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Výroční zpráva

A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel
školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

A.1 Základní údaje o škole

Název: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

Adresa: Sokolovská 328/17, Liberec 13, 460 14

Zřizovatel: Magistrát města Liberec

IČ: 68974639

Ředitel školy: Mgr. Pavlína Roudná

Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Menšíková

Zařazení do sítě: 1. 1. 2000 (resp. 12. 2. 1996)

Zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005

Kontaktní údaje:

web: www.zssokol.cz

email: skola@zssokol.cz

telefon: 481 120 586

Školská rada:

datum zřízení: 2005-12-20

počet členů: 5

počet jednání: 2

Mimoškolní, nebo občanská 
sdružení působící při škole:

Spolek Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská

Přehled součástí školy a jejich kapacit:

Název: IZO: Kapacita:

školní družina 116 401 117 110

školní jídelna 116 402 075 600

Školská rada:

Členové: Mgr. Martin Mejzr a Mgr. Zora Blažková  – zástupci pedagogických pracovníků, Bc. Veronika Maturová a Jiří Ronec – zástupci rodičů (zákonných
zástupců), Zbyněk Šrámek – zástupce zřizovatele.

Školská rada (ŠR) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.

ŠR je šestičlenná, poslední volby proběhly v červnu 2021. Předsedou ŠR byl zvolen  Mgr. Martin Mejzr. Při jednáních byla vždy přítomna ředitelka školy a
její zástupkyně. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách www.zssokol.cz.

Spolek „Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská“: 

Základním cílem spolku je posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí, zlepšení podmínek a práce školy. Spolek podporuje zájmovou činnost dětí a žáků
školy, podílí se na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Podle finančních možností podporuje materiální vybavení školy. Rada rodičů je
tvořena zástupci rodičů jednotlivých tříd a je součástí komunikačního kanálu mezi vedením školy a rodiči.

A.2 Kapacita školy a její naplněnost

p.č. Základní škola Kapacita
Naplněnost  

%
Průměrný počet dětí ve třídách 1. stupně Průměrný počet dětí ve třídách 2. stupně

běžné třídy spec. třídy běžné třídy spec. třídy

15 ZŠ Sokolovská 400 93,75 21,10 0 20,50 0

Kapacita školy je 400 žáků, při počtu uvedeném v tabulce níže činí její naplněnost 96 %. Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraniční škole dle §38
Školského zákona. V průběhu druhého pololetí byli do osmého ročníku přijati dva žáci z Ukrajiny, kteří do ČR v souvislosti s válečným konfliktem ve své
zemi. Další děti byly umístěny v adaptační skupině, která ve škole vznikla k 1. 4. 2022 a primárně se zaměřovala na osvojení základů českého jazyka.

 počet tříd počet žáků na 1 třídu

1. stupeň 10 214 21,4

2. stupeň 8 170 21,3

Údaje o počtu žáků k 31.5.2022

 

http://www.zssokol.cz/
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A.3 Školní družina a její kapacita, školní klub

p.č. Základní škola Kapacita
Poměr k počtu žáků  

1. stupně %
Naplněnost  

%
Školní klub  

ANO/NE/VHČ

15 ZŠ Sokolovská 110 52.1 100.0 NE

Do 4 oddělení školní družiny bylo zařazeno 110 žáků, tj. 52 % žáků 1. stupně, z 1. – 3. ročníku na základě závazné přihlášky.

Činnost v jednotlivých odděleních probíhala v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. Na pracovištích školní družiny byl v době
s částečnými omezeními bohatě využíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelky měly pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro pracovní a
výtvarné aktivity. Ke sportovním aktivitám byl v rámci možností  využíván bazén, tělocvičny a hřiště. Školní družina také realizovala projektové dny Včely v
našem životě a Malé taneční podpořené ze Šablon II. V rámci ŠD probíhaly kroužky Holčičiny a Šikulka.

 

B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku

B.1 Výuka cizích jazyků

p.č. Základní škola
Od které třídy je vyučován

povinně
1. cizí jazyk

Jaké cizí jazyky škola
nabízí jako 
1. cizí jazyk

Od které třídy je vyučován
povinně

2. cizí jazyk

Jaké cizí jazyky škola
nabízí jako 
2. cizí jazyk

15 ZŠ Sokolovská 3 AJ 7 NJ

Anglický jazyk: vyučován od 3. do 9. ročníku

Německý jazyk: vyučován jako druhý cizí jazyk od 7. do 9. ročníku

Všechny třídy jsou v rámci výuky cizích jazyků děleny na skupiny. Počet žáků v jedné jazykové skupině je 10 až 12 žáků.

V prvním a druhém ročníku mají děti možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka, ve 4. a 5. ročníku kroužek německého jazyka. Na druhém stupni pak
je možnost výběru ruského jazyka jako předmětu volitelného.

 

B.2 Podpora a rozvoj jazykového vzdělávání

p.č. Základní škola
Zapojení
rodilých
mluvčích

CLIL  
(zkratky předmětů,

ve kterých je metoda
používána)

eTwinning

Další cizí jazyk
zařazený jako

nepovinný předmět
ročník/jazyk

Výměnné
pobyty do
zahraničí

Jiné (max 3 příklady
nejvýznamnějších aktivit)

15 ZŠ Sokolovská Nepravidelně 0 NE
7. roč. 

RJ
NE

Nepovinný předmět RJ
vyučován i v 8. a 9. ročníku 
Zařazení žáků z ukrajinské
adaptační skupiny do běžné
výuky - vzájemná komunikace 

Od 7. do 9. ročníku mají žáci možnost v rámci výběru volitelných předmětů navštěvovat výuku ruského jazyka. Děti na 1. stupni pak kroužek anglického
jazyka (1. a 2. ročník) a kroužek německého jazyka (4. a . ročník). Své jazykové dovednosti si žáci vyzkoušeli také při výjezdu na exkurzi do Osvětimi.
Vzhledem k nejistotě související s koronavirovými opatřeními v 1. pololetí byl výjezd žáků do Anglie odložen na jaro 2023.

