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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. Marta Mrázková

10)

E-mail:

zikl.marek@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

370
81
139
509

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 2019/20

Ve školním roce 2019/2020 měla ZŠ celkem 15 tříd a 3 oddělení ŠD, MŠ měla 6 tříd.
Součást
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet tříd, odd.
6
15
3

počet žáků, dětí
119
317
81

Organizace školního roku 2019 – 2020
2. 9. 2019
pondělí - zahájení školního roku 2019 - 2020
28. 10. 2019
pondělí – státní svátek – Den vzniku samostatného českého státu
29. 10. a 30. 10. 2019
úterý a středa - podzimní prázdniny
13. 11. 2019
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14. 00 hod
třídní schůzky od 16.00 hod I. stupeň, od 17.00 hod II. stupeň
23. 12. 2019 až 3. 1. 2019
pondělí až pátek (dva týdny) - vánoční prázdniny
16. 1. 2020středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod
30. 1. 2020
čtvrtek - ukončení vyučování v 1. pol., rozdání výpisu z vysvědčení
31. 1. 2020
pátek - jednodenní pololetní prázdniny
4. 3. 2020
středa – Den otevřených dveří
9. 3. až 15. 3. 2020
pondělí až pátek - jarní prázdniny
16. 3., 23. 3., 30. 3. pondělí – Předškolička 15.00 – 16.00
9. 4. 2020
čtvrtek - velikonoční prázdniny
10. 4. 2020
pátek - svátek
15. 4. 2020
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod
třídní schůzky od 16.00 hod. I. stupeň, od 17.00 hod II. stupeň
1. 5. 2020
pátek – státní svátek - Svátek práce
8. 5. 2020
pátek – státní svátek - Den vítězství
1. 6. 2020
RAŠT – Rychnovský školní atletický trojboj
17. 6. 2020
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod
30. 6. 2020
úterý - ukončení vyučování ve druhém pololetí
1. 7. 2020 až 31. 8. 2020
hlavní prázdniny
1. 9. 2020
úterý - zahájení školního roku 2020 / 2021
Termíny pro LVK I. a II. stupně budou řešeny podle aktuálních sněhových podmínek.

Původně plánovaná organizace školního roku byla výrazně narušená epidemií Covid 19. Od
11. 3. byla škola, stejně jako všechny ostatní ZŠ v ČR. Nařízením vlády uzavřena a
vzdělávání probíhalo formou distanční výuky. Pro 1. stupeň byla od 25. 5. 2020 prezenční
výuka obnovena, ovšem pouze dobrovolně. Záleželo na rodičích, zda své dítě pošlou do
školy či ho nechají doma na distanční výuce, která souběžně také probíhala. Pro prezenční
výuku (zúčastnila se jí zhruba polovina žáků 1. stupně) byla stanovena přísná proti
epidemiologická opatření. Od 25. 5. byly také povoleny konzultace pro žáky 2. stupně. Ty
byly využívány nejvíce žáky 9. třídy k přípravě na přijímací zkoušky.
Všechny mimoškolní akce a kroužky byly zrušeny od 11. 3. a do konce školního roku
již nebyly obnoveny.
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17)

