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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

604 203 451

9)

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Marta Mrázková

603 341 370

10)

E-mail:

zikl.marek@zsrych.cz

11)

Datová schránka:

i6fmb5n

12)

Webové stránky školy:

www.zsrych.cz

13)

Telefony:

Sborovna I. st. 731 129 715, Sborovna II. st. 731 129 808

14)

Pověření vedoucí oddělených pracovišť:
Mateřská škola:
Školní jídelna:
Družina:

15)

Kateřina Ferfecká
Magdalena Dostálová
Fantyšová Zdena

739 035 707
733 745 990
739 454 836

Základní údaje o součástech:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ a MŠ

IZO
IZO
IZO
IZO

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

370
81
139
509
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16)

Školní vzdělávací program, schválené učební dokumenty:

Ve všech ročnících probíhala výuka podle schváleného ŠVP. Tento dokument je opakovaně
kontrolován a hodnocen ČŠI. Je plně v souladu s RVP a se školským zákonem. Od školního
roku 2019 náš vzdělávací program nese motivační název „LIŠKA“. Vychází z loga školy a má i
svůj hlubší význam.
L – láska k učení, chuť se vzdělávat – to jsou hodnoty, které bychom u našich žáků rádi
probudili, protože se zájmem a chutí jde všechno lépe;
I – individuální přístup – ke každému dítěti přistupujeme individuálně tak, aby své
schopnosti rozvíjelo optimálně v rámci svých možností;
Š – široká škála metod – naši učitelé používají ve své výuce širokou škálu metod, aby
vyučování bylo podnětné a zajímavé. Nezatracujeme klasickou frontální výuku, ale
využíváme i skupinovou práci, projektové vyučování, činností učení, didaktické hry a soutěže,
brainstorming, práci s počítačem a interaktivní tabulí, exkurze a mnoho dalších metod;
K – kooperace – žáky vedeme ke spolupráci a jako důležitou vnímáme také vzájemnou
spolupráci pedagogů a spolupráci s rodiči;
A – asertivita – naše žáky učíme asertivnímu jednání. Asertivita je schopnost prosadit
slušným způsobem svůj názor, postoj nebo zájem. Asertivní chování se projevuje zdravým
sebevědomím, pozitivním přístupem k okolí a respektem k ostatním.
Loga školy:
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17)

Organizace vzdělávání a výchovy, organizace školního roku 2020/21:

Ve školním roce 2020/2021 měla ZŠ celkem 16 tříd a 3 oddělení ŠD, MŠ měla 6 tříd.
Součást
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet tříd, odd.
6
16
3

počet žáků, dětí
118
323
81

Organizace školního roku 2020/2021
Původně byla naplánovaná takto:
1. 9. 2020
16. 9. 2020
28. 10. 2020
29. 10. a 30. 10. 2020
11. 11. 2020
23. 12. 2020 až 3. 1. 2021
20. 1. 2021
28. 1. 2021
29. 1. 2021
1. 2. až 7. 2. 2021
15. 2. až 19. 2. 2021
9. 3. 2021
15. 3., 22. 3., 29. 3.
1. 4. 2021
2. 4. 2021
7. 4. 2021
14. 4. 2021
1. 6. 2021
23. 6. 2021
30. 6. 2021
1. 7. 2021 až 31. 8. 2021
1. 9. 2021

úterý - zahájení školního roku 2020 - 2021
středa - třídní schůzky od 16.00 hod. I. stupeň, od 17.00 hod II. stupeň
středa – státní svátek – Den vzniku samostatného českého státu
čtvrtek a pátek - podzimní prázdniny
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod.
třídní schůzky od 16.00 hod. I. stupeň, od 17.00 hod. II. stupeň
středa až neděle - vánoční prázdniny
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod.
čtvrtek - ukončení vyučování v 1. pol., rozdání výpisu z vysvědčení
pátek - jednodenní pololetní prázdniny
pondělí až neděle - jarní prázdniny
lyžařský výcvikový kurz pro 7. třídy – Paseky nad Jizerou
úterý - Den otevřených dveří
pondělky – Předškolička - 15.00 – 16.00 hod.
čtvrtek - velikonoční prázdniny
pátek – státní svátek – Velký pátek
zápis do 1. tříd
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod.
třídní schůzky od 16.00 hod. I. stupeň, od 17.00 hod. II. stupeň
úterý RAŠT – Rychnovský atletický školní trojboj (dle podmínek)
středa - čtvrtletní pedagogická rada - 14.00 hod.
středa - ukončení vyučování ve druhém pololetí, vysvědčení
hlavní prázdniny
středa - zahájení školního roku 2021/2022

Termín pro LVK I. stupně bude řešen podle aktuálních sněhových podmínek.

