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a) základní údaje o škole – název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o
vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
1)

Název: Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková
organizace

2)

Zřizovatel školy:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490

3)

Právní forma :

příspěvková organizace od 1. 1. 2003

4)

IČO:

709 815 31

5)

IZO:

102 177 325

6)

Identifikátor zař. :

650 022 131

7)

Adresa:

Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.

8)

Ředitel školy:

Mgr. Marek Zikl

9)

Zástupce ředitele školy :

Mgr. Mrázková Marta

10)

E-mail:

reditel@zsrych.cz

11)

Datová schránka:

i6fmb5n

12)

Webové stránky školy:

www.zsrych.cz

13)

Telefon:

488 880 942, 488 880 945, 488 880 943

14)

Pověření vedoucí oddělených pracovišť:
Mateřská škola:
Školní jídelna:

14)

Základní údaje o součástech:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ a MŠ
15)

Kateřina Ferfecká
Magdalena Dostálová

IZO
IZO
IZO
IZO

102 177 325
116 300 230
107 569 604
102 717 605

KAPACITA
KAPACITA
KAPACITA
KAPACITA

330
81
139
469

Školní vzdělávací program, schválené učební dokumenty.

Ve všech ročnících probíhala výuka podle schváleného ŠVP. Tento dokument byl
opakovaně kontrolován ČŠI a je v souladu s RVP ZV.
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16)

Organizace vzdělávání a výchovy, organizace školního roku 2018/19

Ve školním roce 2018/2019 měla ZŠ celkem 14 tříd a 3 oddělení ŠD, MŠ měla 5 tříd.
Součást
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet tříd, odd.
5
14
3

počet žáků, dětí
119
310
81

Organizace školního roku 2018 -2019
3. 9. 2018
28. 9. 2018

čtvrtek - zahájení školního roku 2017 - 2018
v průběhu měsíců září, říjen – akce Motýl 2017 – po třídách
pátek – státní svátek ČR

29. 10. a 30. 10. 2018

pondělí a úterý - podzimní prázdniny

14. 11. 2018

středa - čtvrtletní pedagogická rada - 15. 00 hod
třídní schůzky od 17.00 hod I. stupeň, od 18.00 hod II. Stupeň

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019

vánoční prázdniny

23. 1. 2019
31. 1. 2019

středa - čtvrtletní pedagogická rada - 15.00 hod
čtvrtek - ukončení vyučování v 1. pololetí

1. 2. 2019

pátek - jednodenní pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019

pondělí až pátek - jarní prázdniny

18. 4. 2019

čtvrtek - velikonoční prázdniny

24. 4. 2019

středa - čtvrtletní pedagogická rada - 15.00 hod
třídní schůzky od 17.00 hod I. stupeň, od 18.00 hod II. stupeň
středa – Svátek práce
středa – Den vítězství
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod
úterý – čtvrtek - Dny školních aktivit – výlety, exkurze
pátek - ukončení vyučování ve druhém pololetí

1. 5. 2019
8. 5. 2019
19. 6. 2019
25. 6. – 27. 6. 2019
28. 6. 2019
29. 6. 2019 až 1.9. 2019
2. 9. 2019

hlavní prázdniny
pondělí - zahájení školního roku 2019 / 2020

Termíny pro LVK I. a II. stupně budou řešeny podle aktuálních sněhových podmínek.
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17)