Charakteristika školy

Umístění školy
Škola je situovaná v centru při hlavním silničním tahu do centra města Rychnov u Jablonce
nad Nisou. Je umístěná 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. Dopravní obslužnost
zajišťují dvě autobusové linky a vlak. Autobusové zastávky jsou velice blízko školy. Vlakové
nádraží je vzdálené cca 10min volnou chůzí. Škola je typickou spádovou školou. Nemalý
počet žáků dochází z okolních obcí a vesnic (Pelíkovice, Pulečný).
Velikost školy
Základní škola je úplná a jediná městská škola v Rychnově u Jablonce nad Nisou rozdělená do
dvou budov. Budova I. stupně se datuje do roku 1896 a budova II. stupně byla založená
v roce 1900. Ředitelství a vedení školy se nachází v budově II. stupně. 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 školní jídelna a
tělocvična. Oba dva objekty mají školní pozemek, na kterém se nachází sportovní zázemí ve
formátu víceúčelového hřiště. Za budovou I. stupně je krátká atletická dráha s umělým
polytanovým povrchem se sektory pro skok daleký a vysoký. Na západní straně budovy I.
stupně se nachází venkovní krytá třída.
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 i počet žáků ve škole.
Odborná učebna je pro předměty fyzika a chemie společná, druhá odborná učebna je pro
výuky PC. Pro 3 oddělení ŠD máme pouze a dvě třídy ŠD. Jedno oddělení školní družiny má
své zázemí ve třídě, která se dopoledne využívá pro výuku jako kmenová. Škole byla se
souhlasem KHS a MŠMT opět navýšena kapacita ZŠ a ŠD. Pro zajištění výuky probíhala výuka
i v půdních prostorách malé školy, ve školním roce 2019/20 se na I. stupni vyučovalo ve
všech ročnících v paralelních třídách a kapacita budovy je vyčerpána.
Do budoucna očekáváme velké problémy s nedostatečnou kapacitou školy. Za posledních
deset let se počet žáků ZŠ téměř zdvojnásobil. Trend zvyšujícího se počtu žáků nadále
pokračuje a již v příštím školním roce nás postaví do nepříjemné situace, kdy pro výuku
budou muset být dočasně použity prostory ŠD. Toto řešení je již předjednáno s KHS
Libereckého kraje. Podle počtu dětí navštěvujících MŠ budou pro školu a její kapacitu kritické
roky 2019 - 2022. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel města vzrůstá a do Rychnova se
stěhují převážně mladé rodiny, dá se i do budoucna očekávat další nárůst žáků. Vedení školy
a vedení města již začalo řešit problém s nedostačující kapacitou školy – již je vypracována
studie na přístavbu školy. Tato koncepce byla zveřejněna na webových stránkách školy a
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webových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou k seznámení pro širokou
veřejnost.
Tabulka počtu dětí za posledních 10 let
Školní rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Počet žáků/počet tříd
ZŠ
170/11
198/11
209/12
228/13
243/14
248/15
276/14
280/15
284/14
307/15
326/16

Počet dětí/počet tříd
MŠ
132/6
134/6
138/6
147/7 včetně Pulečný
147/7 včetně Pulečný
133/6
115/6
116/6
119/5
132/6
118/6

Škola má své hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). Vzhledem k velkému počtu žáků, kteří
navštěvují naši školu jsou tato zázemí nedostačující nebo zastaralá. Šatny na prvním stupni
jsou přeplněné a využíváme i prostory na chodbách. Šatny na druhém stupni mají prozatím
svůj prostor, ale také se blíží svému maximu. Navíc šatnové klece jsou dnes již nemoderní.
Šatny pro tělesnou výchovu jsou nevyhovující a prostorově nevhodně řešené. V rámci
přístavby a zvýšení kapacity školy je již navrženo vhodné řešení tohoto prostoru včetně
nového sociálního zařízení. Toalety na obou budovách, jak pro žáky, tak i pro personál, by si
zasloužily nový kabát a modernější designové provedení.
Naší snahou je školu postupně modernizovat, aby odpovídala škole 21. století.
V tomto školním roce se podařilo z provozních prostředků:
- vybavit novou malou sborovnu a zázemí pro pedagogy na velké škole, z důvodu
většího počtu pedagogických pracovníků
- vybavit některé třídy novým nábytkem a dokoupit učebnice (zvyšující se počet žáků
klade také nároky na počet učebnic)
- 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
- vybavit třídy kvalitními polo interaktivními tabulemi s možností video a zvukové
projekce
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-

zmodernizovat počítačovou učebnu - navýšení kapacity na 25 PC v učebně
(z původních 22) a optimalizovat kabelové internetové připojení, pro bezpečnější a
modernější provoz

V tomto školním roce se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem:
- zrekonstruovat učebnu pro školní družinu na malé škole
- úplně zrekonstruovat kuchyni a výdej v jídelně

-

kompletně zmodernizovat kotelny na obou budovách
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-

nové dřevěné obložení v tělocvičně

-

vybudovat novou malou třídu a přestavět velkou stávající třídu

Dle našich finančních prostředků pomalu pokračujeme ve vybavování školy novým
nábytkem, ale hlavní prioritou je dostupnost internetového připojení ve všech učebnách tak,
aby každá třída měla dostatečně kvalitní připojení pro účely moderní výuky. V některých
třídách se to ještě nepodařilo optimálně dokončit.
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.
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Žákům je umožněno kvalitní, vyvážené a pestré stravování ve školní jídelně. Již třetím rokem
používáme čipy pro plynulejší a přehlednější provoz jídelny. Přesto je z hlediska kapacity
jídelny nutné vydávat obědy na čtyři 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 2019/20 byly otevřeny následující kroužky:
název kroužku

věk dětí

termín a čas

vedoucí

TURISTICKÝ KROUŽEK

1. až 9. tř.