B.3 Rozmístění tzv. disponibilních hodin

1. Cizí jazyk 
2. ČJ a humanitní předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a společnost)
3. Matematika a přírodovědné předměty (1. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ předměty z oblasti Člověk a příroda) 
4. Estetické výchovy, Člověk a zdraví (Na obou stupních ZŠ předměty z oblastí umění a kultura a Člověk a zdraví) 
5. ICT 
6. Člověk a svět práce 
7. Volitelné předměty v rámci celého spektra vzdělávacích oblastí

p.č. Základní škola Typ tříd
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ

15 ZŠ Sokolovská běžné třídy 0 8 4 3 1 0 0 3 6 0 1 0 8

Disponibilní hodiny jsou na 1. stupni využity zejména na posílení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a
zdraví. Na 2. stupni pak posilujeme zejména vzdělávací oblast  Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda a volitelné předměty.

Volitelné předměty: výtvarná praktika, počítačová grafika, sportovní hry, plavání, finanční gramotnost, ruský jazyk

Volitelné předměty jsou určeny žákům druhého stupně a jsou uzpůsobeny k profilaci žáků, zejména sportovním a výtvarným směrem. Jsou dotovány
disponibilními hodinami a každý žák si volí z nabídky dvouhodinový předmět.

Nepovinné předměty: logopedická náprava

Logopedická náprava je určena především žákům prvního a druhého ročníku a je zaměřena na nápravu nejjednodušších vad řeči. Je prováděna speciálním
pedagogem – logopedem.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

C.1 Kvalifikovanost sboru

P.č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň

15 ZŠ Sokolovská 89 - 94% 82 - 88%

Ve školním roce 2021/2022 všichni pedagogové splňovali předpoklad vysokoškolského vzdělání pedagogického zaměření. Ve škole pracovaly tři paní
učitelky s bakalářským vzděláním pedagogického směru, jedna studium dokončuje v závěru tohoto školního roku, další se přihlásila od akademického roku
2022/2023 k magisterskému studiu. 

Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce:  Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I, Pedagogické
centrum Liberec, pověření MŠMT č. j. 20 617/2003-25. Studium úspěšně dokončeno v dubnu 2004.

Dále působí ve škole jako logopedická asistentka - Speciální pedagogika pro absolventy pedagogických studijních programů, TU Liberec, fakulta
pedagogická, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky. Studium úspěšně ukončeno v lednu 2008, akreditace  MŠMT ČR: 29354/2005-25-
372. V roce 2019 úspěšně absolvovala specializační studium pro výchovné poradce a v rámci školního poradenského pracoviště vykonává funkci
koordinátora inkluze.

Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Menšíková v roce 2019 úspěšně absolvovala specializační studium pro výchovné poradce a ve škole vykonává funkci
koordinátora inkluze pro 2. stupeň podporovaný z projektu Férové školy II.    

C.2 Specializované činnosti: kvalifikovanost a odborné profese

a)

p.č. Základní škola
Výchovný poradce

Školní metodik
prevence

Koordinátor ŠVP Metodik ICT Koordinator EVVO

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

počet
celkem

s potřebnou
kvalifikací

15 ZŠ Sokolovská 3 3 1 0 1 1 1 1 1 0

b)

p.č. Základní škola
Školní

psycholog
úvazek

Školní
speciální
pedagog  
úvazek

Asistent
pedagoga

(počet)

Koordinátor
společného

vzdělávání/inkluze  
A/N

Tlumočník
do znakové

řeči  
A/N

Specialista v oblasti
prostorové orientace
zrakově postižených  

A/N

Kariérový
poradce 

A/N

15 ZŠ Sokolovská 0 0,5 2 ANO NE NE ANO

Školní poradenské pracoviště:

Součástí školního poradenského pracoviště jsou 3 výchovní poradci: 

Mgr. Pavlína Roudná – logopedická asistentka, speciální pedagog, Speciální pedagogika pro absolventy pedagogických studijních programů, TU Liberec,
fakulta pedagogická, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, akreditace  MŠMT ČR: 29354/2005-25-372

Studium pro výchovné poradce, TU Liberec, CDV, akreditace MŠMT – 24599/2018-2-818

Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Menšíková v roce 2019 úspěšně absolvovala specializační studium pro výchovné poradce a ve škole vykonává funkci
koordinátora inkluze pro 2. stupeň podporovaný z projektu Férové školy II.    

Mgr. Irena Říhová – kariérový poradce

Specializační studium pro výchovné poradce, TU Liberec, fakulta pedagogická, studium úspěšně ukončeno v říjnu 2003

Mgr. Blanka Stupková – speciální pedagog - etoped, zapojena v rámci projektu Šablony III, spolufinancovaného s ESF a rozpočtu ČR.

Školní poradenské pracoviště se v rámci svých specializací podílí na poskytování speciálně pedagogické péče žákům s SPUCH, poskytuje poradenskou
podporu dětem i rodičům, řeší výchovné problémy žáků školy.

C.3 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět) 
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 
N – nevyhovující

P.č. Základní škola Ročník Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N %

 15  ZŠ Sokolovská 

 1  40  40  100  0  0  0  0 

 2  44  44  100  0  0  0  0 

 3  53  53  100  0  0  0  0 

 4  56  56  100  0  0  0  0 

 5  57  57  100  0  0  0  0 
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C.4 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň

Ú – úplná kvalifikace i aprobovanost (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy a zároveň má aprobaci pro daný vyučovací předmět) 
P – pedagogická kvalifikace, neaprobovaná výuka (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 
N – nevyhovující

P.č. Základní škola Vyučované předměty nebo vzdělávací oblasti Celkem vyučovaných hodin Ú % P % N %

 15  ZŠ Sokolovská 

 Český jazyk a literatura  22  22  100  0  0  0  0 

 Matematika  22  22  100  0  0  0  0 

 Cizí jazyky  46  46  100  0  0  0  0 

 ICT  24  4  16.7  20  83.3  0  0 

 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z  29  0  0  0  0  0  0 

 Člověk a společnost D, Ov,   14  0  0  0  0  0  0 

 celkem  407  344  84.5  20  4.9  0  0 

C.5 Věková struktura a genderové složení pedagogického sboru

p.č. Základní škola Celkem pedagogů Z toho muži Průměrný věk
Věková skladba

< 30 31 - 40 41 - 50 51 - 64 65 +

15 ZŠ Sokolovská 36 6 46.0 4 7 14 8 3

C.6 Změny v pedagogickém sboru

p.č. Základní škola
Nastoupili do

ZŠ celkem
Z toho absolventi fakult

vzdělávající učitele
Odešli ze ZŠ

celkem
Odešli na

jinou školu
Odešli mimo

školství
Z toho učitelé do 3

let praxe

15 ZŠ Sokolovská 3 3 2 2 0 0

C.7 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)