Charakteristika školy

Umístění školy
Škola je umístěná v centru města Rychnov u Jablonce nad Nisou ve dvou historických
budovách, vzdálenost objektů je 50 m. Stáří obou objektů je více než 119 let, z toho plynou
poměrně vysoké nároky na údržbu, průběžně se daří zlepšovat podmínky pro vzdělávání a
celkové prostředí školy.
Velikost školy
Základní škola je úplná městská škola v Rychnově u Jablonce nad Nisou, založená v roce
1900. Škola poskytuje základní vzdělání dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Školní
vzdělávací program je připraven na vzdělávání žáků v paralelních třídách. Součástí školy je
školní družina a školní jídelna.
Škola nabízí žákům celou řadu kroužků (viz přehled). Škola poskytuje zázemí pro ZUŠ
Jablonec nad Nisou, Taneční studio Magdalena, oddíl karate, v případě potřeby poskytujeme
školní hřiště malým fotbalistům a pro další aktivity obyvatel města Rychnova (jóga, zumba
atd.).
Materiální, prostorové, technické, hygienické a jiné podmínky
V budovách obou škol je 15 kmenových tříd a 2 odborné učebny. Prostory pro výuku jsou
nedostatečné, vzhledem k nárůstu počtu obyvatel ve městě se zvyšuje počet žáků ve škole.
Odborné učebny jsou pro fyziku/chemii, 1x učebna jazyků, 1 x učebna PC a dvě třídy ŠD.
Jedno oddělení školní družiny má své zázemí ve třídě, která se dopoledne využívá pro výuku
jako kmenová.
Vzhledem k velkému počtu přijatých dětí do prvních tříd budou muset být použity pro výuku
prostory ŠD, pokud nedojde ke slučování tříd v ročníku. Podle počtu dětí navštěvujících MŠ
budou pro školu a její kapacitu kritické roky 2019/20 až 2021/22. Vedení školy a vedení
města již začalo řešit problém s nedostačující kapacitou školy (přístavba nebo využití jiných
budov, které vlastní město).
Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s hygienickými normami).
V tomto školním roce se podařilo z provozních prostředků rekonstruovat zázemí pro
pedagogy na velké škole, ve spolupráci se zřizovatelem byla zrekonstruována učebna pro ŠD
na malé škole, proběhla částečná rekonstrukce kuchyně a kompletní rekonstrukce kotelen na
obou dvou budovách.
V souvislosti s modernizací jsme vybavili novým nábytkem několik tříd a dokoupili učebnice.
Škole byla se souhlasem MŠMT navýšena kapacita ZŠ a ŠD. Pro zajištění výuky probíhala
výuka i v půdních prostorách malé školy, ve školním roce 2018/19 se na I. stupni vyučovalo
ve všech ročnících v paralelních třídách a kapacita budovy je vyčerpána.
Další zvýšení počtu tříd na malé škole se dá dočasně zajistit využitím prostor ŠD pro
dopolední výuku. Toto řešení je již předjednáno s KHS Libereckého kraje.
Z provozních prostředků se alespoň podařilo zlepšit situaci pedagogů, téměř každý pedagog
pracující na plný úvazek má k dispozici svůj notebook, pro přípravu na vyučování a pro
komunikaci s rodiči žáků i s vedením. Byla dořešena dostupnost internetového připojení ve
všech budovách organizace a bude probíhat její další rozšiřování.
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Součástí školy jsou dvě sportovní hřiště pro tělesnou výchovu, která žáci využívají i o
přestávkách a v rámci sportovních kroužků. K pohybovým aktivitám žáci využívají standardně
vybavenou tělocvičnu a městskou sportovní halu (150 m od budovy školy). Všechna tato
sportovní zařízení umožňují v plném rozsahu pokrýt výuku tělesné výchovy.
Žákům je umožněno kvalitní, vyvážené a pestré stravování ve školní jídelně. Již druhým
rokem používáme čipy pro plynulejší a přehlednější provoz jídelny. Přesto je z hlediska
kapacity jídelny nutné vydávat obědy na tři směny v době od 11.00 do 14.00 hodin.
Od října do konce května mají žáci školy možnost navštěvovat kroužky, které naše škola
nabízí. Kroužek se otevírá při zájmu minimálně 10-ti žáků.
Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny následující kroužky:
1

název kroužku

věk dětí

termín a čas

vedoucí

2

TURISTICKÝ KROUŽEK

1. až 5. tř.

1x měsíčně dle dohody

Mgr. Bubeníková, Mgr. Zemínová

3

SPORTKLUB

1. až 3. tř.

pondělí 13.30 - 14.30

Mgr. Romana Posseltová

4

4. až 6. tř.

středa 14.00 - 15.30

Mgr. Houfková

5

GYMNASTIKA
ANGLIČTINA PRO 1. a 2
třídu

1. a 2. tř.