Nicméně celý školní rok byl poznamenán pandemií covid-19 a v harmonogramu došlo
k mnoha změnám. Jednalo se o období náročné jak pro pedagogy a žáky, tak i jejich rodiče.
Střídala se období prezenční výuky s výukou distanční, která ve většině tříd převažovala. Na
rozdíl od předcházejícího školního roku byla distanční výuka povinná pro všechny žáky.
Jednou z forem distančního vzdělávání byla on-line výuka. Každá třída měla vytvořený svůj
rozvrh on-line hodin, distanční výuka ve všech ročnících probíhala přes jednotnou platformu
Google Classroom, on-line hodiny probíhaly prostřednictvím aplikace Google Meet. V 1. a 2.
třídách učitelé komunikovali s rodiči převážně formou e-mailů.
V tomto školním roce se všichni učitelé výrazně zdokonalili v kompetencích v oblasti
ICT. Pro celý tým pedagogů se stalo samozřejmostí využívání mnoha nástrojů při on-line
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výuce, naučili se tvořit výuková videa, on-line testy, prezentace a další digitální materiály.
Všichni naši pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastnili videokonferencí, realizovali jsme
on-line pedagogické rady i třídní schůzky.
Domníváme se, že i v této mimořádné a složité době se nám podařilo zprostředkovat
žákům vzdělání na dobré úrovni. Mnoho žáků, kteří doma neměli potřebnou techniku nebo
nezvládali nároky distanční výuky, jsme zvali na pravidelné konzultace do školy. Zde se jim
věnovali jejich učitelé a výrazně pomáhaly také asistentky pedagogů.
Na konzultace do školy docházeli před přijímacími zkouškami také žáci 9. třídy.
Vzhledem k mimořádným opatřením byl zápis dětí do 1. ročníku organizován bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Průběh školního roku 2020/2021 s ohledem na vývoj epidemiologické situace:
Školní rok byl zahájen v úterý 1. září. Škola zajistila dezinfekci rukou, úklid prostor a
dodržování stanovených hygienických pravidel. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické
situaci v České republice byla od čtvrtka 10. 9. 2020 v platnosti povinnost nosit roušky ve
vnitřních prostorách budov v celém Česku. Toto opatření se týkalo rovněž společných
prostor ve školních budovách. Dále byla nastavena povinnost nošení ochranných roušek i
během vyučování, a to od pátku 18. 9. 2020 pro 2. stupeň ZŠ. Pro 1. stupeň základních škol
se režim nezměnil a v rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžadovala.
Od 12. 10. 2020 platila v návaznosti na usnesení vlády ČR následující opatření: u 1.
stupně základních škol se stávající režim neměnil, výuka probíhala jako doposud; u 2. stupně
základních škol se zavedla střídavá výuka. Cílem střídavé výuky bylo organizovat vzdělávání
tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Na základě rozhodnutí vlády ČR byla škola
od středy 14. 10. 2020 uzavřena a přešla na distanční výuku. Ta byla povinná pro všechny
žáky. 26. a 27. říjen 2020 byly vyhlášeny jako dny volna, následoval státní svátek 28. října a
dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020.
Od pondělí 30. 11. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních
škol a žáků 9. ročníků základních škol. Žáci 6. – 8. ročníku základních škol byli vzděláváni v
režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu, žáci 9. ročníku měli povinnou
prezenční výuku. Žáci i zaměstnanci školy měli povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy byl možný jen
v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Byl
zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Od pondělí 4. 1. 2021 byla povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2.
tříd. Pro ostatní žáky školy bylo povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka
žáků 1. a 2. tříd probíhala v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se během
vyučování nemohly slučovat ani jinak prolínat). Doporučeno bylo časté větrání a zařazení
pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Žáci a zaměstnanci školy měli
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se od 1. 3. 2021 nad rámec
dosavadních opatření zakázala osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Na
základě jednání vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 došlo k 1. fázi rozvolnění a od pondělí 12.
dubna 2021 byla žákům 1. stupně ZŠ umožněna prezenční výuka ve škole, a to rotačním
způsobem. V lichém týdnu (od 12. 4. 2021) měli prezenční výuku ve škole žáci 1. A, 2. A. 3. A,
4. A a 5. A. Třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B se v tomto týdnu účastnily distančního vzdělávání
doma. V sudém týdnu (od 19. 4. 2021) se třídy prohodily. Po celou dobu prezenční výuky
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měli žáci povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku. Žáci 2. stupně pokračovali dál v
distančním vzdělávání.
Od 12. 4. 2021 byla umožněna skupinová konzultace žákům 2. stupně ohroženým
školním neúspěchem a žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (Čj, M),
a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. Na základě mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví byla školám od 12. 4. 2021 uložena povinnost testovat žáky na
prezenční výuce 2x týdně Ag testy.
Od pondělí 10. května 2021 byla umožněna žákům 2. stupně ZŠ prezenční výuka ve
škole, a to rotačním způsobem. V lichém týdnu (od 10. 5. 2021) měli prezenční výuku žáci 6.
B, 7. B a 8. třídy, žáci 6. A, 7. A a 9. třídy se účastnili v tomto týdnu distančního vzdělávání z
domova. V sudém týdnu (od 17. 5. 2021) se třídy prohodily. Po celou dobu výuky byli žáci
povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Na základě mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví byla školám uložena povinnost testovat žáky na prezenční výuce 2x týdně Ag
testy. Od pondělí 17. 5. 2021 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ bez
rotací a od pondělí 24. 5. 2021 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků 2. stupně ZŠ
bez rotací. I nadále platila povinnost testování žáků a nošení ochrany dýchacích cest, a to až
do konce školního roku. Vzhledem k tomu, že naše škola začala od 17. 5. 2020 používat
přesnější PCR testy, bylo možné snížit frekvenci testování na jedenkrát za 14 dní. Na základě
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků
dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 platilo, že žáci nemuseli mít během výuky nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), při ostatních aktivitách ve škole
(např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ve školní jídelně) zůstala
povinnost mít nasazen prostředek k ochraně dýchacích cest.
18)

