroužku: R. Blažková, pondělí, 13.30 - 14.15 hod.                        

Angličtina pro začátečníky - 2.stupeň - vedoucí kroužku: D. Chlumská, pondělí, 13.50 - 14.50 hod. 

příprava k přijímacím zkouškám na SŠ z M- vedoucí kroužku: D. Chlumská, čtvrtek, 13.50 - 14.50  

Německý jazyk - vedoucí kroužku: V. Dostrašilová, pondělí, 13.45 - 15.15 hod.                          

Informatika - vedoucí kroužku: R. Jančo, pondělí, 13.45 - 15.00 hod.                                                      

Český jazyk - příprava na střední školu - vedoucí kroužku: M. Kuhnová ,středa, 13.45 - 14.30 hod. 

Míčové hry 2.stupeň - vedoucí kroužku: R. Jančo, pátek, 13.45 - 14.50 hod.  



 

Netradiční hry – 2.stupeň - vedoucí kroužku: M. Mikuš, čtvrtek, 13.45 - 15.15 hod.                                 

Tyk-Tak (hip hop + break dance) - vedoucí kroužku: V. Drábková, časy na stránkách klubu: 

 TK TYK TAK a rozvrhu tělocvičny.                                                                                                        

Motýlek - pro předškolní děti - vedoucí kroužku: M. Mikuš, čtvrtek 15:30-16:30.                           

Papoušek- ruční práce - R.Pourová           

 další zájmové kroužky                                                                                                                           
pěvecký kroužek -1.st.- 2 oddělení                                          výtvarný kroužek  – 2 oddělení 1,2.st.              

jazykový -  angličtina 1.st – 2 oddělení                                   jazykový – španělština, francoužština 

Internetová kavárna - R.Jančo                                               škola hrou  -1.st. 2 oddělení                

Sportovní hry - M.Mikuš                                                        informatika 4 oddělení pro 1.a 2.st.                          

výtvarné činnosti – vedoucí kroužku: N.Žižková                                       

 Celkem na škole pracovalo 36 kroužků zájmové činnosti pro žáky 1. a 2.stupně.  

 ch) účasti školy v soutěžích a olympiádách:  

Sportovní úspěchy   1.stupeň: 

Miniházená 

Již šestým rokem se žáci zúčastnili školní ligy miniházené. Na čtyřech turnajích v průběhu školního 

roku obsadil výběr 2. -3.tříd 2 x první místo a výběr 4. – 5. tříd vyhrál jednou. 

Další sportovní akce 

- Preventan cup ve vybíjené – 4. místo v okresním kole 

- McDonald’s cup ve fotbale – žáci 2.-3. tříd – 2.místo v základním kole 

- T-ball – softbalový pohár – účast na 4.ročníku turnaje pořádaném Patriots Liberec 

Taneční klub Tyk-Tak  pod vedením p.uč. Věnky Drábkové zaznamenal opět řadu vynikajících výsledků 

nejen na regionálních soutěžích, ale i na republikové úrovni.  

1.Regionální taneční soutěže (Teplice, Česká Lípa, Liberec, Most, Děčín, Praha)   

Kategorie mini: Nekecej  - 1 x 1.místo, 2 x 2.místo                                                       

Kategorie děti:Úsvit nového věku   4 x 1.místo, 2 x 2.místo 

            L&Limets  - 4 x 1.místo, 2 x 2.místo, 1 x 3.místo 

Kategorie junioři: Devastatink impal  - 3 x 1.místo, 3 x 3.místo 

Kategorie hlavní: Zambie dolls   - 1 x 1.místo, 1 x 3.místo 

Kategorie Oldies: PITI PITI PA   - 1 x 1.místo 

Republikové taneční soutěže 

Taneční skupina roku 2012 – mistrovství ČR 

Úsvit nového věku 5.místo – mistři Čech 

L&Limets  8.místo 

Devastatink impact 8.místo 

Mistrovství České republiky FTM SUT 

Zambie dolls  8.místo 

L&Limets  9.místo  

Dalším úspěchem byl postup do finále soutěže Zlatý oříšek 2012. 

2.stupeň 

Malý fotbal – 6+1 

2.místo v okresním finále Coca-cola cupu. 

3.místo v turnaji AŠSK Liberec na hřišti Plátenická, který jsme sami pořádali. Účast 6 škol!! 