čtvrtek 13.15 - 14.00

Mgr. Zemínová

6

ZOBCOVÉ FLÉTNY

1. až 5. tř.

čtvrtek 15.00 - 15.55

p. Fantyšová

7

ATLETIKA HROU

6 - 12 let

středa 16.00 - 18.00

Mgr. Šreková, L. Krouzová

8

KERAMIKA

1. až 5. tř.

čtvrtek 13.45 - 14.45

Mgr. Velclová

9

MALÝ KREATIVEC

3. - 5. tř.

čtvrtek 14.00 - 15.00

Mgr. Šreková, L. Krouzová

10

JÓGA

1. a 2. tř.

úterý 13.15 - 14.00

Mgr. Levová

11

STOLNÍ TENIS

1. - 5. tř.

pondělí 15.00 - 17.00

p. Tomáš Arnošt

12

FLORBAL

3. - 6. tř.

středa 14.00 - 15.00

Mgr. Janda

13

SPORT. HRY II. stupeň

6. - 9. tř.

čtvrtek 15.00 - 16.00

Mgr. Janda

18)

Školská rada : pracuje od listopadu 2016 ve složení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

p. Fučík David – předseda ŠR
p. Caklová Jiřina
p. Kyzyvátová Adéla
p. Hojaková Michaela
p. Kateřina Ferfecká
p. Adler Leoš

ŠR se pravidelně schází 2 x ročně v termínu třídních schůzek, v případě potřeby se schází
operativně v průběhu školního roku. Mezi vedením školy a členy školské rady probíhá také
pravidelná emailová a telefonická komunikace.
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Kód oboru:
Název oboru:
c)

79 – 01 – C / 01
Základní škola

rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2018/19 čítal pedagogický sbor 31 pedagogů, z toho 4 muži. Během školního
roku podal ředitel Ing. Petr Sacher rezignaci na svou funkci a k 31. 3. 2019 ukončil své
působení na škole. Na 4 měsíce (únor až květen) se statutárním zástupce školy stal zástupce
ředitele Mgr. Marek Zikl, který poté prošel řádným konkurzním řízením a městem Rychnov u
Jablonce nad Nisou byl jmenován od 1. 6.2019 do funkce ředitele školy.
Jeden pedagog započal studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů.
Většina pedagogů se v rámci DVPP účastní kurzů a seminářů z nabídky NIDV, CVLK, PPP aj.
(viz samostatný přehled).
Na počátku školního roku jsou všichni pracovníci proškolení o BOZP a seznámeni s kompletní
dokumentací a řády organizace.
Základní škola
odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

% kvalifik.

učitel prvního stupně ZŠ

10

0

10

100

učitel druhého stupně ZŠ

12

1

13

87,5

Vychovatel

2

1

3

87,5

Asistent pedagoga

5

0

5

100

celkem

29

2

31

94

celkem
z toho
ženy

< 30 let

31 - 40
let

41 - 50 let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

Celkem

0

8

12

8

0

28

0

8

10

6

0

22

< 30 let

31 - 40
let

41 - 50 let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

Celkem

1

0

2

0

0

3

1

0

2

0

0

3

Školní družina

celkem
z toho
ženy
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d)

1)

2)

údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápis k povinné školní docházce na školní rok proběhl 1. 4. 2019.
Zápis na školní rok

Přišli k zápisu

Počet odkladů

Školní rok 2019/2020
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2013/2014

43
51
46
52
51
50
50

13
8
7
8
7
11
11

Správní rozhodnutí vydané dle zákona č.500/ 2004 Sb.