Charakteristika školy

Umístění školy
Škola je situovaná při hlavním silničním tahu, v blízkosti centra města Rychnov u
Jablonce nad Nisou. Je umístěná ve dvou historických budovách, vzdálenost objektů od sebe
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 10 min volnou chůzí. Škola je typickou spádovou
školou. Nemalý počet žáků dochází z okolních obcí (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 ZŠ 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.
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Materiální, prostorové, technické, hygienické a jiné podmínky
V budovách obou škol je 16 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
zaměřena pro výuku PC. Pro tři oddělení ŠD máme pouze dvě třídy ŠD. Jedno oddělení školní
družiny má své zázemí ve třídě, která se dopoledne využívá pro výuku jako kmenová. Družinu
doplňuje KLUBÍK, který je otevřen pro žáky 3. - 5. tříd. Tento školní klub je provozován
z grantu EU a má své zázemí v podkroví.
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 začalo problém s nedostačující kapacitou školy řešit. Dle vypracované studie
probíhá příprava na přístavbu školy. V období ledna až září 2021 se uskutečnila statická
úprava ve sklepním prostoru a přestavba stropů a prostorů jídelny a kuchyně. V následujícím
roce nad touto částí školy budou vystavěna další patra a později upraveny také půdní
prostory.
Tabulka počtu dětí za posledních 12 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
2021/2022

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
318/17

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
121/6

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
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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 sborovny na velké škole kvalitním internetovým připojením pro pedagogy
(realizace nových počítačových rozvodů)

-

vybavit některé třídy novým nábytkem

9
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-

zlepšit materiální zázemí pedagogů

-

vybavit další třídy kvalitními polointeraktivními tabulemi s možností video a zvukové
projekce

-

vybavit jednu třídu ŠD novým zařízením a nábytkem pro výuku prvňáčků

10
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-

dokoupit nové moderní učebnice.