Přespolní běh 

V letošním roce jsme obsadili 3 kategorie a opět se vrátili na medailová umístění (starší žáci) 

Mladší žáci – 4.místo v okrese (Vrňata, Voplakal, Koloušek, Řezáč, Tesař) 

Starší žáci – 3.místo v okrese ( Dunayevskyy, Fajmon, Binhak, Jančo, Brázda, Kurel) 

Starší žákyně – 7.místo v okrese ( Carvanová, Malánová, Tsiple, Kotrčová, Jandová, Benešová) 

Florbal 

Ani letos se nám nepodařilo postoupit ze základních skupin. Starší žáci skončili v okrskové skupině na 

druhém místě, mladší žáci na čtvrtém místě.  

http://www.tyk-tak.com/liberec/


 

Syner školám 2012 

dílčí výsledky: 

5.místo – vybíjená (4.-5.třídy)   10.místo – skok daleký (1.-3.třídy) 

7.místo – atletická štafeta (1.-9.třídy)  11.místo – vědomostní test (6.-9.třídy) 

8.místo –  sudoku (6.-7.třídy)    11.místo – florbal (6.-9.třídy)  

9.místo – sudoku (3.třídy)    11.místo – florbal učitelé 

Celkově  12.místo ze 17 škol je určitě zklamáním. Příčina - souběh s výletem do Jižní Anglie  

Atletická olympiáda mládeže okresu Liberec – starší žactvo 

1.místo – štafeta starších žáků 4x60m!!! – Brázda, Fajmon, Dunayevskyy, Lamač 

1.místo – Martin Lamač (skok daleký)  4.místo – Saša Dunayevskyy (300m) 

2.místo – Tereza Carvanová (300m)   4.místo – Kačka Velecká (míček) 

3.místo – Martin Lamač (60m)   5.místo – Jiří Najman (koule) a Jiří Fajmon (1500m) 

Další akce pořádané kabinetem tělesné výchovy: 

Lyžařský kurz Kořenov Zvonice – 23.-27.1.2012 – 38 dětí + 3 instruktoři (se ZŠ Švermova) 

Běh kolem Liberecké přehrady – pravidelně žáci 8.- 9.tříd v rámci TV 

Vánoční florbalový turnaj + sportovní den na konci školního roku  

Akce kroužku Netradiční hry (horolezecká stěna, lanové centrum, trampolíny, jumping…) 

Výsledky ve vědomostních soutěžích 2011 / 2012 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo: 

10. místo – Barbora Jeníková – 9. třída 

Soutěž Moje město Liberec 2012: 

10. místo – Barbora Jeníková – 9. třída 

12. místo – Jiří Brázda – 9. třída 

13. místo – Veronika Vaníčková – 8. třída 

14. místo – Silvia Čmilanská – 8. třída 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: 

7. místo – Pavla Blažková – 7. třída 

10. místo – Pavel Pytloun – 9. třída 

14. místo – Kateřina Řepková – 6. třída 

25. místo – Veronika Vaníčková – 8. třída 

Matematická olympiáda – okresní kolo: 

Barbora Jeníková, Jan Maděra – 9. třída – účast 

Olympiáda v Českém jazyce – okresní kolo: 

15. místo – Nathalia Novotná – 9. třída 

18. místo – Lucie Burfetová – 8. třída  

Pythagoriáda, Matematický a přírodovědný klokan: 

nikdo nepostoupil do okresních kol 

Zlatý štětec – okresní kolo: 

5. Místo – Emma Šťovíčková – 2.třída 

 ekologická soutěž  „ Chci tu žít i zítra „ 

 matematická soutěž Klokan a Klokánek 

 soutěž Filip 
                     Žáci školy  se zúčastnili soutěže v dopravní výchově,  turnaje ve  vybíjené,  atletickém čtyřboji, 
Poháru  rozhlasu , kopané, aj.: 
 
i) spolupráce školy s dalšími subjekty  (jiná škola,  občanská a zájmová sdružení) 
                  Školská rada pracuje jako tříčlenná : zástupce rodičů, pedagogů a zastupitelstva města 
22.11.2011 proběhly nové volby do školní rady: p.Hana Stárová, Mgr. Věra Dostrašilová,Daniel 
Horáček. Do června 2012 se sešla 3x 

           Sdružení rodičů  a přátel  Základní školy , Liberec, Broumovská. 

              V  září  2010  byl  ustanoven  nový výbor SRPDŠ,  který iniciativně podporoval výukové i 

volnočasové  aktivity školy, školní družiny,finančně se podílel na odměnách pro nejlepší žáky, finančně 

přispěl na akce školní družiny, lyžařský výcvik, exkurze, výcvik plavání, filmová představení, vánoční 

dárky, výlety,školu v přírodě.Vytvořil stravovací komisi, která pravidelně kontrolovala úroveň stravování ve 

škole. 



 

           Škola  udržuje   pravidelné  partnerské   styky  se Serbskou  narodnou  šulou "dr.M.Grólmusec" v 

Radworu u Budyšina .  