Správní rozhodnutí:

2018/19

o přijetí do 1. ročníku

30

o odkladu docházky do 1. ročníku

13

o přijetí do MŠ

46

jiné

40

Celkem

129
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e)
1)

údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy
Přehled klasifikace
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2)

Údaje o přijímacím řízení žáků 9. třídy (celkem 25 žáků)
STŘEDNÍ ŠKOLA

POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec 2
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o., Liberec
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Střední škola a Mateřská škola, Liberec
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ,
Liberec
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

5

CELKEM

25

3)

1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Naplňování cílů stanovených vzdělávacími programy

Ve školním roce 2018/19 jsme na základě celorepublikového šetření ČŠI stanovili priority a
zaměřili zvýšenou pozornost zejména na následující oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)

výuka matematiky a cizích jazyků
čtenářská gramotnost
zdravý životní styl, ekologické myšlení
vztah k městu a k Libereckému kraji
prevence sociálně patologických jevů

Z tradičních a ověřených akcí jsme pokračovali v následujících:
-

-

v akcích zaměřených na zdravý životní styl stmelování třídních kolektivů, prevenci
rizikového chování, první pomoc, ekologii a dopravní výchovu
nabídka zimního lyžařského kurzu pro všechny žáky 2. stupně školy – v letošním roce
LVK proběhl v Pasekách nad Jizerou, děti z I. stupně měly možnost v rámci
Sportovních dní využít vlek v Rychnově.
v rámci ŠVP proběhly Projektové dny ve všech třídách dle ŠVP
příprava kulturních programů
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-

-

účast žáků školy na vědomostních a sportovních soutěžích (jazykové olympiády,
matematická olympiáda, turnaje ve fotbale, florbale, házené, vybíjené, basketbale
aj.)
plavecký výcvik MŠ a 2. a 3. třídy, návštěvy horolezecké stěny, kolečkové brusle,
trampolíny
sportovní školička MŠ
Dřevodílny pro všechny ročníky školy (ve spolupráci s ateliérem Hofka)

Spolupráce s rodiči: ve školním roce se konaly 2 x řádné třídní schůzky (listopad, duben) a
několik mimořádných třídních schůzek. Mimořádné třídní schůzky se konaly před
jednotlivými akcemi a projekty pro informovanost rodičů. Rodiče některých žáků byli zváni
individuálně do školy pro projednání prospěchu a chování dětí. Spolupráce s většinou rodičů
byla dobrá, mnozí sponzorovali různou zájmovou činnost a akce školy.
Vítána byla i účast rodičů na školních výletech jako doprovod. Rovněž nám
rodiče velmi pomohli při sportovních a kulturních dnech I. stupně v Rychnově.

f)

údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Metodikem primární prevence na škole je toho času ředitel školy. Vzhledem k tomu, že
ředitel podal rezignaci, tak v prevenci pokračoval jeden z pedagogů ZŠ, který je přihlášen do
dvouletého kurzu o prevenci sociálně patologických jevů.
Prevence probíhá v součinnosti se školským poradenským zařízením, které je
tvořeno výchovným poradcem a školním psychologem. Dále jsou zapojeni jednotliví třídní
učitelé.
Preventivní program pro školní rok 2018/19 vycházel z celkové preventivní strategie školy a
byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Byl zaměřený zejména na
výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj
jejich sociálně komunikativních dovedností.
Oporou pro jeho tvorbu je Metodický pokyn MŠMT č. j.: 1454/2000-51, který stanovuje
následující oblasti rizikového chování: drogové závislostí, alkoholismu a kouření, kriminalita a
delikvence, virtuální drog (počítače, televize a video), patologického hráčství (gambling),
záškoláctví, šikanování, vandalismu aj. formy násilného chování, xenofobie, rasismu,
intolerance a antisemitismu. Taktéž vychází z Národní strategie prevence rizikového chování
dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013-18 a Metodické doporučení k
primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (2012 MŠMT), kde škola například získává oporu v postupech řešení.
V rámci Preventivního programu je kladen důraz na pozitivní ovlivňování školního klimatu,
prostřednictvím něhož je snahou minimalizovat kázeňské prohřešky ve škole i mimo ni. K
tomu napomáhá rozvoj komunikačních kompetencí, kooperační aktivity a v neposlední řadě
podpora zdravého životního stylu. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní
zapojení všech žáků tříd (případně zákonných zástupců) a pedagogických pracovníků školy,
včetně školního poradenského pracoviště, které byly s průběhem a výsledky programu
seznamovány.
V průběhu školního roku se snažíme na základě monitoringu o zmapování tendencí tříd a
následnou práci s třídními kolektivy. Využíváme k tomu řadu psychosociálních her, které jsou
zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství,
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sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro
kooperaci, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, na zažití úspěchu pro
každého, řešení problémů aj. Pro kolektivy, s výraznějšími problémy, sestavujeme výchovný
plán, podle kterého se třídou dále postupuje. Třídní učitelé spolupracují s rodiči a využívají
dle potřeby i možnosti třídnických hodin, které jsou zaměřené na vytváření důvěry a na
podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě.
V případě potřeby konzultace se třídní učitel může obrátit na užší preventivní tým, který tvoří
ředitel školy, výchovná poradkyně a metodička. Naše škola také spolupracuje i s dalšími
vnějšími subjekty (např. s PPP Jablonec nad Nisou, SVP Čáp Liberec, Maják o.p.s., Městskou
policií Rychnov, PČR aj.), zejména při zajištění různých prožitkových programů −viz Přehled
aktivit v rámci primární prevence.
Hodnocení činnosti
DVPP
Učitelé se vzdělávají v oblasti primární prevence rizikového chování, osobnostně-sociální
výchovy a zvládání problémových situací dle aktuální nabídky a zájmu (viz celkový přehled
DVPP).
PPP Jablonec opět organizovala během školního roku schůzky školních metodiků prevence
včetně vzdělávacích seminářů. Metodička prevence dokončila první rok kvalifikačního studia
pro výkon funkce metodika primární prevence.
Přehled aktivit v rámci primární prevence
Žáci byli na začátku školního roku seznámeni se školním řádem. K dodržování daných
pravidel vedou žáky všichni učitelé, případné porušování projednávají se žáky i s jejich
zákonnými zástupci.
Osobnostní a sociální rozvoj žáků, podpora jejich sociálně komunikativních dovedností a
výchova ke zdravému životnímu stylu je nedílnou součástí výuky. Během 1. i 2. pololetí byly v
rámci všeobecné prevence realizovány četné aktivity, vycházející z učebních plánů, zaměřené
na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů,
schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci,
schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s
neúspěchem, obranu před manipulací, předávání informací apod.
Učitelé průběžně a vhodně zařazovali související témata do vyučování, zejména do vzdělávací
oblasti Člověk a svět na 1. stupni a Člověk a zdraví na 2. stupni −jednotlivé okruhy jsou
realizovány především v předmětu Etická výchova a Občanská výchova. Při vyučovacích