Pokračovali jsme v modernizaci počítačových rozvodů do tříd a kanceláří. Vyměnili
jsme aktivní prvky počítačové sítě a obnovili jsme část počítačů v PC učebně na II. stupni.
V budově I. stupně jsme zahájili realizaci nové PC učebny v souvislosti s chystanou revizí RVP
pro ICT. Podařilo se nám zkvalitnit technické vybavení pedagogů. V tuto chvíli má každý
učitel k dispozici kvalitní notebook. Na tuto techniku jsme z velké části použili mimořádnou
dotaci z MŠMT. Zajistili jsme i notebooky pro děti, které nemají zázemí pro distanční výuku
doma.
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. Z hlediska
kapacity jídelny je nutné vydávat obědy na čtyři směny v době od 11.00 do 14.00 hodin.
V tomto školním roce byla situace ještě komplikovanější. Vzhledem k hygienickým opatřením
v rámci covidové situace bylo nutné v měsících, v nichž byla nařízení nejpřísnější, organizovat
výdej obědů pro každou třídu zvlášť.
Zájmové kroužky ve škole
Ve školním roce 2020/21 nebyly z epidemiologických důvodů otevřeny žádné zájmové
kroužky.
19)

Školská rada

složení:
1)
2)
3)
4)

p. Fučík David – předseda ŠR
p. Caklová Jiřina
p. Kyzyvátová Adéla
p. Hojaková Michaela
11
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5)
6)

p. Ferfecká Kateřina
p. Adler Leoš

ŠR se v tomto roce vlivem koronavirové epidemie nesešla ani jednou. Mezi vedením
školy a členy školské rady probíhala pouze pravidelná e-mailová a telefonická komunikace.
V průběhu školního roku a v době uzavření škol vypršelo funkční období ŠR. Dle nařízení
ministerstva školství byla stanovena povinnost obnovit tento orgán do 3 měsíců po zrušení
nouzového stavu v ČR. Volba členů ŠR proběhla na podzim nového školního roku 2021/2022.

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 2020/21 čítal pedagogický sbor 35 pedagogů, z toho 5 mužů. Již od
začátku školního roku jsme měli dvě nové učitelky na prvním stupni. Jak se navyšoval počet
dětí s podpůrnými opatřeními, tak přibývalo asistentek pedagoga – 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

z toho
muži

celkem

% kvalifik.

Učitel/ka prvního stupně ZŠ

11

0

0

11

100

Učitel/ka druhého stupně ZŠ

11

1

5

12

91,7

Vychovatelka ŠD

2

1

0

3

66,7

Asistent pedagoga

9

0

0

9

100

Celkem

33

2

5

35

94,3

odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

z toho
muži

celkem

% kvalifik.

Učitel/ka MŠ

11

0

0

11

100

Asistent pedagoga

1

0

0

1

100

Mateřská škola
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d)

údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
1)

2)

Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 proběhl 7. 4. 2021.
Zápis na školní rok

Přišli k zápisu

Počet odkladů

Školní rok 2021/2022
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

38
47
43
51
46
52
51
50
50

3
5
13
8
7
8
7
11
11

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

Správní rozhodnutí:

2020/21

o přijetí do 1. ročníku

35

o odkladu docházky do 1. ročníku

3

o přijetí do MŠ

37

jiné

20

Celkem

95
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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 26 žáků)
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3)

Naplňování cílů stanovených vzdělávacími programy

Ve školním roce 2020/2021 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.