p.č. Základní škola
Ostatní zaměstnanci

celkem
Z toho
muži

Z celku administrativní
pracovníci

Z celku provozní
zaměstnanci

Z celku vedoucí
pracovníci

15 ZŠ Sokolovská 12,25 1 1 4,375 2

C.8 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců

p.č. Základní škola Nastoupili do ZŠ Odešli ze ZŠ Důvody odchodu

15 ZŠ Sokolovská 5 3 zdravotní důvody, změna pracoviště

D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

D.1 Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok

p.č. Základní škola
Celkový počet žáků, kteří

požádali o přijetí do 1.
ročníku

Počet
rozhodnutí o

přijetí

Počet
rozhodnutí o

nepřijetí

Počet odkladů
plnění školní

docházky

Počet žáků, kteří nastoupili do 1.
tříd v budoucím školním roce

15 ZŠ Sokolovská 65 47 0 15 48

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy

E.1 Externí hodnocení výuky, srovnávací testy – sledování pokroku jednotlivých žáků

p.č. Základní škola
Typ externího testování realizovaný v daném školním roce

NIQES - ČŠI  
InspIS SET

SCIO KALIBRO Jiné

15 ZŠ Sokolovská
5, 7, 9, tř. 
M, ČJ, AJ, dovednosti usnadňující učení

8, tř.
ČJ, M VSP

tř. 
tř. 

Ve školním roce 2021/2022 byly v rámci zjišťování výsledků vzdělávání testovány obě páté, sedmé a deváté třídy. V podzimní části z českého jazyka,
anglického jazyka a matematiky. Výsledky posložily zejména jednotlivým vyučujícím k náhledu nedostatků ve výuce zapřičiněných distanční výukou. Ve
srovnání tříd v ročníku i ve srovnání s dalšími školami v republice výsledky neukazovaly žádný zásadní výkyv. V jarní části už byly testovány pouze 5.
ročníky (ČŠI nabídla možnost výběru mezi 5. a 7. ročníkem, deváté ročníky byly vzhledem k přípravě na přijímací řízení vyjmuty). Testování probíhalo
tentokráv v českém jazyce, matematice a v dovednostech usnadňujících učení. V témže školním roce absolvovali žáci 9. ročníků také srovnávací testování
SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 
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E.2 Přehled prospěchu žáků

p.č. Základní škola Pololetí
Prospěl s

vyznamenáním
Prospěl Neprospěl Nehodnocen

Z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní
hodnocení dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb.

1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st 1.st 2.st

15 ZŠ Sokolovská
1. 188 66 22 97 0 2 0 1 46 0

2. 188 75 24 91 1 1 0 1 46 0

E.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání na ZŠ

p.č. Základní škola

Žáci, kteří odešli před ukončením
povinné školní docházky

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku

celkem

z toho
na

jinou
ZŠ

z toho na 8
leté

gymnázium

z toho na 6
leté

gymnázium
celkem

z toho na 4
leté

gymnázium

z toho na
SOŠ s

maturitou

z toho na
SOŠ 3

leté
učební
obory

z toho na
SOŠ 2

leté
učební
obory

z toho počet
žáků, kteří

nepokračují v
dalším studiu

15 ZŠ Sokolovská 18 17 0 1 52 3 36 9 4 0

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

F.1 Testování klimatu školy a třídy

p.č. Základní škola
A/N
*)

Kdy bylo
testování
naposledy

realizováno  
(měsíc/rok)

Ročníky, které se
testování
zúčastnily

Druh
použitého

testovacího
nástroje

Jak jsou výsledky dále využívány pro práci se školním
klimatem nebo uvedení různých aktivit zaměřených na

zlepšování školního klimatu.

15 ZŠ Sokolovská ANO únor/2022 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,

SCIO 
dotazník
klimatu

učitelského
sboru

(OCDQ-RS) 
sociometrické
dotazníky B-3

a B-4

Ve třídách jsou na základě výsledků sociometrického šetření
nasazovány v případě nutnosti preventivní programy na
zlepšení klimatu školy. 
S výsledky zpracovanými v rámci šetření klimatu sborovny
pracují s pedagogickým sborem zadavatelé dotazníku z TUL,
ve škole probíhají workshopy s učiteli zaměřené na zlepšení
klimatu sborovny.

F.2 Údaje o výchovných opatřeních

PTU - pochvala třídního učitele 
NTU - napomenutí třídního učitele 
DTU - důtka třídního učitele 
PŘŠ - pochvala ředitele školy 
DŘŠ - důtka ředitele školy

p.č. Základní škola
1. pololetí 2. pololetí

Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3 Počet žáků PTU NTU DTU PŘŠ DŘŠ 2 3

15 ZŠ Sokolovská 379 8 17 5 0 2 0 0 381 29 14 11 0 8 0 0

F.3 Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH)

p.č. Základní škola stupeň
1. pololetí 2. pololetí

celkem
z toho

NH
ZH na jednoho

žáka
NH na jednoho

žáka
celkem

z toho
NH

ZH na jednoho
žáka

NH na jednoho
žáka

15 ZŠ Sokolovská
1. 12742 5 61 0 12376 6 59 0

2. 10829 61 51 0 10150 35 51 0

F.4 Počty vážnějších výchovných problémů, které byly v průběhu roku řešeny formou
výchovných komisí popř. v součinnosti s OSPOD

p.č. Základní škola

Celkový
počet

výchovných
komisí

Neomluvená
absence

Zvýšená
absence (velmi
slabý prospěch

skryté
záškoláctví)

Ničení
školního
majetku

Kouření nebo
zneužívání

alkoholu či jiných
návykových látek v

areálu školy

Krádeže

Hrubé
chování,
slovní i
tělesná

agresivita

Jiné (doplnit
max. 3 další

vážnější
problémy, které

byly v rámci
výchovných

komisí řešeny)

15 ZŠ Sokolovská 3 1 0 0 1 0 1
experiment s

pepřovým sprejem

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
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G.1 Profesní rozvoj učitelů

p.č. Základní škola
Plán

DVPP

Individuální plány
osobního rozvoje

jednotlivých učitelů

Vzdělávací
akce pro celý
učitelský sbor

Vzájemné
hospitace a

náslechy mezi
učiteli

Mentoring Jiné formy profesního rozvoje

15 ZŠ Sokolovská ANO ČÁSTEČNĚ ANO ČÁSTEČNĚ NE

samostudium, individuální výběr
školení v rámci DVPP, uvádějící
učitelé + vedení předmětovými
skupinami

Ve školním roce 2021/2022 proběhla tři školení nebo workshop naplánované pro sbor jako celek. Jednalo se o školení Škola odpovědného spotřebitele
zaměřená na finanční gramotnost, školení formativního hodnocení a workshop Mapa školy pořádaný pracovníky TU Liberec. 1. stupeň absolvoval v rámci
projektu Férové školy školení "Myslet nahlas, mluvit nahlas" a "Umění zpětné vazby". Výhodou bylo, že mnohá školení stále probíhala v online prostředí,
což dokládá přiložená tabulka s přehledem dalšího vzdělávání pedagogů v tomto školním roce přiložená v oddíle L.