hodinách byly uplatňovány metody, které napomáhají k vytváření vztahů mezi žáky a
podporují pozitivní vazby (např. párová výuka, kooperativní výuka, komunitní kruh, terénní
výuka aj.).
Spolupracovali jsme také s organizacemi a odborníky, kteří se podílejí na prevenci rizikového
chování.
Nejčastějším řešeným projevem rizikového chování ve školním roce 2018/2019 byly
vztahové problémy uvnitř třídních kolektivů, dále nerespektující přístup k učiteli, vulgarismy
v komunikaci, záškoláctví, vandalismus na soukromém majetku, agresivní chování či slovní
napadání.
1. stupeň
Hlavní roli při realizaci témat primární prevence má třídní učitel, který rozhoduje především
o časové vhodnosti zařazení vybraných témat do výuky a také o metodách předání poznatků.
Obecně lze říci, že témata jsou zařazována v průběhu celého školního roku, případně dle
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aktuální situace. Cílem je podpora rozvoje klíčových schopností, a to především
komunikativních, sociálních, schopnosti učit se a pracovat ve skupině.
V průběhu září proběhl ve čtvrtých třídách stmelovací kurz Motýl, který měl podpořit
pozitivní vztahy ve skupině a zároveň seznámit s novou třídní učitelkou. V zimních měsících
třetí třídy absolvovaly na dopravním hřišti v Jablonci seznámení s dopravou z pohledu
chodce. Čtvrté třídy řešily problematiku cyklisty v dopravním provozu. I v páté třídě se
pokračuje v prevenci rizikového chování v dopravě, letos žáci navštívili Den prevence a akci
Den s integrovaným záchranným systémem. Spolupracujeme i s lektory Policie ČR, kteří pro
čtvrté ročníky připravili besedu na témata Kyberšikana.
Na žádost některých třídních učitelů bylo ve spolupráci se školní psycholožkou realizováno
několik sociometrických šetření a ve vzájemné spolupráci bylo cílem upravit vztahy ve
skupině. Učitelé 1. stupně úzce spolupracují s výchovnou poradkyní i metodičkou prevence,
konzultují společně s PPP postup při práci se žáky s IVP, podle individuálních potřeb
spolupracují s pracovníky SVP.
2. stupeň
V září proběhl adaptační kurz pod vedením třídní učitelky a výchovné poradkyně v šesté
třídě, která vznikla sloučením dvou paralelních tříd. Cílem bylo upevnit nově vytvořené
sociální klima v návaznosti na předchozí práci se skupinou a posílit zdravý vývoj skupinové
dynamiky. Žáci byli zapojeni do psychosociálních her aktivačně motivačního charakteru,
účastnili se aktivit podporujících vytvoření vzájemné důvěry a ve skupinách hledali různá
řešení zátěžových situací, kterým byli vystaveni.
Taktéž nově sloučená sedmá třída prošla na pomezí března a dubna vrstevnickým
programem, který byl veden Střediskem výchovné péče Čáp v Liberci. Činnosti byly zaměřené
na posílení otevřené komunikace v rámci skupiny, podporu vzájemné tolerance a třídní
sounáležitosti, které se povedlo naplnit v celkem čtyřech blocích. Důležitou součástí bylo i
setkání s třídními učitelkami a výchovnou poradkyní ve věci zpětné vazby a základní
diagnostiky třídy.
Na klimatu třídy v 8. třídě se pracovalo v rámci setkání s lektory organizace Maják o.p.s.
Během celého školního roku bylo systematicky pracováno se všemi třídními kolektivy na 2.
stupni, a to především prostřednictvím pravidelných komunitních kruhů v hodinách Etické
výchovy a výchovy ke zdraví zaměřených na formování žádoucích postojů, jako je vzájemný
respekt a tolerance.
Třídní učitelé se snažili rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky i prostřednictvím třídnických hodin,
průběžně řešili případné problémy ve spolupráci se zákonnými zástupci, výchovnou
poradkyní, metodičkou prevence a vedením školy.
Pedagogové, na základě svých aprobací, pořádají školní kola olympiád či zapojují žáky do
regionálních soutěží (literární, výtvarné apod.). Nedílnou součástí je i reprezentace školy ve
sportovní oblasti (např. Atletický trojboj všestrannosti, miniházená aj.). Každoročně se
pořádá lyžařský kurz a to pro první i druhý stupeň ZŠ. K dalším aktivitám školy patří např.
besedy v městské knihovně (komiksové dílny, předávání knih prvňáčkům), exkurze dle
předmětového zaměření (geologické muzeum v Turnově, TUL v Liberci, katedra nanovláken),
program na třídění odpadu Tonda obal na cestách, Mikulášská nadílka, žáci v roli učitelů,
exkurze na úřad práce, veletrh povolání, slavnostní akademie žáků 9. třídy, sportovní den
RAŠT, přespávání ve škole, na konci školního roku vícedenní výlety, aktivní zapojení do
celorepublikové akce 72 hodin a akce Ukliďme si Česko.
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Cíle a úkoly začleněné do ŠVP
-