               Pokračuje spolupráce se základní školou ze Žary  a nově se rozbíhají kontakty se školou z Razsiny 

obě v Polské republice. 
               Dále škola  spolupracuje s tanečním a pohybovým klubem , jehož přípravku tvoří v rámci školní 
družiny  žáci školy . Úzká spolupráce tradičně trvá s blízkými školami -  s MŠ  Motýlek - společný projekt, 
s SOŠ Broumovskou, s Praktickou školou  Gollova, se ZŠ Na Perštýně -  nejen v provozních, ale i 
pedagogických otázkách (návštěva žáků MŠ v prvních třídách, vzájemné poskytování informací,organizace 
pravidelného cvičení dětí z MŠ v naší tělocvičně, návštěva počítačové učebny aj.)  
Další formy  práce s žáky jsou uvedeny v příloze Zpráva o protidrogové prevenci. 

j) účasti žáků a pedagogů  školy v soutěžích  
               Někteří pedagogové navštěvují pravidelně tělocvičnu , kde trénují odbíjenou, podílejí se  na 
organizování výše zmíněných soutěží žáků a  to i v okresních kolech, na akci Syner školám, kde  
 také dospělí reprezentují školu v odbíjené. 
            Pan Mgr. Martin Mikuš reprezentoval školu, Liberec i Českou republiku   v běhu na 
lyžích:  62.místo Jizerská 50, 187.místo Vasův běh (Švédsko – 90km), 5.místo Jilemnická 50, 
1.místo na MČR- liga družstev (Skiklub Jablonec n.Nisou), 28.místo v týmovém závodě 
Dolomitenmann2012(Rakousko). 
k) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci  

              Škola  pravidelně  poskytuje  místnosti jako volební  a  zázemí  pro  schůze bytových  družstev či 

společenství vlastníků na sídlišti Broumovská, tělovýchovným  organizacím (především  místní TJ  

Broumovská,  FC Slovan Liberec i  pro  organizování  veřejných sportovních akcí), pro přednášky, besedy.  

               Na konci dubna uspořádala škola pro širokou veřejnost sídliště Broumovská a okolí lampionový 

průvod, pálení čarodějnic a v tomto rámci i netradiční soutěže na školním hřišti Plátenická. 
              Na  škole  probíhá  sběr  recyklovatelného  odpadu,  především papíru, ale i v rámci projektu 
Recyklování sbíráme  elektroodpad a PET-lahve. Tento sběr má ohlas i  u veřejnosti, která prostřednictvím 
žáků odevzdává uvedené suroviny. Škola úspěšně spolupracuje s Městskou  Policií Liberec při pořádání 
kurzů Sebeobrany pro ženy, které se konaly ve školní tělocvičně v období od června do září. 
                Vánoční show pro rodiče(keramika,perníčky)TK TYK TAKu … a možná přijde i kouzelník  
Paní učitelka Ing.Dana Chlumská získala stříbrnou plaketu Jánského za 20 .dobrovolné  darování krve. 
l) spolupráce především zaměstnanců školy na aktivitách okresního  charakteru(spolupráce na úrovni dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, pořádání soutěží, výkon  funkce okresního metodika, spolupráce s pedagogickou fakultou, ...)               
             Členkou metodického kabinetu je p.učitelka Hejnová, přednáší v rámci vzdělávání učitelů  
jako metodička pro děti s poruchami učení a chování. 
              Škola úzce  spolupracuje  s  pedagogickou  fakultou  Technické univerzity  Liberec. Čtyři  učitelů   
přímo  vedlo   pravidelnou pedagogickou  praxi, dalších  šest učitelek  a vychovatelek  vedlo souvislou praxi  
a všichni pedagogové se nejméně dvakrát  podíleli na násleších  pro katedru  pedagogiky.  Škole  byl  
přiznán  titul Fakultní škola PF TU a je vedena jako "magnetová", tj. s  možností okamžitého použití pro PF. 
 m) zapojení školy do rozvojových programů školského úřadu nebo ministerstva 
Projekt ESF a MŠMT EU peníze školám 
Do projektu jsme se zapojili jako jedna z prvních libereckých škol, takže již v průběhu jarních měsíců  
2011škola mohla čerpat finanční prostředky ve výši 1.227306 Kč  a na jaře 2012 čerpala zbytek do výše 
2 045 510,-Kč na následující činnosti či pomůcky: odučeno 360 hod.- individualizace ve F,Ch,Př 
v 8.-9.roč. a Č a M v 7.roč., vytvořeno 15 sad vzdělávacích materiálů. Finance: učitelé cca 650 000,- 
(individualizace,inovace,práce na projektu,), DVPP cca 80 000,-, nové pomůcky cca 250 000,-Kč, 
PC učebna a technika  cca 630 000,-Kč 
Projekt ESF a MŠMT: praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ: 
Cílem je dovybavení odborných učeben na  chemické a fyzikální a přírodovědecké laboratoře a jejich využití 
ve vyučování  

n)údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Projekt ESF a MŠMT EU peníze školám 
Do projektu jsme se zapojili jako jedna z prvních libereckých škol, takže již v průběhu jarních měsíců škola 
mohla čerpat finanční prostředky ve výši 1.227306 Kč , rozpočet projektu celkem 2 045 510,-Kč 
 