Akce zaměřené na zdravý životní styl, stmelování třídních kolektivů, prevenci
rizikového chování, první pomoc, ekologii, harmonizační dny, školní výlety a exkurze,
návštěvy ekoprogramů se nám podařilo naplňovat vzhledem k omezenému pobytu dětí ve
škole pouze částečně. Mnohé z tradičních akcí jsme museli oželet nebo byly realizovány jen
částečně.
I přes nepříznivé okolnosti se nám podařilo zúčastnit se projektu společnosti Post
Bellum - Paměť národa - Příběhy našich sousedů. Žáci 9. třídy (Marek Hofrichter, Antonín
Žabka, Nela Raisová, Klára Bubeníková, Adriana Zaoralová, Anna Fantyšová, Anežka Jandová
a Nela Baranovská) se rozdělili do dvou skupin a připravili natáčení se dvěma rychnovskými
pamětníky – paní Jaroslavou Patkovou a panem Lotharem Hofrichterem. Dokumentaristické
týmy si připravily jedno video a jeden audiozáznam se vzpomínkami pamětníků. Svoje práce
nakonec žáci představili odborné porotě i veřejnosti na závěrečné prezentaci 29. 6. 2021
v Jablonci nad Nisou. I přes covidovou dobu, která jejich práci ztěžovala, se s touto výzvou
poprali se ctí. Ukázali, jak umí vyhledávat, třídit a analyzovat informace, pracovat v týmu a
tvořit audiovizuální materiály.
Tým, který zpracoval audio s pamětnicí paní Patkovou, se dokonce umístil na druhém místě.
Jedná se o Kláru Bubeníkovou, Adrianu Zaoralovou, Annu Fantyšovou, Anežku Jandovou a
Nelu Baranovskou.
Spolupráce s rodiči: Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu nepříznivé epidemiologická
situace nekonaly prezenční třídní schůzky, vyjma zářijové informativní schůzky s rodiči
vycházejících žáků (schůzky se uskutečnily ve venkovní učebně). Čtvrtletní třídní schůzky se
uskutečnily dvakrát prostřednictvím videokonferencí (9. prosince 2020 a 14. dubna 2021).
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Spolupráce s rodiči nicméně byla velmi intenzivní a probíhala převážně skrze emaily,
telefonicky nebo přes školní informační systém Škola OnLine.
4)

Průzkum spokojenosti rodičů s distanční výukou

Na konci dubna jsme on-line dotazníkem zjišťovali spokojenost rodičů s distanční
výukou. Průzkum proběhl ve všech třídách naší školy a zúčastnilo se ho 214 rodičů. Zde jsou
celkové výsledky za školu:
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f)

údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Primární prevence byla ve školním roce 2020/2021 významně poznamenaná
pandemií covid-19, během valné části roku byla výuka na školách vedena distanční formou,
potažmo rotační výukou. Principy, ze kterých primární prevence vychází (jako například
budování pozitivního klimatu, práce se skupinou, jednotlivcem apod.), tak byly naplněny
pouze částečně. V souvislosti s distanční výukou a nárůstem komunikace skrze on-line
prostředí se školy začaly potýkat s nárůstem některých typů rizikového chování. Příkladem za
všechny je kyberšikana. I přes všechna úskalí byla snaha naplnit cíle preventivního programu,
a to především s ohledem na aktuální potřeby našich žáků a pedagogů.
Celý školní rok se nesl v duchu velkých změn, které nebyly jen negativní. Preventivní
program pro školní rok 2020/2021 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl
zpracován v návaznosti na MPP předcházejících školních let. Byl zaměřený zejména na
výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj
jejich sociálně komunikačních dovedností.
Oporou pro jeho tvorbu je Metodický pokyn MŠMT č. j.: 1454/2000-51, který
stanovuje následující oblasti rizikového chování: drogové závislosti, alkoholismus a kouření,
kriminalita a delikvence, virtuální drogy (počítače, televize a video), patologické hráčství
(gambling), záškoláctví, šikana, vandalismus aj. formy násilného chování, xenofobie,
rasismus, intolerance a antisemitismus. 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), v nichž 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
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aktivní zapojení všech žáků tříd (případně zákonných zástupců) a pedagogických pracovníků
školy, včetně školního poradenského pracoviště. Zúčastnění byli s průběhem a výsledky
programu seznamováni.
V průběhu školního roku se snaží celý pedagogický sbor mapovat vztahy ve třídách
a případně pružně reagovat v následné práci s třídními kolektivy při výskytu obtíží. Pro
kolektivy či jednotlivce s výraznějšími problémy sestavujeme výchovný plán, podle kterého
se se třídou/jednotlivcem dále postupuje.
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 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, osobnostněsociální 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 Zločin ve škole o celkové délce 10 hodin. Prakticky všechna školení probíhala letos
pouze v on-line podobě. Např. metodička absolvovala kurz Bezpečně v kyber!, který byl
zakončen testováním a certifikátem. Výjimkou je školení Zpátky do školy a jedem, kdy se
ještě předpokládal normální průběh školního roku.
PPP v Jablonci organizovala alespoň v závěru roku setkání metodiků prevence, při
němž se hodnotily úskalí prevence na školách v době covidu. Taktéž pod její záštitou
proběhlo školení pro metodiky s názvem Krizová situace v životě žáka.
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. Více byl kladen důraz na osvětu v oblasti pohybu na internetu,
kyberšikany a souvisejícím jevům. Většina plánovaných aktivit se přesunula na neurčito. Po
tuto dobu byli učitelé, žáci i rodiče informováni o primární prevenci formou e-mailů
s nápady, pracovními listy, videy apod.
Osobnostní a sociální rozvoj žáků, podpora jejich sociálně komunikačních
dovedností a výchova ke zdravému životnímu stylu je nedílnou součástí výuky. Během
školního roku byly v rámci všeobecné prevence realizovány 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. Nemalý
prostor měla i komunikace ohledně aktuální situace, ztrát blízkých 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.
Ve chvílích uvolnění proticovidových opatření jsme ihned spolupracovali s
organizacemi a odborníky, kteří se podílejí na prevenci rizikového chování (MAJÁK, ACET,
Mgr. P. Šolc).
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Nejčastěji řešeným projevem rizikového chování ve školním roce 2020/2021 byly vztahové
problémy uvnitř třídních kolektivů, podezření na skryté záškoláctví, kyberšikana a závažné
přestupky vůči 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. Druhá polovina roku byla v případě prvního stupně v rukou rodičů či těch,
kteří se na domácí výuce podíleli.
Navázali jsme z loňska na pravidelné třídnické hodiny, které jsou realizovány
minimálně jedenkrát za měsíc, v případě potřeby i častěji. Jejich časové zařazení a náplň je
v rukou jednotlivých třídních učitelů. V září třídnické hodiny proběhly na téma tvorba nových
třídních pravidel, poznávání nově příchozích spolužáků, hledání nových kamarádů.
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.
Výchovná poradkyně spolu s metodičkou na žádost třídních učitelů provádí šetření
třídních kolektivů formou dotazníků B3 a B4. V případě čtvrté třídy bylo cílem podpořit
začlenění některých žáků do kolektivu a vyjasnit vzájemné vztahy. Následovalo hodnocení a
zpětná vazba pro samotné žáky, včetně individuální konzultace pro třídní učitelku.
Plánované preventivní programy pro 1. stupeň se podařilo všechny realizovat.
Programy, jejich charakter, délka jsou individuálně přizpůsobené věku a schopnostem žáků.
Páté třídy řešily v průběhu podzimu na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou upevnění
pravidel v dopravě a předcházení nevhodnému chování na silnicích. Dále pak absolvovali
preventivní program s názvem Bezpečně online, jehož základním cílem je poukázat na
nebezpečí na internetu. A podařilo se cyklus uzavřít programem Jsem originál, který
podporuje zdravé sebevědomí, sebe přijetí a poukazuje na nebezpečí šikany.
Čtvrté třídy se seznámily s obsahem programů Jsme parta a Alkohol a kouření. První
zmíněný má za cíl posílit vzájemný respekt v kolektivu, rozvíjet spolupráci žáků a mapovat
vztahy v kolektivu. Druhý představil nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích.
Téma pro třetí třídy je „Jsme tým“. Hlavním záměrem je ukázat žákům, že spolupráce je
přínosem. Podporuje se prosociální chování, tedy takové, kdy pomůžeme druhému člověku.
Jsme parta, téma, které přirozeně navazuje. Představuje skupinu jako soubor lidí, kteří jsou
odlišní. V dobře fungující partě je nutné se vzájemně respektovat, přijmout druhé a nalézat
cesty ke společnému fungování.
Elementární prevenci agrese a šikany mají prvňáci obsaženou v programu Kamarádem být,
kamaráda mít. Pracuje se zde s pojmem přátelství, jeho význam ve škole/rodině.
2. stupeň
V září proběhly dva dvoudenní adaptační kurzy v šestých třídách, a to pod vedením
třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodičky prevence. Byla zvolena prožitková forma
v podobě programu, který byl částečně realizován ve škole, ale zahrnoval i hledání pokladu.
Následoval program pod vedením psychologa a speciálního pedagoga PPP. 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. Nechyběla následná reflexe a zpětné hodnocení, a to jak od žáků, tak i od PPP.
Preventivní programy se povedlo naplnit jen částečně, přesněji z poloviny. Každá třída
absolvovala jeden preventivní program ze dvou očekávaných. Bohužel časové a personální
23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
možnosti lektorské společnosti po opětovném otevření všech škol nebyly schopné uspokojit
poptávku. V jednotlivých ročnících se realizovaly následující programy: Čas změny (6. třídy),
Krása a Online obsah za hranou (7. třídy), Na netu (8. třída), Za hranou (9. třída). Tématy bylo
období dopívání, vztahové obtíže, hledání sebe sama, otázka sebe přijetí, poruchy příjmu
potravy, bezpečnost na internetu a postavení minorit, subkultur v naší společnosti.
Všechny programy jsou zajištěny v délce tří vyučovacích hodin, tedy je během nich
dostatek prostoru pro aktivizační metody, seznámení s lektory, probrání nosného tématu a
hlavně reflexi či diskusi. Důležitá je i zpětná vazba samotných lektorů, kteří poskytují svůj
pohled na proběhlý program.
V průběhu školního roku byl také ke spolupráci pozván etoped Mgr. Petr Šolc, který
pomáhal narovnání vztahů v obou šestých třídách. Individuálně, v rámci selektivní prevence,
bylo pracováno s některými žáky. I nadále jsou rizikové projevy chování monitorovány
pedagogy a pracujeme na eliminaci rizikových situací.
V oblasti nespecifické primární prevence byla situace maximálně ztížená. Zájmové
aktivity byly od samotného začátku roku pozastaveny. Nepřímé působení, tedy takové, které
přímo nesouvisí s rizikovým chováním, bylo znemožněno. Přesto bylo cílem zapojení se
alespoň do on-line aktivit.
K aktivitám, které lze zařadit do kategorie nespecifické prevence a které ve školním roce
2020/2021 proběhly, je RAŠT (atleticky souboj 1. stupně), školní výlety, projekt Paměť
národa, olympiády, literární soutěž.
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, činnostní 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 2020/2021 tato
školení:
-