pozitivní přístup k žákům
vyučování za aktivní účasti žáků – spolupráce, didaktické a motivační hry, relaxační
techniky, brainstorming, diskuse, myšlenkové mapy, projektové vyučování, skupinová
práce, činností učení, práce s počítačem a interaktivní tabulí, exkurze apod.
individuální přístup k žákům – ke každému dítěti přistupujeme individuálně, tak aby
své schopnosti rozvíjelo optimálně v rámci svých možností
důraz na preventivní aktivity
důraz na spolupráci žáků mezi sebou a podpora spolupráce pedagogického sboru na
společných cílech
důsledné dodržování školního řádu v průběhu celého školního roku, je třeba, aby žáci
pocítili, že dodržovat školní řád se vyplácí

-

g)

údaje o DVPP

Pedagogický sbor v souvislosti s prioritami školy absolvoval ve školním roce 2018-19 tato
školení:
-

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Třídnická hodina a její vedení
Reforma financování regionálního školství
Inkluze ve školách
Inkluze pro ŠD
Problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
Asistent pedagoga – právní rámec, náplň práce
Spolupráce škola – rodiče – OSPOD
ŠVP – minimální výstupy
Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
Fakta a mýty o návykových látkách
Studium pro výchovné poradce
Studium pro metodika prevence
Informace o GDPR
Kurz angličtiny
Motivace ve vzdělávání
Práce s výjimečně nadanými dětmi,
Vedení případové konference
Školení laické první pomoci
Aktivace a rozšiřování slovní zásoby německého jazyka
Rozvoj řečových dovedností u mladších žáků v anglickém jazyce
Méně známé výtvarné techniky
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h)

údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
akce ZŠ a ŠD

-

Profitesty (9. tř.), výstava AMOS Jablonec – veletrh vzdělávání, účast na veletrhu
vzdělávání EDUCA Liberec
účast na Živé knihovně povolání (žáci 8. třídy)
Harmonizační pobyt 6. třída a 4. B (Kořenov)
harmonizační akce MOTÝL pro první stupeň
vítání občánků na MÚ, návštěvy důchodců v DPS
návštěva 9. třídy v poradenském středisku Úřadu práce
DDH - školení mladých cyklistů, bezpečné chování v silničním provozu
Strašidelný den
výstavy – MěÚ Rychnov, galerie Jablonec n. N.
Muzeum skla a bižuterie V Jablonci nad Nisou
Muzeum Rychnov
divadelní představení – dle aktuální nabídky
návštěvy knihovny
pečení vánočních perníčků, spaní ve škole, cesta za pokladem
exkurze Drážďany (Zwinger – galerie výtvarného umění)
exkurze hvězdárna v Turnově
exkurze pražská hvězdárna
exkurze ve Škoda auto, a.s.
rozsvěcení vánočního stromu na náměstí – vystoupení Pěváčku
vánoční besídky pro rodiče na 1. stupni
vánoční dílna ve ŠD
Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně (organizují žáci 9. ročníku)
Vánoční a Velikonoční trhy Jablonec
vánoční a velikonoční dílny ve třídách - výroba dárečků pro rodiče, korálková dílna
výroba dárků pro budoucí prvňáčky
maškarní karneval, Den masek
návštěva předškoláků v 1. třídách
Předškolička (ukázkové hodiny pro předškoláky)
Den otevřených dveří
Tonda obal – program zaměřený na třídění a recyklaci surovin
Planeta Země – zeměpisný program 5. – 9. třída
bruslení, plavání, horolezecká stěna – Jablonec n. N.
festival Jeden svět – II. stupeň
návštěva historické vesnice Botanicus v Ostré nad Labem
výlet do Jablonného v Podještědí
Pohádkový les ve školní družině
Rychnovské kulturní dny 2019 (vystoupení Pěváčku a pohádkové představení
žáků 3. A s muzikálem Červená Karkulka a žáků 2. B s pohádkou Boudo, budko)
zábavné dopoledne pro děti za malou školou Pojďte s námi za školu
exkurze do IQlandia v Liberci
návštěva Technické univerzity v Liberci – fakulta nanovláken
geologická exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově
beseda se spisovateli dětských knih Michaelou Fišarovou a Václavem Dvořákem
výuka country tanců
exkurze Drážďany (Zwinger – galerie výtvarného umění)
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-