Projekt „Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření 
inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč 
předmětu 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ 



 

 s reg. č. CZ.1.07/1.1.09./02.0040 ( CEET s.r.o.), který je podporován a spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem tohoto projektu je umožnit i učitelům, kteří angličtinu 
neučí, zavést krátké zábavné aktivity do svých předmětů, posílit mezipředmětové vztahy a motivovat žáky 
k lepším výsledkům. Během čtyř týdnů na jaře 2011 probíhaly v jednotlivých třídách druhého stupně lekce 
s rodilými mluvčími ( Steven Watts a Marc Sarazin), kteří demonstrovali učitelům uplatňování metodiky 
CLIL v praxi a motivovali děti ke komunikaci o tématech z jiných předmětů v angličtině. Učitelé získali i 
soubor metodických materiálů, které jsou pro žáky zajímavé a pro učitele snadno použitelné. Zejména kvůli 
kontaktu s rodilými mluvčími byl tento projekt  dětmi i učiteli hodnocen velice pozitivně. 
 

  Projekt Science Gate pořádaného IQParkem Liberec pro přírodovědné obory 
Využití projektu pro předměty chemie,fyziky, biologie,matematiky, jak pro žáky , tak jako školení pro 
učitele 
Společný projekt Motýlek :   I v  tomto školním roce pokračoval společný Projekt spolupráce MŠ a ZŠ 
Broumovské pro přípravu žáků vyžadující zvýšenou péči : jedná se především o děti s vadami řeči. MŠ 
Motýlek využívá cvičení pro předškoláky pod vedením našich učitelů v naší tělocvičně, školního hřiště, 
počítačové učebny.  
                 Žáci školy pro děti MŠ připravili tyto akce:  nacvičili a zahráli pohádku, zorganizovali Den dětí  
v MŠ a zajistili sportovní soutěže, žáci ZŠ předvedli cvičení pro děti MŠ a jejich rodiče ke Dni matek a 
připravili  Vánoční pásmo . V MŠ připravujeme tabule s fotografiemi žáků na různých akcích. 

Projekt  eTwinning: Mezinárodní eTwinningový projekt pod názvem „Let´s play football“ pro žáky 5.tříd 

probíhal v naší škole od února do června 2012. Spolupracovali jsme se základní školou z polského Gdaňsku. 

Autorka a koordinátorka projektu Z.Jedličková zaměřila projekt na rozvoj kladného postoje dětí ke sportu a 

zdravému životnímu stylu a zlepšení ITC dovedností. Hlavním tématem a motivačním faktorem se stal 

evropský šampionát ve fotbalu EURO 2012. V projektu bylo využito všech dostupných informačních 

technologií, např. Twinspace, e-mail, web kamera, digitální fotografie, Voki a power-pointové prezentace. 

Projekt sloužil k  prohlubování vzájemných vztahů a poznávání života vrstevníků ve spřátelené škole. Děti 

pochopily význam týmové práce a osvojily si informační technologie, které použily nejen při práci na 

projektu, ale i v soukromém životě. Obsahové zaměření bylo integrováno do učiva angličtiny, přírodovědy, 

vlastivědy, tělesné a výtvarné výchovy. 
 

o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů vzdělávání 

Spolupráce vedení školy se ZOOS ČMOS PŠ při ZŠ Liberec, Broumovská: 

                    Předsedkyně odborové organizace se každoročně zúčastňuje  prověrek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích. Vyjednává případné změny v kolektivní smlouvě. Spolupracuje při 

vytváření pravidel pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Zúčastňuje se každý měsíc porady 

vedení školy, kde je informována o vývoji mezd, rozpočtu školy i o personálních otázkách. Vzájemná 

spolupráce je na velmi dobré úrovni, případné problémy se řeší korektně a neprodleně.7.12.2011 proběhla na 

škole z popudu odborové organizace stávka učitelů 
 

 

Část VII. 

                                                                            Zhodnocení a závěr  

Je možné provést ucelené hodnocení činnosti školy. Na základě tohoto hodnocení vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům spolupracujícími se 

školou.  

            Díky  plnění stanovené  koncepce si  Základní  škola  Broumovská udržuje  dobré   jméno  u  orgánů  
státní  správy,  zřizovatele  i rodičovské  veřejnosti.  Škola si  udržuje poměrně  stálý počet  žáků kolem 400   
a dá se usuzovat, že se zastavil obecný úbytek  dětí. Při  promyšleném omlazování  a obnově  pedagogického 
sboru  si   udržuje  i  vysoký  odborný  standard,  spoluprací  se zahraničními  školami   napomáhá  
evropskému   povědomí  žáků   a spoluprací  s DDÚ  a PPP  provádí integraci žáků s  různými 
individuálními  problémy.  
             Ve stávajícím  období  Město Liberec jako zřizovatel  školy začalo zohledňovat podněty vedení 
školy na investiční opravy  budov, kdy zahájilo po etapách rekonstrukci školy školní jídelnou a výdejnou, 
/dodavatel stravy Personal Welfare, výběr ze tří jídel/,  v další  etapě se rekonstruoval spojovací krček a 
postavila se nová šatna pro 1.stupeň, která začala sloužit svému účelu po  vybavení šatními skříňkami 
v loňském šk.roce , rovněž byla dokončena rekonstrukce  1.stupně, tělocvičen a 2.stupně. Zatím nedošlo 
k dokončení rekonstrukce  pavilonem školní družiny , šaten, sboroven  a kanceláří. Po dokončení 
rekonstrukce by se škola měla stát vzorovou školou EU v kvalitě a vybavením. 