1x měsíčně dle dohody

Mgr. Bubeníková, Mgr. Zemínová

SPORTKLUB
GYMNASTIKA
ANGLIČTINA PRO 1. a 2
třídu
ZOBCOVÉ FLÉTNY

1. až 3. tř.

úterý 13.30 - 14.30

Mgr. Posseltová

3. - 9. tř.

čtvrtek 15.00 - 16.00

Mgr. Houfková

1. tř.
2. tř.

pondělí 12.15 – 13.00
pondělí 13.00 – 13.45

Mgr. Zemínová

1. - 5. třída

čtvrtek 15.00 - 15.55

p. Fantyšová

ATLETIKA HROU
KERAMIKA

1. - 5. třída

středa 16.00-17.00

Mgr. Šreková,L. Krouzová

1. až 5. tř.

čtvrtek 13.45 - 14.45
od listopadu

Mgr. Velclová

ŠIKULOVÉ

2. - 5. tř.

úterý 14.00 - 15.00

Mgr. Mužáková,E. Lancová

KYTARA I. skupina

1. -5. tř.

pondělí 13.30 -14.15

Bc. Příhonská

KYTARA II. skupina

1.. – 9. tř.

pondělí 14.15 – 15.00

Bc. Příhonská

KOUZELNICKÝ KROUŽEK I.

1. – 5. tř.

čtvrtek 13.30 – 14.15

Bc. Příhonská

KOUZELNICKÝ KROUŽEK II.
STOLNÍ TENIS

1. – 5. tř.

čtvrtek 14. 15-15.00

Bc. Příhonská

1. - 9. tř.

pondělí 15.00 - 17.00

p. Tomáš Arnošt

ANGLICKÁ KONVERZACE

6. – 9. tř.

čtvrtek 14.00 – 15.00

Bc. Šolc

FLORBAL I. stupeň

3. - 5. tř.

čtvrtek 14:15 - 15:15

Mgr. Janda

F FLORBAL II. stupeň ORB

6.- 9. tř.

úterý 14:30 - 15:30

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 2019/20 čítal pedagogický sbor 36 pedagogů, z toho 3 muži. Již od začátku
školního roku jsme měli dvě nové učitelky na prvním stupni. Jak se navyšoval počet dětí
s podpůrnými opatřeními, tak asistentek pedagoga přibývalo – ke noci roku jich bylo již 9.
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

11

1

12

91,7

učitel druhého stupně ZŠ

11

1

12

91,7

Vychovatel

2

1

3

66,7

Asistent pedagoga

9

0

9

100

celkem

33

3

36

91,7

celkem
z toho
ženy

< 30 let

31 - 40
let

41 - 50 let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

Celkem

2

11

13

8

2

36

2

11

11

7

2

33

< 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 2020/2021
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

47
43
51
46
52
51
50
50

5
13
8
7
8
7
11
11

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

2019/20

o přijetí do 1. ročníku

42

o odkladu docházky do 1. ročníku

5

o přijetí do MŠ

40

jiné

39

Celkem

126
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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 17 žáků)

13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 / 2020
ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
3)

Naplňování cílů stanovených vzdělávacími programy

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v následujících nastavených prioritách:
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:
-

-

-

-

-

akce zaměřené na zdravý životní styl, stmelování třídních kolektivů, prevenci
rizikového chování, první pomoc, ekologii, harmonizační dny, školní výlety a exkurze,
návštěvy ekoprogramů
zimní lyžařský kurz v Pasekách nad Jizerou pro žáky 7. třídy (na 1. stupni obvyklé zimní
Sportovní dny zaměřené na výuku lyžování bohužel tentokrát kvůli nevhodným
sněhovým podmínkám v Rychnově nebylo možné realizovat)
příprava kulturních programů - vánoční besídky pro rodiče na 1. stupni, flétničky a
Pěváček v pečovatelském domě v Rychnově, účast našich žáků na vítání rychnovských
občánků
účast na veletrzích vzdělávání AMOS a EDUCA - nejstarší ročníky naší školy
účast žáků školy na vědomostních a sportovních soutěžích (jazykové olympiády,
matematická olympiáda, turnaje ve fotbale, florbale, házené, vybíjené, basketbale
aj.)
plavecký výcvik 2. a 3. tříd, návštěvy horolezecké stěny, kolečkové brusle, trampolíny

.