 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

H.1 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy

p.č. Základní škola

Soutěže typu A Soutěže typu B

Počet zapojených žáků
Počet umístění  
(1. až 3. místo)

Počet zapojených žáků
Počet umístění  
(1. až 3. místo)

školní kola okras a vyšší okres kraj ČR školní kola okras a vyšší okres kraj ČR

15 ZŠ Sokolovská 95 15 1 0 0 120 30 6 6 4

Ve školním roce 2021/2022 se žáci školy účastnili školních kol v těchto olympiádách: dějepisná, olympiáda v českém jazyce, fyzikální olympiáda (zde jsme
měli zastoupení i v okresním a krajském kole), chemická, Archimediáda, anglická. Tradičně se naši žáci účastní mnoha výtvarných soutěží:

Výtvarná soutěž Nenič si své tělo pořadatelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce       
Mapy kolem nás. (KÚLK) - nakreslení dětských obrázku pro podklady map
Ilustrace tradičně, netradičně i jinak. Veletrh dětské knihy
16. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku - mimořádné ocenění získala Denisa Duláková a Petra Kejzarová – obě žákyně 8.
ročníku. V kategorii starší žáci technika kresby 1. místo Elena Mejzrová a v kategorii starší žáci téma Staré listiny 2. místo Johana Richterová (obě
z 8. ročníku)
Výtvarná soutěž Euroregionu Nisa Krakonoš
Výtvarná soutěž vyhlášená Národním památkovým ústavem - cenu za vynikající výtvarné dílo získala Viktorie Salomonová (6. ročník) za své
ztvárnění Mariánského sloupu.
Soutěž ODĚV A TEXTIL, Liberec 2022, kategorie módní kresba - téma maškarní: 1. místo Veronika Hašková 6. ročník
Časopis roku (Vyšší škola odborné publicistiky)

 

 

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

I.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol
provedených v daném školním roce

p.č. Základní škola ČŠI Zřizovatel KÚLK OHES Hasiči Inspekce práce Jiné Jiné hodnota

15 ZŠ Sokolovská

J) Základní údaje o hospodaření školy

J.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce)

p.č. Základní škola
SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř.

15 ZŠ Sokolovská 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2

J.2 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity)

p.č. Základní škola třída ŠD Kč/měs ZK Ø Kč/rok
ŠP, HP, LVK a
jiné kurzy (Ø

Kč/rok)

Spolek rodičů
Kč/rok

Kulturní akce,
výlety, exkurze a
jiné aktivity (Ø

Kč/rok)

15 ZŠ Sokolovská

1. třída 150,- 400,- 2 500,- 200,- 250,-

2.-5. třída 150,- 400,- 2 500,- 200,- 300,-

6.-9. třída 0,- 0,- 2 500,- 200,- 350,-
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K) Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel, lektor
Počet

účastníků

Škola odpovědného spotřebitele Česká spořitelna 30

Formativní hodnocení NPI 18

Mapa školy - workshop TUL 25

Myslet nahlas, mluvit nahlas Férové školy 11

Umění zpětné vazby Férové školy 11

Novely právních předpisů Seminář-MS 2

Revize ICT v RVP SYPO 1

Řešení problémů ve škole Mgr. Veselá 2

Principy nezraňující komunikace Mgr. Matula 2

Tvorba profilu na jednu stránku ve škole  2

Základní kurz školního lyžování  2

Rozvoj čtenářské gramotnosti KVK Liberec 1

Metody práce s knihou ve výuce na 2. stupni ZŠ KVK Liberec 1

Třídní knihovničky KVK Liberec 1

Třída v pohodě ADVAITA 2

Příprava občanů k obraně státu SML 2

Osobnostně sociální rozvoj pro pedagogy Descartes 1

Aktivní učitel – zásobník aktivit NPI 1

Užívání, zneužívání a závislost na alkoholu KÚLK 1

Interaktivita – nové trendy Taktik 1

Čtenářská gramotnost Takik 1

Robotika pro učitele NPI 1

Základy algoritmizace a programování pro 1. a 2. stupeň NPI 1

Základy výuky 3D tisku NPI 1

Příprava na 3D tisk pro oblast Člověk a technika NPI 1

Bezpečné používání chemických látek a směsí ve výuce chemie  1

Abeceda prvňáka – učím se psát online SYPO 1
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Hodnocení při online výuce online 1

Aktivizační korpusy a jejich využití v jazykové výuce online 1

Badatelsky orientované učení online 1

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky online 1

Mobilní aplikace pro výuku online 1

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky online 1

Učíme komunikativně a zážitkově Fraus online 1

Komunikace s rodiči – nejen při třídní schůzce online 1

Jak (si) šetřit čas online 1

Práce s emocemi u dětí online 1

Jsem spokojená učitelka online 1

Formativní hodnocení a sebehodnocení v práci začínajícího učitele online 1

Péče o žáky s podpůrnými opatřeními online 1

Začínáme tvořit v Canvě online 1

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník online 1

Canva pro pokročilé online 1

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Kdo poskytuje Částka Účel

MŠMT - Šablony III 773 747 Kč školní speciální pedagog

Statutární město Liberec 17 940 Kč mimořádné aktivity: Mapy školy, Třída v pohodě

Statutární město Liberec 10 000 Kč mimořádné aktivity: školní parlament

Statutární město Liberec 15 000 Kč mimořádné aktivity: primární prevence

Statutární město Liberec 45 600 Kč exkurze

Statutární město Liberec 20 300 Kč Projekt Trenéři do škol

Krajský úřad Liberec 10 442 Kč potravinová pomoc

Krajský úřad Liberec 375 000 Kč
učební pomůcky pro rozvoj informačního myšlení
a digitální kompetence