 

              Stávající management školy je schopen dobře plnit hlavní cíl  - být vzornou školou,  která svým  
žákům poskytne základy všeho,  co budou  potřebovat   na  jednotlivých   školách  středních   včetně 
schopnosti vyhledávat, zpracovávat a aplikovat informace.  Postupným omlazováním pedagogického sboru 
lze předávat didaktické zkušenosti mladým  i učit  novým pohledům  ty starší, zvláště v souvislosti s tvorbou 
a uplatňováním ŠVP „Škola pro všechny“.  Potvrdil  to  uplynulý školní rok,  který pedagogický sbor 
upevnil a i po lidské  stránce stmelil. Vnějšími ukazateli této úspěšnosti jsou pozitivní  ohlasy odborných   
pedagogických  institucí, hodnocení testování žáků –COMDI,SCIO, CERMAT,KVALITA  
ŠKOLY,výsledky inspekční a kontrolní činnosti na škole, autoevaluačním procesem.  

 

 

V Liberci dne 31. srpna 2012                                                                     

 

                                                                                                                PaedDr.Vladimír Bůta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        ředitel školy 

 

 

Přílohy: 

 

Zpráva o protidrogové prevenci:minimální preventivní program 

 

Tabulková část 

 

 Zpráva o hospodaření 

 

Protokoly kontrolních orgánů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Zpráva o protidrogové prevenci 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

Vypracovaly: Ing. Plochová Vladislava , Mgr. Kuhnová Marie 

 

                     Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007-51, který do 

prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, 

záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, intoleranci a antisemitismus. 

 

HLAVNÍ CÍLE: 

  Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech 

v třídních kolektivech i škole. Aby učitelé naslouchali jejich problémům a otevřeně s nimi hovořili i na 

neformální úrovni.  

  Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům.  

  Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. Podat 

žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se 

užívání drog.  

  Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.  

  Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v technikách 

preventivní práce s dětmi, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací.  

  Prohloubit spolupráci s rodiči a osvětovou činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu.  
  Poskytovat poradenské služby a zajišťovat poradenské služby specializovaných poradenských a preventivních 

zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy. 

 

REALIZACE PROGRAMU 

              Program je zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k 

dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s 

některými typy specifických vývojových poruch chování. Preventivní témata jsou nedílnou součástí ŠVP. 

INFORMOVÁNÍ RODIČŮ 

Třídní schůzky, které se konají třikrát do roka 

Dny otevřených dveří 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně /čtvrtek 13,20 – 14,30 hod. /  

Konzultační hodiny jednotlivých učitelů / dle potřeby / 

Webové stránky školy : www.zsbroumovska.cz 

Nástěnka výchovného poradenství 

AKTIVITY MIMOŠKOLNÍ 

Aerobik                          V. Drábková         pondělí 13,30-16,30 hod.        1.,2. st. 

                                        I. Lamačová 

Anglický jazyk               A. Hejnová          středa 13,15-14,00 hod.           1. st. 

Angl. konverzace           D. Chlumská        pondělí 13,50-14,50 hod.        2. st. 

Hip Hop                         V. Drábková         stř., pátek 13,30-16,30 hod.    1.,2. st. 

                                        I. Lamačová 

Internet. kavárna             R. Jančo              středa 13,45-15,30 hod.           1.,2. st. 

Keramika 1                     B. Ruláková        úterý 15,00-16,30 hod.             ŠD 

Keramika 2                     T. Škorvánková   čtvrtek 15,00-16,30 hod.         ŠD 

Keramika 3                     M. Matunová       pondělí, stř. 12,15-13,00 hod. 1. st. 

Logopedie                       A. Hejnová          pondělí 12,00-13,00 hod.        1. st.  

Matematika                     D.Chlumská        čtvrtek 14,00-15,00 hod.          2. st. 

Míčové hry                      R. Jančo              pátek 13,45-15,30 hod.            2. st. 

Míčové hry                      R. Blažková        čtvrtek 13,20-15,00 hod.          1. st. 

Motýlek-cvičení              M. Mikuš            čtvrtek 15,00-16,00 hod.          MŠ 

                                         M. Hráská 

Netradiční hry                  M. Mikuš           pondělí 13,45-15,15 hod.        2. st. 