Spolupráce s rodiči: ve školním roce se konaly pouze 1x řádné třídní schůzky (listopad), 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. Od 1. 3. 2019 spolupráce
s rodiči probíhala především maily, telefonicky nebo přes školní informační systém.
Spolupráce s většinou rodičů byla dobrá, mnozí sponzorovali různou zájmovou činnost a akce
školy.
f)

údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Aktualizovaný preventivní program pro školní rok 2019/2020 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
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primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (2012 MŠMT), kde škola například získává oporu v postupech řešeních.
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, kteří byly s průběhem a výsledky programu
seznamováni.
V průběhu školního roku se snaží celý pedagogický sbor mapovat vztahy ve třídách a
případně pružně reagovat následnou prací s třídními kolektivy při výskytu obtíží. Využíváme k
tomu řadu psychosociálních her, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy,
zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, 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 či
jednotlivce s výraznějšími problémy sestavujeme výchovný plán, podle kterého se se
třídou/jednotlivcem dále pracuje. 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, ACET, Advaita 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). V letošním školním roce se uskutečnilo školení celého pedagogického sboru na téma
Šikana a Klima třídy. Taktéž se konalo metodické setkání metodika prevence se sborem
prvního stupně. Tématem bylo zjišťování vztahů ve třídě pomocí standardizovaných i
nestandardizovaných dotazníků, práce s třídními pravidly a jejich pozitivní formulace včetně
zpětné vazby, náměty do výuky, představení nových pomůcek pro využití v třídnických
hodinách.
PPP Jablonec opět organizovala během školního roku schůzky školních metodiků prevence
včetně vzdělávacích seminářů (např. Efektivní komunikace se žákem). Metodička prevence
dokončila kvalifikační studium 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.
Druhé pololetí školního roku bylo významně poznamenáno celosvětovou pandemií COVID
19, uzavřením škol a následným přechodem na distanční vzdělávání. Veškeré plánované
aktivity byly zrušeny, žákům a jejich zákonným zástupcům byly formou emailů zasílány
například zajímavé odkazy na webové stránky, videa s tematikou primární prevence. Veškeré
nasmlouvané programy se pokusíme realizovat v následujícím školním roce, pokud situace
dovolí.
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Osobnostní a sociální rozvoj žáků, podpora jejich sociálně komunikativních dovedností a
výchova ke zdravému životnímu stylu je nedílnou součástí výuky. Během prvního a začátku
druhého 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 výchova ke zdraví, 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.
Nejčastěji řešeným projevem rizikového chování ve školním roce 2019/2020 byly vztahové
problémy uvnitř třídních kolektivů, agresivní chování a napadání, dále nerespektující přístup
k učiteli, vulgarismy v komunikaci, podezření na skryté záškoláctví, nelátkové závislosti či
závažné přestupky proti školnímu řádu
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
aktuální situace. Cílem je podpora rozvoje klíčových schopností, a to především
komunikativních, sociálních, schopnosti učit se a pracovat ve skupině.
Od nového školního roku započaly pravidelné třídnické hodiny, které jsou realizovány
minimálně jednou za měsíc, v případě potřeby i častěji. Jejich časové zařazení, náplň je
v rukou jednotlivých třídních učitelů. V září proběhly na téma tvorby nových třídních
pravidel, poznávání nově příchozích spolužáků, hledání nových kamarádů. Čtvrté třídy řešily
v průběhu podzimu a zimy problematiku cyklisty v dopravním provozu. Na žádost některých
třídních učitelů byla navázána spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou a se
střediskem výchovné péče Čáp. Ve čtvrtých třídách se jednalo o cyklus sezení, která měla
podpořit začlenění některých žáků do kolektivu a vyjasnění vzájemných vztahů. Práce
probíhala formou her, diskuze, šetření sociometrickým dotazníkem B3 a B4 a skupinovou
prací. Žáci po celou dobu získávali zpětnou vazbu a třídní učitelé dostali doporučení pro
následnou práci s třídou. Obdobně probíhal vrstevnický program v páté třídě pod vedením
lektorek Čápu. 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. V únoru proběhlo také metodické setkání metodičky
prevence s pedagogy prvního stupni zaměřené na způsoby šetření vztahů ve třídě, náměty
na hry a práci v třídnických hodinách.
V zimních měsících třetí třídy absolvovaly na dopravním hřišti v Jablonci seznámení s
dopravou z pohledu chodce. Pedagogové si pro své třidy dle potřeby organizovali
nadstavbové aktivity v podobě přespávání ve škole nebo víkendových setkaní. Vždy jde o
navázání kontaktu mezi třídním učitelem a třídou v neformálním prostředí. Formou
psychosociálních her lze poukazovat na kvality dané třidy nebo kolektivu a pracovat tak na
vzájemném pozitivním vnímaní. Připravované akce pro první stupeň jako přednáška o šikaně
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a kyberšikaně s Policii ČR, návštěva akce Integrovaného záchranného systému či preventivní
programy ACETu byly vzhledem k situaci zrušeny.
2. stupeň
V září proběhly adaptační kurzy pod vedením třídních učitelek a výchovné poradkyně v
šestých třídách. Byla zvolena prožitková forma v podobě výletu a návštěvy sportovního
centra s následnou reflexí a zpětným hodnocením. 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.
V loňském roce sloučená osmá třída prošla v listopadu a prosinci navazujícím 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 čtyřech blocích. Důležitou součástí bylo i setkání s
třídními učitelkami a výchovnou poradkyní ve věci zpětné vazby a základní diagnostiky třídy.
Uskutečnila se také dvakrát případová konference ve věci hledání řešení výchovné situace
v případě jednoho žáka naší školy. Vedení konference se ujala zástupkyně PPP v Jablonci,
přizváno bylo vedení školy, třídní učitel, asistent pedagoga, výchovný poradce, metodik
prevence a také zástupce OSPOD Jablonec.
Poslední hromadnou akcí, která se uskutečnila, byla účast na projekci filmu V síti, která byla
spojená s besedou s aktéry. Dokument byl zaměřen na bezpečnost na internetu, sdělování
osobních údajů a potenciální rizika, která na náctileté ale i již mladší žáky potenciálně čeká.
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.
V oblasti nespecifické primární prevence se snažíme používat všechny metody a přístupy
umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů,
pohybových, sportovních a kulturních aktivit. Usilujeme o zapojení co největšího množství
žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových
kroužků a dalších aktivit. Z tohoto výčtu vyplývá, že se jedná především o nepřímé působení,
tedy takové, které přímo nesouvisí s rizikovým chováním.
K aktivitám, které lze zařadit do kategorie nespecifické prevence, jsou besedy v městské
knihovně (Do knihovny za pověstmi, vyzvedávání knih pro prvňáčky), exkurze dle
předmětového zaměření (Technické muzeum Liberec, Muzeum skla a bižuterie – Sametová
třicítka, Ražba mincí Čtyřlístku, návštěva Senátu a Parlamentu spolu s Muzeem komunismu v
Praze, Hopecon – festival deskových her), ekoprogramy Čtyři roční období, Motýli, exkurze
na úřad práce spolu s testy na profesní orientaci, veletrh povolání AMOS, EDUCA, přespávání
ve škole, aktivní zapojení do celorepublikové akce 72 hodin a v neposlední řadě také účast na
sportovních soutěžích (např. Školská fotbalová liga, Pohár základních škol ve florbalu, 1.
Jablonecká školní liga v miniházené, Základní kolo florbalu, Zimní atletění a další).
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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 2019-20 tato
školení:
-