Krajský úřad Liberec 74 000 Kč Prevence digitální propasti

Krajský úřad Liberec 21 000 Kč Primární prevence rizikového chování

Dar rodiče 116 520 Kč  
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N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

N.1 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ

p.č. Základní škola
Spolupráce ZŠ a MŠ *)  

(max 3 konkrétní aktivity realizované
ve školním roce)

Prostupnost a spolupráce mezi 1. a
2. stupněm  

(max 3 konkrétní aktivity realizované
ve školním roce)

Spolupráce ZŠ a SŠ **)  
(max 3 konkrétní aktivity realizované

ve školním roce)

15 ZŠ Sokolovská
kroužek Předškoláček 
Pavlovická oplympiáda 
plavání pro děti z MŠ U Letiště

Projektová výuka 
Nocování ve škole 
Sportovní den

Projektový den ve škole se SŠ
zdravotní 
Projektový den v turnovské SŠ
zdravotní 
Návštěva dílen SŠSSaD Liberec

Škola spolupracuje s MŠ U Letiště (školka využívá plavecký bazén), úzká spolupráce je navázaná také se sousední ZŠ Vrchlického (společné aktivity ve
ŠD, sportovní utkání mezi žáky školy). Pro děti z okolních MŠ je každoročně pořádán kroužek Předškoláček zaměřený na seznámení předškoláků se
školním prostředím. V rámci nabídky aktivit SŠ pedagogové využívají možnost návštěv v dílnách okolních středních škol a učilišť (Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec), ve spolupráci se střední zdravotnickou školou jsou pořádány projektové dny se zaměřením na zdravovědu a praktický nácvik
první pomoci. Spolupráce s Technickou univerzitou probíhá formou návštěv laboratoří TU a škola umožňuje studentům učitelství absolvovat praxi na ZŠ.
Osvědčila se také spolupráce s TU v rámci vyhledávání chybějících zaměstnanců (ve škole vyučuje na částečný úvazek několik studentů). 

 

N.2 Komunikace se zákonnými zástupci

p.č. Základní škola
Držitel značky

Rodiče vítáni *) 
A/N

Besedy pro
rodiče  

A/N

Zapojení rodičů
do výuky  

A/N

Zapojení rodičů do práce na
rozvojových plánech  

A/N

Jiné (max 3 příklady
realizované v daném roce)

15 ZŠ Sokolovská NE NE NE NE
Den otevřených dveří 
Předškoláček 
zápis prvňáčků

Škola komunikuje se zákonnými zástupci několika způsoby. Nejběžnějším z nich je e-mailová korespondence, kterou využívá většina pedagogů včetně
vedení školy. Další alternativou je komunikace přes aplikaci Bakaláři, která je využívána zároveň jako elektronická žákovská knížka. V době  distanční výuky
škola začala komunikovat přes platformu MS TEAMS, kterou využívá v době běžného režimu např. ke konání třídních schůzek, předávání informací o
aktivitách školy a k předávání úkolů. Tato platforma bude nadále nedílnou součástí komunikace i výuky na ZŠ. Důležitým článkem v komunikaci jsou také
pravidelná setkání vedení školy se zástupci rodičů v SRPŠ. Škola nabízí rodičům poradenskou podporu školního etopeda, v případě potřeby probíhají
setkání na úrovni učitel – rodič – žák.

 

O) Další údaje sledované zřizovatelem

O.1 Testování klimatu školní sborovny

p.č. Základní škola
ANO/NE

*)
Rok kdy bylo provedeno poslední

testování
Druh použitého testovacího nástroje nebo jiná forma práce s

klimatem školní sborovny.

15 ZŠ Sokolovská ANO 2022 SCIO

Ve školním roce 2021/2022 vedle testování SCIO, které zahrnovalo také testování školní zborovny, škola pokračovala v projektu realizovaném TU Liberec:
šetření TAČR/ZŠ - Diagnostika a intervence sociálního klimatu učitelských sborů. Probíhaly další aktivity navazující na základní dotazník pro pedagogy a
rozhovory s vedením školy: workshop pro pedagogický sbor včetně SWOTT analýzy, rozbory s vedením školy a koučink vedení školy.
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O.2 Strategie rozvoje školy a vzdělávání

p.č. Základní škola
Strategický
dokument

Do zpracování strategie byli
zapojeni:

Je materiál
každoročně

vyhodnocován
a případně dle

potřeby
doplňován?

Je dokument veřejně přístupný pro
rodiče?

15 ZŠ Sokolovská 2020 - 2022
1 - ředitel (nejužší vedení) 
2 - rozšířené vedení 

ANO NE

Škola má vypracovanou stratedii rozvoje vždy na dvouleté období. V současné době je v přípravě nový dokument, který reflektuje také postřehy
pedagogického sboru vyplývající ze situace vzniklé po dvouletém distančním období. Pedagogický sbor také v souvislosti s projektem TU Liberec
zaměřeným na klima sborovny vypracoval SWOTT analýzu, jejíž závěry jsou do nového strategického plánu zakomponovány.

Záměrem je pokračovat v dalších úpravách společných prostor (chodby, vestibul) s ohledem na bezpečnost a estetickou úroveň. V příštím roce je také
naplánována úprava posledního z kabinetů pro pedagogy (výmalba, nová podlahová krytina). Obě tělocvičny jsou zrekonstruované, bohužel však není
dlouhodobě vyřešeno zázemí obou tělocvičen – sprchy, šatny a oddělený vstup do sportovního pavilónu. Každoročně je tato skutečnost uváděna v plánu
oprav a investic. V alarmujícím stavu je stále budova školy – nezateplená s okny, které byly v letošním roce částečně zajištěny proti zatékání, stále ale jejich
stav a hlavně stav okolí oken ovlivňuje spotřebu tepla a nevytváří teplotní pohodu v některých učebnách. Ve spolupráci se zřizovatelem byly započaty práce
na přípravě projektové dokumentace k opravě vnějšího pláště budovy a některých vnitřních prostor. Dalším záměrem je také průběžně zlepšovat pracovní
prostředí pro žáky a pedagogy z vlastních provozních prostředků – malování, nábytek. Dále doplňovat a modernizovat technické zázemí pracoviště. 

Naším cílem je co nejkvalitněji poskytovat výchovně vzdělávací službu se zřetelem k dosažení cílů základního vzdělávání.