Papoušek                          R. Pourová         pondělí 13,00-14,30 hod.        1. st. 



 

Pěvecký kroužek              H. Janatová        středa 14,00-14,45 hod.           1. st. 

Sport. gymnastika            M. Maturová      pondělí 15,00-16,00 hod.         ŠD 

Turistický kroužek           V. Drábková, Lamačová čtvrtek 13,00-14,00 hod.  1. st.                                           

Výtvarné činnosti             N.Žižková           středa 14,00-15,30 hod.           1.,2. st.                                                                                                                                                     

                         Nedílnou součástí práce s žáky I. stupně je školní družina, která organizuje mnoho akcí. 

Hlavním cílem její činnosti je upevňování a rozvíjení mravní stránky dítěte, kladení důrazu na individuální 

přístup a prevenci šikany.   

 

 AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY 
Exkurze v ČR a zahraničí – Anglie, Francie 

Školy v přírodě 

Školní akademie 

Spolupráce se školami v Euroregionu Nisa – Polsko, Německo 

Sportovní dny 

Projektové dny 

Dny v přírodě 

Ozdravné pobyty v zahraničí – Řecko, Itálie, Chorvatsko 

Dětské tábory o prázdninách / organizuje ŠD / 

 

ZAPOJENÍ MPP VE VÝUCE      

 1.stupeň 

                Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti dobře znají a 

vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost bude věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti 

dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Budeme pokračovat s osvětou, která 

upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračovat bude také dopravní výchova (4. ročník) spojená 

s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti v Liberci. Poskytnout účinnou první pomoc se 

budou učit žáci 5. ročníků ve výuce. Všechny děti se zapojí do projektu Zdravý zoubek. Otázkám prevence 

budou věnovány i další krátkodobé programy a besedy. 

2.stupeň 

                 Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními 

učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci 

v předmětech občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů vhodných 

předmětů a jednotlivých ročníků jsou rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, 

zdravotní výchova, výchova k volbě povolání. Všechny třídy jsou zapojeny do projektu Zdravý zoubek a 

Ukliďme si svět. Pro žáky 9. ročníků je zajištěna spolupráce s Úřadem práce v Liberci. I zde je výuka 

doplněna o besedy a zážitkové programy vedené odborníky.   

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S INSTITUCEMI 

                  Během školního roku je zajištěna spolupráce a osobní kontakty zodpovědných pracovníků 

s následujícími institucemi: 

Pedagogicko – psychologická poradna Liberec 

Středisko výchovné péče Čáp 

Speciálně pedagogické centrum v Liberci 

Policie ČR 

Městská policie v Liberci 

Magistrát města Liberce, oddělení kurátorské péče o dítě, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

DDM Větrník v Liberci 

Maják o. p. s. 

Linka důvěry 485 177 177 

Rumunská 5/A,  Liberec 1, 460 01, tel.: 482 317 373 

          

 
 
 
 
V Liberci dne  30.6.                                                                 PaedDr.Vladimír Bůta 

                                                                                                   ředitel 



 

 

Osnova výroční zprávy pro základní školu z hlediska potřeb zřizovatele 

(Vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb.) 

1.Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, 

kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).  

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 

 Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6 

IZO . 600 080 331                                                                                      tel/fax:482710876 

IČO . 65 642 368                                                                                       e-mail: zs29@volny.cz    
ČÚ  . 127334972/0300                                                                         internet: zsbroumovska.cz 
 
   Zřizovatel školy: Statutární město Liberec, právní forma: obec, IČO: 00 262 978 

                                       nám.Dr.E.Beneše 1 

                                           460 59 Liberec 1 
 

Ředitel školy a zástupce                                                           Zařazení do sítě: 1.9.2007       
PaedDr. Vladimír Bůta,                                                            kapacita školy:    580 
Mgr. Věra Dostrašilová 

 

 

2. Základní statistické údaje: 

       

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť ke 30. 6.  příslušného roku 
Pracoviště Celkový počet 

tříd 

Z toho 

speciálních  

Celkový 

počet žáků 

Z toho ve speciálních 

třídách 

Individuálně 

integrovaných 

Základní škola 17 0 381 0 17 

celkem 17 0 381 0 17 

 

Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů 

74 65 7 

 

Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 
Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 

0 0 

 

Uvádět počty za příslušný školní rok po opravných zkouškách 
Počet žáků celkem Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Slovní 

hodnocení 

Neprospělo        Neklasifikováno 

381 235 139 0 7 0 

 

Přehled výchovných opatření (ze závěrečného hodnocení za II. pololetí) 

Pochvaly Napomenutí tř. uč. Tř. důtky Řed. důtky  2. stupeň 3. stupeň 

126 0 54 27 12 1 

 
Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

34 271 103 

 

Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 
8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté 

gym. 

SOŠ obory 

s mat. 

SOU obory 

s mat. 