ÁMOS - vzdělávání a materiály pro 1. ročník
Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ
Elixír do škol – fyzika
Krizové situace v životě žáka
Angličtina pro 1. stupeň (Wow English)
Čtenářská gramotnost
Novela FKSP 2020
Síťování čtenářské gramotnosti – letní škola
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(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 4)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
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-

h)

Hra, zážitek a tvořivost - aktivizace v hodinách Čj
Aktivity v hodinách Aj
Vedení efektivní komunikace
Profesní průprava zástupce ředitele
Jak učit právní vědomí
Právo ve škole - dílna
Distanční výuka
Sborovna a ředitel - předcházení selhávání týmu
Hry ve výuce
Informační systém jako jedno z témat "nové informatiky"
Mluvnické kategorie – podstatná jména, přídavná jména
Matematika nás baví
Co mě čeká v 1. třídě
Revize RVP ZV - startovací balíček - práce s daty
Základy informatiky
Revize ICT v RVP ZV osnovy
Seminář – Google účty
Zeměpisný seminář

(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 31)
(počet účastníků 31)
(počet účastníků 31)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 2)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 1)
(počet účastníků 3)
(počet účastníků 32)
(počet účastníků 2)

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

Ve školním roce 2020/2021 se mnoho z tradičních a osvědčených akcí nemohlo
uskutečnit z důvodu koronavirové situace a dlouhodobého přechodu na distanční výuku.
Jedná se například o akci 72 hodin, vánoční besídky, lyžařský kurz, sportovní turnaje,
plavecký výcvik 2. a 3. tříd, Předškoličku, zážitkový program Deváťáci v roli učitelů, Den
otevřených dveří aj. Jen částečně se podařily zrealizovat návštěvy na dětském dopravním
hřišti a vědomostní soutěže (olympiády aj.) Ty probíhaly převážně on-line formou.
Naši žáci se také zúčastnili 20. ročníku literární soutěže pořádané Městskou
knihovnou Jablonec n. N. V kategorii II. stupně ZŠ, podkategorii Úvaha obsadila 1. místo Klára
Bubeníková z 9. třídy. Dalším úspěchem našich žáků bylo 2. místo v projektu Paměť národa
(viz bod 3 v části e)).
Akce, které se v době prezenční výuky podařilo uskutečnit:
-