Priority pro další období jsou následující:

Uplatňovat individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k žákům mimořádně nadaným, z cizojazyčného i ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí.
Rozšiřovat a udržovat funkčnost poradenského pracoviště ve škole.
Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické a IT gramotnosti.
Podílet se na výchově a vzdělávání žáků talentovaných na volejbal a výtvarné činnosti.
Pracovat na úpravách školního vzdělávacího programu v souvislosti s úpravou RVP, zejména pak na nabídce volitelných předmětů tak, aby
vycházela z konkrétních a aktuálních potřeb společnosti. Uvést do praxe nově vytvořený ŠVP pro ICT.
Zaměřit se na rozvoj jednotlivých kompetencí s výhledem na velkou revizi RVP.
Ve větší míře uplatňovat formativní hodnocení ve všech oblastech vzdělávání a zaměřit se na širší využití slovního hodnocení.
Podporovat jazykové vzdělávání. Využít možnost zapojení rodilých mluvčích do výuky.
Zaměřit se na možnosti příhraniční spolupráce se základními školami v sousedních zemích.
Využívat moderní metody výchovně vzdělávací práce, uplatňovat ve výuce ICT, kooperativní učení, projektovou výuku.
Rozšiřovat povědomí o Hejného metodě výuky matematiky na 2. stupni, začlenit tuto metodu do běžné výuky.
Zapojit pedagogický sbor do DVPP v souladu s potřebami školy.
Podporovat u pedagogů snahu zapojit se i do mimoškolních aktivit, rozšířit nabídku volnočasových aktivit.
Zapojit školní jídelnu do některého z programů zdravého stravování.
Prohlubovat kontakt s jednotlivými mateřskými školami v okolí, získat důvěru rodičů a tak udržovat naplněnost školy.

O.3 Participace žáků na chodu školy

p.č. Základní škola
Školní

parlament
ANO/NE

Zástupci ve školním
parlamentu (od které

třídy)

Četnost
schůzek

Provádějí se
zápisy z jednání

ANO/NE

Způsoby předávání
informací o

činnosti

Příklady aktivit v daném
školním roce max 5

příkladů

15 ZŠ Sokolovská ANO 5. ročník
1x

měsíčně
ANO písemně

zapojení školy do projektu
Hrdá škola - organizace

aktivit 
organizace sběrových

aktivit 
Vánoční přání pro domov

důchodců 
vánoční sbírka pro Tulipán 

aktivity související s
úklidem okolí školy

Žáci školy se zapojují do chodu školy prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu. Navrhují jednotlivé aktivity, které souvisejí zejména se
zapojením do projektu "Hrdá škola", koordinují úklidové práce v okolí školy a péči o prostory školy. Vyjadřují se také k prostorám školy, navrhují vylepšení či
úpravy. Schůzek se pravidelně účastní vedení školy, které s dětmi jejich návrhy rozebírá a diskutuje. Parlament také intenzivně zapojuje do příprav dne
otevřených dveřía projektových dnů.
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O.4 Pestrost způsobů výuky

F - frontální způsob výuky 
Č - činnostní učení 
P - projektové vyučování

A – běžně používaný způsob u většiny učitelů ve všech předmětech 
B – tento způsob výuky využívají jen někteří učitelé v některých předmětech 
C – tento způsob výuky učitelé většinou nezařazují (použití metody je výjimečné)

p.č. Základní škola
1. stupeň 2. stupeň

F Č P Jiné F Č P Jiné

15 ZŠ Sokolovská A A A
kooperativní učení 
badatelská výuka 
online výuka MS TEAMS

A B B
kooperativní učení 
online výuka MS TEAMS 

Po dvou letech distančního vzdělávání se v tomto školním roce opět rozeběhly aktivity, které byly v předešlých letech omezeny covidovými opatřeními.
Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na rozvoj  kompetencí,  první polovině školního roku byly zaměřeny především na socializační aktivity. V tabulce níže jsou
uvedeny nejvýznamnější z nich za jednotlivé ročníky:

1. r.

projektové dny v Motyčkovic klice, Vánoce ve Střevlíku, čarodějnický den, planetárium ve škole
den s trenérem fotbalu – FB Krásná studánka
předávání slabikářů v KVK, pasování na čtenáře v knihovně
divadelní představení ve škole a v ND
škola v přírodě
sportovní dny

2. r.

den s trenérem fotbalu – FB Krásná studánka
projektové dny: ekocentrum Střevlík, Motyčkovic klika, Markétina dopravní výchova, den
v Technickém muzeu, Místo, kde žijeme – Ještěd, čarodějnický den, planetárium ve škole
KVK – scénické čtení
spaní ve škole
divadelní představení ND
škola v přírodě
sportovní dny

3. r.

den s trenérem fotbalu – FB Krásná studánka
projektové dny: SKLO, Divizna – cesta semínka, Motyčkovic klika, čarodějnický den, Markétina
dopravní výchova, planetárium ve škole
exkurze na Pražský hrad
KVK – Kdo se směje, nezlobí, detektivní pátrání
škola v přírodě
sportovní dny
spaní ve škole
ADVAITA – Jsme kamarádi

4. r.

den s trenérem fotbalu – FB Krásná studánka
projektový den: zdravověda se zdravotní školou, Markétina dopravní výchova, taneční škola,
planetárium ve škole
divadelní představení v ND
škola v přírodě
sportovní dny
dopravní hřiště
návštěva ZOO a dinoparku
Maják:  Jsme parta

5. r.

projektové dny:  smyslový den v parku Skalka, Velikonoce v EU, Evropský dům – Evropa,
Markétina dopravní výchova, SKLO, planetárium ve škole
Advaita: Děti a návykové látky
Maják: Bezpečně na internetu
škola v přírodě
sportovní dny
ŠVP, pobyt v Chorvatsku
vánoční dílny
KVK: detektivní pátrání

6. r.

harmonizační kurz
IQ Landia
Maják: Klima třídy, Bezpečně na internetu
projektové dny: Velikonoce v EU, Plastmakers – recyklace, planetárium ve škole
přednáška o dospívání
spaní ve škole
sportovní dny – Hop aréna, Nisa park
Road fest

7. r. Maják: Návykové látky, Rizikové sexuální chování
harmonizační kurz
program Planeta Země
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Advaita: Kluci a holky
IQ Landiaprojektové dny: Plastmakers – recyklace, finanční gramotnost – návštěva banky,
čtenářské dílny, točíme animák – Anifilm, planetárium ve škole, přednáška o dospívání
lyžařský kurz
spaní ve škole
muzeum – Krása a užitek