SOU OU Neumístěn Celkem 

3 2 4 11 12 12 0 0 44 

 

 

mailto:zs29@volny.cz


 

Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) 
Kvalifikační 

předpoklady 

do 30-ti let  31až 40 let  41 až 50 let        51 až 

důchodový věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

Splňuje 3/2 2/2 8/8 9/8 0/0 22/20 

nesplňuje 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 3/1 

 

 

  

Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé  ŠD případně ŠK) 
Kvalifikační 

předpoklady 

do 30-ti let  31až 40 let  41 až 50 let        51 až 

důchodový věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 0/0 1/1 0/0 2/2 1/1 4/4 

nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

 

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání 
Název vzdělávacího programu Počet účastníků 

Rozšiřující výuka anglického jazyka pro učitelství I. stupně ZŠ 

        

1 

 

Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF kdykoli v průběhu šk. roku  
Počet nových absolventů po ukončení PF  Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 

0 1 

 

3.Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy:  

 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT 
Školní rok 2011/2012 

v ročnících počet žáků 

 

ŠVP„Škola pro všechny“       

 

 

31504/2004-22                                    

              

                      1.-9.                         

                   

                  381 

 

- výuka cizích jazyků podle ročníků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj a pod.) : 

 
1A Aj,        

1B Aj,        

2A Aj,        

2B         

3.A Aj,        

3B Aj,        

4A Aj,        

4B Aj,        

5A Aj,        

5B Aj,        

6A Aj,        

6B Aj,        

7 Aj, Nj Fj,      

8A Aj, Nj Fj,      

8B Aj, Nj Fj,      

9A Aj Nj Fj,      

9B Aj Nj Fj,      

 

- volitelné předměty:cvičení z českého jazyka, francouzský j.,německý j.,výtvarné činnosti 

                                  cvičení z matematiky, tvořivé činnosti  

 



 

- práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky mimořádně   

nadanými: na základě podepsaných smluv pracujeme se 17 žáky s postižením a  jedním nadaným    

 

- účast školy na plošném testování žáků: 

 Cermat testování 5. a 9.tříd v květnu a červnu, testování Kvalita školy- 9.roč., testování Gepard 

testování COMDI- volba povolání , testování SCIO 8.třídy     

 

- výchovné poradenství a prevence: výchovný poradce a dva preventisté“ dle minimálního preventivního 

programu,  

 

- spolupráce práce se studenty PF-fakultní škola: probíhá dlouhodobě, jsme magnetovou fakultní školou, 

7 řízených praxí   

 

- zapojení do mezinárodní spolupráce:projekt Comenius, spolupráce se školami v Radiboru, 

Žary a Razsiny  
 

- mimoškolní aktivity jako jsou kluby, kroužky: angličtina hrou,pěvecký, anglický j.,informatika, 

keramika, logopedie, Papoušek, tvořivé činnosti, ruční práce 

, sportovní aktivity: Hip Hop,break dance,netradiční hry,míčové hry,sportovní hry, sportovní 

gymnastika,florbal 

 

 příměstské tábory, jiná:  letní činnost apod: letní dětský tábor školní družiny,  týdenní soustředění 

Tyk Taku v Rokytnici, tréninková činnost Tyk Taku v rámci příměstského tábora 
 

1.Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a 

fotodokumentace): 

 Taneční klub Tyk-Tak  pod vedením p.uč. Věnky Drábkové zaznamenal opět řadu vynikajících výsledků 

nejen na regionálních soutěžích, ale i na republikové úrovni.  

1.Regionální taneční soutěže (Teplice, Česká Lípa, Liberec, Most, Děčín, Praha)   

Kategorie mini: Nekecej  - 1 x 1.místo, 2 x 2.místo                                                       

Kategorie děti:Úsvit nového věku   4 x 1.místo, 2 x 2.místo 

            L&Limets  - 4 x 1.místo, 2 x 2.místo, 1 x 3.místo 

Kategorie junioři: Devastatink impal  - 3 x 1.místo, 3 x 3.místo 

Kategorie hlavní: Zambie dolls   - 1 x 1.místo, 1 x 3.místo 

Kategorie Oldies: PITI PITI PA   - 1 x 1.místo 

2.Republikové taneční soutěže 

Taneční skupina roku 2012 – mistrovství ČR 

Úsvit nového věku 5.místo – mistři Čech 

L&Limets  8.místo 

Devastatink impact 8.místo 

Mistrovství České republiky FTM SUT 

Zambie dolls  8.místo 

L&Limets  9.místo  

Dalším úspěchem byl postup do finále soutěže Zlatý oříšek 2012. 