-

i)

výlety do Dolánek, na Malou skálu, na Košovy za bledulemi, do ZOO v Liberci, do
Turnova, do Pasek nad Jizerou
RAŠT – Rychnovský atletický školní trojboj
účast žáků školy na řadě sportovních akcí: McDonald Cup, Jablonecká školní liga
v miniházené, Štafetový pohár, turnaj ve vybíjené, florbalový turnaj, Atletický trojboj
všestrannosti, účast na Školské futsalové lize
lyžařský výcvik
školní turnaj žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené
školní přebor ve sportovní gymnastice
zapojení do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme si Česko
zapojení do celostátní mládežnické dobrovolnické akce 72 hodin
podporujeme nadaci Dobrý anděl
Helpík (5. třídy) – poskytování první pomoci pod vedením profesionálního záchranáře
Deváťáci v roli učitelů
výjezd žáků 2. stupně do Anglie – zájezd s výukou angličtiny
Dračí lodě
Myslivecký den na Pelíkovicích
Dny školních aktivit – červen 2019, exkurze, výlety, sportovní akce, Den integrovaného
záchranného systému Jablonec n. N.
slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy, vystoupení žáků deváté třídy a bývalých žáků naší
školy (Rozlučka deváťáků)
škola poskytuje zázemí ZUŠ Jablonec nad Nisou pro výuku uměleckých oborů v
odpoledních hodinách
škola spolupracuje se sdružením Bezmezer, poskytuje prostory pro umělecké workshopy a
akce
zázemí škola poskytuje i oddílu karate a taneční škole
škola pravidelně přispívá do měsíčníku města Rychnova, všechny akce prezentuje na
svých webových stránkách

údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2018/19 Česká školní inspekce provedla kontrolu jazykové gramotnosti.
Inspektorky ČŠI provedly v prosinci 2018 hospitace u všech vyučujících anglického jazyka.
Úroveň výuky hodnotili kladně. Poslední hloubková kontrola ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ a hospodaření
proběhla v měsíci květnu 2017, inspekční zprávy, které pro organizaci vyzněly pozitivně,
zřizovatel obdržel.
j)

základní údaje o hospodaření školy

Údaje o hospodaření školy jsou zpracovány v tabulce, která je přílohou této zprávy.
k)

údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2018/19 se škola rozvojových a mezinárodních programů nezúčastnila.
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l)

údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Pedagogové školy se účastnili dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v systému
DVPP, který pořádá MŠMT, CVLK, NIDV a PPP (viz bod g) této zprávy)

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Ve školním roce 2017/18 dobíhal grant ve výši cca 1,2 mil. Kč, který byl zaměřen na činnost
školních asistentů, čtenářskou gramotnost, deskové hry, doučování žáků se studijními
problémy a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento grant skončil v září 2018.
Ve spolupráci s administrátorkou se vedení školy podařilo zajistit od října 2018 opět dvouletý
grant zaměřený na školní asistentky, doučování dětí, podporu dětí se speciálně vzdělávacími
potřebami, čtenářskou gramotnost a školení pedagogického sboru, jehož výše je téměř
1 900 000,- Kč.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola odborovou organizaci nemá, ve školním roce 2018/19 s organizacemi zaměstnavatelů
nespolupracovala.
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

MÚ Rychnov u Jablonce n. N.
MÚ Jablonec n. N.
Policie ČR
Městská policie Rychnov
PPP Jablonec n. N.
SPC Turnov, SPC Liberec
Sport Jablonec s.r.o.
Ateliér Hofka
Maják
Čáp

-

zřizovatel, SPOZ, městská hala
OSPOD, DDH
odd. kriminality mládeže
bezpečnost v okolí školy
odborná pomoc, vyšetření
odborná spolupráce
využití sportovišť
dřevěné dny
prevence rizikového chování
prevence rizikového chování

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 30. 10. 2019
Mgr. Marek Zikl
ředitel ZŠ a MŠ
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Přílohy

:

I.

Tabulka údajů o hospodaření školy
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