harmonizační pobyt 5. A v Kořenově - září
harmonizační dny 6. A a 6. B – září
přednáška na Úřadu práce v Jablonci pro 9. třídu – září
profesní testy žáků 9. třídy – září
návštěvy knihovny – různé třídy - průběžně v době prezenční výuky
komiksová dílna – šesté a sedmé třídy - září
den s dravci na Rádle – 1. třídy - září
charitativní akce Ježíškova vnoučata, Krabice od bot – prosinec
Paměť národa - 9. třída září – červen
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-

-

i)

Maškarní rej ve třídách – 1. a 2. třídy – únor
Sférické kino 3. A, 4. A, 5. A - květen
výlety na konci školního roku – Dlaskův statek, Mumlavské vodopády, liberecká
gymnastická hala, jump aréna, Císařský kámen, Královka, ZOO Liberec, Kopanina,
Milíře, Malá Skála, kempování na rychnovském koupališti – červen
RAŠT – Rychnovský atletický školní trojboj – červen
letní sportovní příměstský tábor – srpen
škola poskytovala zázemí ZUŠ Jablonec nad Nisou pro výuku uměleckých oborů v
odpoledních hodinách
zázemí škola poskytuje i oddílu karate a hasičskému kroužku
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 2020/2021 nebyla ve škole provedena ze strany České školní
inspekce inspekční činnost. Nicméně naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých
bylo realizováno šetření zaměřené na organizaci, formy a obsah distančního vzdělávání. Toto
šetření proběhlo ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2021. Ve škole byly v tuto dobu přítomny dvě
inspektorky ČŠI. Provedly hospitace u vyučujících v 1. a 2. třídách, které v tuto dobu byly
prezenčně ve škole. Dále se obě paní inspektorky připojovaly do on-line hodin. Výstupem
jejich činnosti pak byla souhrnná zpráva ČŠI za celou Českou republiku. Obě paní inspektorky
poskytly vedení školy i vyučujícím cennou zpětnou vazbu a měly pro naši školu jen slova
chvály. Byly spokojeny jak s organizací a počtem on-line hodin, tak i s jejich úrovní.

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

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 společnosti
LAKTEA o.p.s
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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 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 2019 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.
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, NPI a PPP (viz bod g) této zprávy).

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Od října 2020 je realizován grant Šablony III. se zaměřením na zvýšení a zlepšení kvality
výuky v ZŠ i MŠ, s poskytnutou dotací 1 059 408 Kč. Jedná se o personální podporu pro ZŠ i
MŠ pro děti ohrožené školním neúspěchem v podobě školních asistentů.
Prorodinná opatření na ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce n. N. je další grant, který se rozběhl v
průběhu školního roku 2019/2020 a stále trvá. Tato dotace zahrnuje provoz Klubíku, což je
podpora školní družiny, a realizaci příměstských táborů pro žáky naší školy Rychnov u
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 2020/21 s organizacemi zaměstnavatelů
nespolupracovala.
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání:
1)
2)
3)
4)

MÚ Rychnov u Jablonce n. N.
MÚ Jablonec n. N.
Policie ČR
Městská policie Rychnov

-

zřizovatel, SPOZ, městská hala
OSPOD, DDH
odd. kriminality mládeže
bezpečnost v okolí školy
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

PPP Jablonec n. N.
SPC Turnov, SPC Liberec
Sport Jablonec s.r.o.
Maják
Čáp
MAS Podještědí
Top Priority s.r.o.
ACET

-

odborná pomoc, vyšetření
odborná spolupráce
využití sportovišť
prevence rizikového chování
prevence rizikového chování
projekty, dotace, vzdělávání
granty (Šablony I., II., III., Klubík)
prevence rizikového chování

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 14. 10. 2021

Mgr. Marek Zikl
ředitel ZŠ a MŠ

Přílohy: I. Tabulka údajů o hospodaření školy v roce 2020
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