Preventan cup ve vybíjené – 4. místo v okresním kole 

McDonald’s cup ve fotbale – žáci 2.-3. tříd – 2.místo v základním kole 

T-ball – softbalový pohár – účast na 4.ročníku turnaje pořádaném Patriots Liberec 
pokračování  školního programu Recyklohraní pod záštitou MŠMT 
účast ve sbírkách občanského sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným handicapovaným a opuštěným 
dětem 
účast ve sbírce občanského sdružení Chrpa na pomoc potřebným 
zájezd do Londýna a jižní Anglie, výběr žáků  květen 12 
Lampionový průvod a pálení čarodějnic pro sídliště Broumovská duben 12 
Vánoční show pro rodiče(keramika,perníčky)TK TYK TAKu … a možná přijde i kouzelník  
úspěch ve výtvarné soutěži  v rámci programu vyCOOLse – ocenění v Babylonu 
Den Evropy Žary  
7. – 9.tř.Planeta Země 



 

Akce BESIP 6.tř.  
Návštěva Ing.Nezmara s pohárem Mistra ligy Slovanu Liberec 
Výlet 9.B 15.-16.6. lanové centrum,rafty,pěší turistika 
škola v přírodě Rokytnice 12.-18.512 
výlet Jiz.hory 16.-18.6. 6.tř 
Syner školám- sport.vědomostní soutěž 
Sport bez předsudků 
Atletická olympiáda 
Educa – 9.tř.exkurze a vystoupení Tyk Taku  
Zlatý oříšek 2012 v České televizi 
Exkurze v ČR a zahraničí – Anglie, Francie 

Školy v přírodě 

Školní akademie 

Spolupráce se školami v Euroregionu Nisa – Polsko, Německo 

Sportovní dny 

Projektové dny 

Dny v přírodě 

Ozdravné pobyty v zahraničí – Řecko, Itálie, Chorvatsko 

Dětské tábory o prázdninách / organizuje ŠD / 

 

1.Organizace poradenských služeb na škole včetně statistického údaje.: 

výchovné poradenství, karierní poradenství viz výše  
 

Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem 
Školní psycholog Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Asistent 

pedagoga 

Logoped 

Ne ne ne ne ne ne 

 
 

1. Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky 

EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

 

Mimorozpočtové zdroje 
Kdo poskytuje Částka Účel 

ESF,MŠMT 2045000 Kč EU peníze školám 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ 
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní  Celkem 

14 580 851 8 090 187 1 620 783 566 544 250 825 25 109 190 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ 
Investiční 

výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní 

náklady 

Celkem  Schválený 

hosp. 

výsledek 

0 10313835 3 441 384 38 143 44 990 0 11144324 24982676 126 514 

 

 

2. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled 

kladných a záporných zjištění). 

 

a)Hasičský  záchranný sbor  LK  1.- 2.12. 2011  bez závad 

 

b)Krajská hygienická stanice  LK     8.2.2012 -  kontrolní měření azbestu- bez závad 

 
              c)ČŠI tématická 19. -22.3.2012  bez závad        
                                                                                                                        viz přílohy                          
Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace: 
     viz výše  či  www.zsbroumovska.cz 



 

   

Hospodaření příspěvkové organizace v kalendářním roce 2011 v celých Kč 

 

 

 

 

Hlavní činnost příspěvkové organizace 
 

Příjmová část  

Přijaté dotace celkem        22 671 038 

 z toho provozní dotace od zřizovatele                       8 090 187  

            neinvestiční dotace ze SR                   13 335 505 

            neinvestiční dotace – projekt EU OP VK 1.4.                                          827 879 

            neinvestiční dotace – školní vybavení pro 1. třídu                      40 000 

           neinvestiční dotace – hustota a specifika                       10 068 

           neinvestiční dotace – posílení úrovně PP s VŠ                                  367 399 

Poplatky od žáků                          1 620 783 

 v tom  školné ŠD, kroužky               158 570 

  stravné            1 150 379 

  škola v přírodě, letní tábor, lyžařský výcvik                      311 834         

Ostatní příjmy/výnosy                               179 516 

 z toho  přijaté úroky                    10 377 

  použití rezervního fondu - provoz                                      106 345 

  použití rezervního fondu – zúčtování darů                        21 765        

Celkové neinvestiční příjmy/výnosy                   24 542 646 

 

Výdajová část 

Výdaje/náklady na mzdy pracovníků                   10 313 835 

Zákonné sociální pojištění                         3 441 384 

Náhrada za pracovní neschopnost                             5 598 

Výdaje/náklady na učební pomůcky                  38 143 

Výdaje na vzdělávání pracovníků                                 54 547 

Režijní náklady na stravování zaměstnanců                          68 185 

Použití neinvestiční dotace – školní vybavení pro 1. třídu                        40 000 

Ostatní provozní výdaje          

Celkové neinvestiční výdaje/náklady                   24 542 646 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti – zisk/ztráta                 +0      

        

 

 

 

Doplňková činnost příspěvkové organizace 
 

Celkové příjmy/výnosy z doplňkové činnosti                                       566 544 

Celkové výdaje/náklady na doplňkovou činnost                         440 030 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti                             126 514 
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