ÁMOS - vzdělávání a materiály pro 1. ročník
Hudební nástroje se představují
Čeština - metody práce s heterogenní skupinou
HV o strašidlech a čarování
Typologie MBTI 2 (individualizace výchovy, výuky a učení žáků)
Čtenářská gramotnost
Systematické konstelace
Prevence syndromu vyhoření
Projektová výuka
Metodika ICT pro učitele ZŠ
Vedení efektivní komunikace s žákem
Klima třídy
Posilování sociálních dovedností u dětí pro AP
Myšlenkové mapy
CHLAS - zacházení s chem. Látkami
Kolokvium ředitelů
VHAŘZŠ - aktuální informace MŠMT
Strategie 2030
Podpora nadání v ZŠ
Vedení profesionálního rozhovoru s žákem
Diagnostika třídních kolektivů - dotazník B3 a B4
Krizová intervence
Vedení třídy
Sfumato - metoda splývavého čtení
Připravenost dětí na školní výuku
Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ
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(počet účastníků 4)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 4)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 29)
(počet účastníků 7)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
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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. třídy a 5. 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
výstavy – MěÚ Rychnov, galerie Jablonec n. N.
Muzeum skla a bižuterie V Jablonci nad Nisou
muzeum v Rychnově
divadelní představení – dle aktuální nabídky
návštěvy knihovny
programy pro děti z MŠ
návštěva chemické laboratoře SUPŠ Železný Brod
návštěvy Jump arény v Liberci
komiksové dílny v rychnovské knihovně
pečení vánočních perníčků, spaní ve škole
projektový den na 2. stupni ZŠ k 30. výročí sametové revoluce
dvoutematická výstava v prostorách Městského úřadu v Rychnově Anglie očima
našich žáků a Návrhy na logo školy
organizace 1. ročníku halového atletického trojboje pro 1. a 2. třídy - Zimní atletění –
pro školy z Jablonecka
ABECEDA PENĚZ projekt České spořitelny, kterého se zúčastnili žáci 4. B a závěrečný
jarmark
exkurze do České mincovny
návštěva domova seniorů v Jabloneckých pasekách (zapojení do projektu Ježíškova
vnoučata)
návštěva Senátu Parlamentu ČR a Muzea komunismu v Praze
exkurze do Technického muzea v Liberci
Hopecon 2019
rozsvícení 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 trhy Jablonec
vánoční a velikonoční dílny ve třídách - výroba dárečků pro rodiče, korálková dílna
výroba dárků pro seniory
výroba dárků pro budoucí prvňáčky
maškarní karneval
návštěva předškoláků v 1. třídách
Den otevřených dveří
bruslení, plavání, horolezecká stěna – Jablonec n. N.
zábavné dopoledne pro děti za malou školou Pojďte s námi za školu
19