8. r.

lyžařský kurz, cyklistický kurz
exkurze Kutná hora
projektové dny: planetárium, Plastmakers – recyklace, FG, čtenářské dílny, Legiovlak
program Planeta Země
sportovní den
spaní ve škole
Maják: Na netu
Advaita: Různí, ale rovní

9. r.

vodácký kurz
ÚP beseda
IQ Landia
Maják: Rizikové sexuální chování
Advaita: Devítka končí, co pak?
exkurze Osvětim
projektové dny: Práva spotřebitele, Plastmakers – recyklace, první pomoc se SZŠ
sportovní den, golf
EDUCA
návštěva Národního muzea

 

O.5 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do vzdělávacích a
rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte

p.č. Základní škola
Hejného
metoda

Comenia
Script

Využití
tabletů ve

výuce

Zdravý životní
styl a stravování

Trvale udržitelný rozvoj Jiné

15 ZŠ Sokolovská ANO NE ANO

Ovoce do škol 
Obědy dětem 
Projektový den -
zdravé stravování

Využití interaktivní techniky 
Podpora čtenářské a
matematické gramotnosti 
Podpora technického
vzdělávání - spolupráce s IQ
Landií

Spolupráce s firmou Plastmakers
- zpracování a reciklace plastů 

Ve výuce matematiky je vždy v jedné z paralelních tříd na 1. stupni vyučována matematika metodou Hejného. Žáky, kteří se učí touto metodou, máme
momentálně v 9. ročníku. Průběžně jsou v rámci této metody proškolováni také vyučující 2. stupně tak, aby byli schopni některé prvky využít i v rámci výuky
na 2. stupni. Ve všech ročnících je hojně využíváno činnostní učení, ve kterém je průběžně proškolován celý pedagogický sbor. Důraz je kladen na
čtenářskou a matematickou gramotnost, ve kterých škola navazuje na testování v rámci pilotního projektu KÚ. 

Vzdělávací aktivity:

rozvoj sportovních dovedností žáků v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků
rozvoj výtvarných dovedností žáků v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků
výuka počítačové grafiky
kurz lyžařský, turistický, cyklistický a vodácký (v tomto roce nerealizováno)
škola v přírodě pro 1. stupeň včetně zájezdu do Chorvatska pro 5. a 6. ročník 
alternativní výuka v IQ LANDII
logopedická a dyslektická péče

Volitelné předměty:

Výtvarná praktika, počítačová grafika, sportovní hry, plavání, přírodopisná praktika, finanční gramotnost, zeměpisná praktika, ruský jazyk – volitelné
předměty si vybírají žáci na 2. stupni v časové dotaci 2 hodiny týdně. Dotace je pokryta disponibilními hodinami.

 

 

O.6 Komunitní činnost

p.č. Základní škola
Počet
akcí

Vybrané příklady

15 ZŠ Sokolovská 0
Den otevřených dveří, kroužek Přeškoláček - aktivita zaměřená na předškoláčky a jejich rodiče, Další akce
neuskutečněny z důvodu COVID omezení především v 1. pololetí

V tomto školním roce se po dvouleté pauze podařilo uskutečnit kroužek Předškoláček pro budoucí prvňáčky. V pěti lekcích si malí předškoláčci mohli
vyzkoušet, jak to ve škole chodí. Rodičům byla umožněna prohlídka školy, na jejich dotazy odpovídalo vedení školy. Podařilo se také uskutečnit den
otevřených dveří. Jedná se o sobotní dopolední akci, při které žáci školy se svými učiteli připravují zábavné aktivity pro děti z okolí a jejich rodiče. Součástí i
této akce je prohlídka školy a beseda s vedením. Po dvou letech online zápisu bez osobní účasti jsme mohli připravit také plnohodnotný zápis budoucích
prvňáčků, při kterém si děti s rodiči prošly jednotlivá stanoviště a hravou formou s paními učitelkami předvedly, co umí. 
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O.7 Vlastní kuchyně/externí dodavatel (výdejna)

p.č. Základní škola Kuchyň a jídelna ve škole Kuchyň a jídelna ve škole externí provozovatel Výdejna ve škole externí dodavatel

15 ZŠ Sokolovská vlastní

Škola má k dispozici vlastní kuchyň i jídelnu, kapacita je 600 žáků. V jídelně se stravují žáci a pedagogové základní školy a dále žáci Doctriny-
Podještědského gymnázia, které využívá jeden z pavilonů školy. 

O.8 Kmenové a odborné učebny, učebny školní družiny

a)

p.č. Základní škola
Počet

"kmenových"
učeben ZŠ

Odborné učebny

celkový
počet

druh odborné učebny (maximální kapacita
uvedené odborné učebny) např.: chemie (30)

z kapacitních důvodů je učebna
využívána jako kmenová

15 ZŠ Sokolovská 17 7

fyzika + chemie (30) NE

přírodopis (30) ANO

dějepis + zeměpis (30) NE

výtvarný ateliér (30) NE

počítačová učebna1 (15) NE

počítačová učebna2 (15) NE

jazyková učebna (15) NE

b)

p.č. Základní škola
Učebny školní družiny

celkový
počet

z kapacitních důvodů jsou učebny využívány
jako kmenové

poznámka

15 ZŠ Sokolovská 4 NE
Jedna z heren využívána pro menší počet dětí z důvodu
malých rozměrů.

Většina odborných učeben je vybavená novým nábytkem a lavicemi, z kapacitních důvodů jsme nuceni učebnu přírodopisu využívat jako třídu kmenovou.
Učebna Z+D byla od 1. 4. 2022 využívána jako učebna pro výuku ukrajinských žáků, kteří navštěvovali adaptační skupinu vytvořenou v rámci uprchlické
vlny související s válkou na Ukrajině. Zároveň se jedná o učebnu, která dlouhodobě volá po částečné modernizaci, na kterou se zaměříme v příštím školním
roce. Přes prázdniny došlo také k částečné reorganizaci v jedné z počítačových učeben. Byla přizpůsobena provýuku robotiky.