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 / 2020
ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
-

-

exkurze do IQlandia v Liberci
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
zapojení do celostátní mládežnické dobrovolnické akce 72 hodin
podporujeme nadaci Dobrý anděl
deváťáci v roli učitelů
Myslivecký den na Pelíkovicích
škola poskytuje zázemí ZUŠ Jablonec nad Nisou pro výuku uměleckých oborů v
odpoledních hodinách
zázemí škola poskytuje i oddílu karate a taneční škole
škola pravidelně přispívá do měsíčníku města Rychnova, všechny akce prezentuje na
svých webových stránkách

Mnohé z tradičních akcí nebylo možné tentokrát uskutečnit kvůli koronavirové epidemii
(RAŠT, Předškolička, Deváťáci v roli učitelů, Jeden svět na školách, Ukliďme si Česko, Pojďte
s námi za školu, Rozloučení s deváťáky aj….

i)

údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019/20 Česká školní inspekce neprovedla klasickou běžnou kontrolu.
Inspektorky ČŠI v dubnu 2020 v době lockdownu z důvodu pandemie COVID 19 provedly
telefonické zjišťování úrovně distanční výuky. Další kontroly proběhly elektronickým
způsobem ve formě dotazníků a formulářů na stránkách ČSI. Hodnocení proběhlo ústně a
distanční výuku hodnotily uspokojivě. Oficiální záznam o provedení kontroly nebyl vydán.
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

V prosinci roku 2019 proběhla hloubková kontrola za školní rok 2018, která byla řízená
Krajským libereckým školským úřadem. Kontrola byla zaměřená na hospodaření s veřejnými
financemi. Tyto finance škola dostává ze státních dotací, které jsou používány na platy
zaměstnanců a dalších ostatních neinvestičních výdajů na vzdělávání. Byl kontrolován
rozpočet 2018, dotace ONIV, mzdy a personalistika, plavání, bankovní výpisy, pokladna,
FKSP. Naprostá většina kontrolovaných položek byla bez nedostatků. Byl zjištěn drobný
nedostatek, kdy fakturou číslo 233 ze dne 9. 4. 2018 na 12.953 Kč byly nakoupeny převážně
pastelky, křídy, voskovky, vodové barvy a lepidla pro MŠ, přičemž tyto pomůcky nejsou
posuzovány dle § 27 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším
odborném a jiném vzdělávání jako učební, jak bylo mylně vykázáno.
Údaje o hospodaření školy jsou zpracovány v tabulce, která je přílohou této zprávy.
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k)

údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ovoce a zelenina do škol
Jedná se o celoroční projekt Evropské unie pro všechny žáky školy. Cílem tohoto projektu je
přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve
výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. Žákům jsou zdarma dodávány dotované
produkty ve formě čerstvého ovoce a zeleniny, popř. balené čerstvé ovoce a zelenina a
balené ovocné a zeleninové šťávy nejméně 2x měsíčně firmou BAToz s.r.o.
Mléko do škol
Jedná se o celoroční Evropský program, který podporuje zdravou výživu a vyvážené
stravování žáků. Dotované mléčné výrobky - převážně neochucené mléko - jsou pro všechny
žáky základních škol zdarma a na naši školu jsou dodávány prostřednictvím LAKTEA o.p.s
Planeta země 3000
Planeta Země 3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historickozeměpisným přesahem určený pro žáky 1. – 9. tříd základních škol. Jejím hlavním cílem je
pomoct učitelům názorným, poutavým a srozumitelným způsobem přiblížit žákům a
studentům českých základních a středních škol vybrané učební látky, motivovat studenty k
poznání nejen světa, který nás obklopuje, ale také sebe sama, a vést mladou generaci k
pokoře, úctě a toleranci.
Abeceda peněz
Projekt České spořitelny, ve kterém se žáci 4. ročníku v zážitkovém programu učí rozumět
světu financí. Vyzkouší si rozjet vlastní podnikání – založí firmu, vymyslí produkt a následně
jej prodají na jarmarku. Zapojením do programu s akreditací MŠMT získají žáci jedinečnou
příležitost přemýšlet o správě peněz, ale také o spolupráci a zodpovědnosti. Navíc mají po
jeho absolvování zvládnutý celý Standard finanční gramotnosti podle MF ČR. Tohoto
programu se na podzim 2019 zúčastnili žáci 4. B.
Nenech to být
Nenech to být je webová celorepubliková platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a
vylučování z kolektivu na školách po celém světě. Výhodou systému je anonymita, dětem,
které o problému informují, nic nehrozí, nemusí označovat „agresora“. Projekt vznikl s
podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci s a Linkou bezpečí.
Centrum čtenářské gramotnosti
Od září roku 2019 je naše škola zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti
čtenářské gramotnosti. Projekt je primárně zaměřen na učitele a zvyšování jejich povědomí o
metodách, které u žáků rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Tento pojem zahrnuje nejen aktivní
čtenářství dětí, ale celou škálu obecných čtenářských dovedností, bez nichž se žáci a studenti
při porozumění textu neobejdou. V rámci celé republiky vznikají v jednotlivých regionech tzv.
centra čtenářské gramotnosti. A jedno takové centru vzniklo v září i na naší škole.
Centrum vedou učitelky českého jazyka Dagmar Bambušková a Martina Dvořáková. Projekt
je dvouletý a nabízí především profesní rozvoj vybraných pedagogů, ale příjemným bonusem
je i nákup knih pro každou zapojenou školu a pedagoga v hodnotě 4 500 Kč na pedagoga a
v případě hostitelské školy také možnost účastnit se odborných školení a zahraniční stáže.
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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 2019/20 dobíhal grant Šablony II. ve výši cca 1,9 mil. Kč,. Tento grant
skončil v září 2020. Dvouletý grant byl 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.
Od října 2020 je nastaven navazující nový grant Šablony III. Se zaměřením na zvýšení a
zlepšení kvality výuky v ZŠ i MŠ, s poskytnutou dotací 1 059 408 Kč.
Prorodinná opatření na ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce n.N. je další grant, který se rozběhl
s půlročním zpožděním v průběhu školního roku. Tato dotace zahrnuje provoz Klubíku, což je
podpora školní družiny a realizace příměstských táborů pro děti na školy a pro děti z města
Rychnov Jablonce n.N. s celkovou dotací cca 570 000 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 2019/20 s organizacemi zaměstnavatelů
nespolupracovala.
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

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
MAS Podještědí
Top Priority s.r.o.

-

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
projekty, dotace, vzdělávání
granty (Šablony I., II., III., Klubík)

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 15. 10. 2020
Mgr. Marek Zikl
ředitel ZŠ a MŠ
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Přílohy

:

I.

Tabulky údajů o hospodaření školy
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