O.9 Vnitřní sportoviště

p.č. Základní škola
Tělocvična  

počet
Bazen Posilovna

Relaxační zázemí  
(popis))

Jiné

15 ZŠ Sokolovská 2 ANO ANO

Škola má v budově školy k dispozici dvě tělocvičny s funkčním vybavením a hlavně cvičný plavecký bazén, který využívají vyučující 1. stupně a TV v rámci
hodin TV (ŠVP školy je na 1. stupni posílen disponibilními hodinami, kterými se navyšuje tělesná výchova v 1. až 7. ročníku o 1 hodinu plavání ve školním
bazéně, od 8. ročníku mají žáci možnost výběru plavání z nabídky volitelných předmětů).  Bazén využívaly ve školním roce 2021/2022 také další liberecké
školy ke splnění povinné výuky plavání na 1. stupni (ZŠ Vrchlického, ZŠ Česká, ZŠ Jabloňová, ZŠ Švermova, ZŠ Náměstí míru, ZŠ pro tělesně postižené). 
V tomto školním roce se také podařilo dokončit povinný plavecký výcvik pro většinu škol. Kontinuita výcviku byla narušena uzavřením škol.   

 

O.10 Outdoorová sportoviště

p.č. Základní škola ANO/NE Základní popis

15 ZŠ Sokolovská ANO Multifunkční sportovní areál využívaný společně se ZŠ Vrchlického.

Učitelům a žákům je k dispozici venkovní multifunkční hřiště využívané společně se sousední ZŠ Vrchlického. Na hřišti lze díky vybavení provozovat
prakticky veškeré atletické disciplíny a míčové hry. Hřiště je v odpoledních hodinách využíváno školní družinou.

 

O.11 Bezbariérový přístup

p.č. Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.)

15 ZŠ Sokolovská ANO Částečně - nájezdová rampa do přízemí školy, bezbariérová WC v suterénu a přízemí budovy.

Bezbariérový přístup do školy je vyřešen pouze částečně, při poslední větší rekonstrukci vnitřních prostor došlo k vybudování nájezdové rampy do budovy
školy a k vybudování bezbariérových toalet v suterénu školy. Bohužel jednotlivá bezbariérová zařízení nejsou funkčně propojená.
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O.12 Technický stav školského objektu

p.č. Základní škola Stav
Poznámka  

aktuálně podané nebo připravované projekty

Ve školním roce 2021/2022 byla v období letních prázdnin realizovaná rozsáhlá rekonstrukce bazénové technologie. Nová moderní technologie tak zaručí
dlouhodobě konfortnější péči o školní plavecký  bazén. V průběhu školního roku bylo vyměněno linoleum na centrálním schodišti a byly upraveny kabinky v
šatně bazénu (staré nevyhovující kopility byly vyměněny za plastové kabinky). Dále pokračujeme v úpravách tříd a prostředí chodeb, tak, aby bylo prostředí
přívětivé pro žáky i dospělé.

O.13 Způsob a nástroj ICT k distančnímu vzdělávání

p.č. Základní škola
Způsob poskytování

distančního
vzdělávání

Používané ICT nástroje Způsob poskytování distančního vzdělávání pro
žáky ze sociálně slabšího prostředí1. stupeň 2. stupeň

15 ZŠ Sokolovská ONLINE
Platforma MS
TEAMS, výukové
programy

Platforma MS
TEAMS, výukové
programy

možnost zápůjčky školních NB, možnost
individuálního online připojení z budovy školy pod
dohledem AP

Po dobu distanční výuky se veškeré aktivity včetně např. třídních schůzek přesunuly do platformy MS TEAMS. Vzhledem k softwarovému vybavení školy se
jevila tato platforma jako nejvhodnější i pro další používání v rámci běžné výuky. MS TEAMS jsou  tak i nadále součástí prezenční výuky využivané ke
komunikaci s rodiči, k zadávání úkolů a tvorbě projektů a jako úložiště  žákovských prací. Během distanční výuky byla ve škole zřízena také "výuková
stanoviště", která byla využívána v případě potřeby k zapojení žáků bez domácího internetového připojení nebo žáků se slabšími studijními výsledky. Takoví
žáci se připojovali na online výuku ze školy pod dohledem asistentů pedagoga, vychovatelek nebo vyučujících s předměty, keré nebyly takovou měrou
distančně podpořeny. Škola také využila celou řadu podpůrných programů, které byly po dobu distanční výuky nabízeny. 

 

 



ZŠ Sokolovská

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje Částka Účel

MŠMT           773 747 Kč šablony III.

Dar rodiče           116 520 Kč dar

MML             10 442 Kč potravinová pomoc

Statutární město Liberec             17 940 Kč mimoř. aktivity

Statutární město Liberec             45 600 Kč mimoř. aktivity - exkurze

Liberecký kraj           116 795 Kč nanoroušky

Potravinová banka               5 017 Kč roušky, hygien. Materiál

MŠMT           296 087 Kč testovací sady

Technická universita Liberec           278 888 Kč stavebnice, nepen. Dary

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

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

                               31 285 066 Kč        4 182 950 Kč                              1 940 017 Kč       477 143 Kč      1 802 443 Kč    39 687 619 Kč 

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

investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. 

výsledek

                                                - Kč      23 401 218 Kč                              8 261 643 Kč       241 528 Kč           28 007 Kč                      - Kč           7 632 289 Kč             39 564 685 Kč               122 934 Kč 

V Liberci dne 27. 5. 2022

Zpracovala: Ing. Veronika Klozová

1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.



Indiánská výprava 2.B               Projektový den – výroba skleněných květin 

SuitUp day                  Nocování ve škole 2.B 

Šikovný chemik          Harmonizační kurz 6.A 

Drakiáda 6.A                         Kutná Hora 8.A 



Halloween v družině               Harmonizační kurz 7.A a 7.B 

Předávání slabikářů prvňáčkům       Čerti ve škole 

Sbírka vánočních přání               Čtenářské dílny 

Pohádková angličtina        Lyžařský kurz sedmých ročníků 



Olympiáda v anglickém jazyce             Karneval v družině 

Markétina dopravní výchova           Vystoupení „Těm, co chtějí zpívat.“ 6.A 

Planetárium                            Vítání jara na prvním stupni 

Předškoláček               Exkurze na TUL 



Egg rolling – anglické velikonoční zvyky        1. místo okresního kola ve volejbalu 

Den Země                  Čarodějnický den 

Výtvarná soutěž                 Dějepisná exkurze pro deváté ročníky – Krakov, Osvětim 

Plastmakers pro druhý stupeň  Urban Jump Arena 7.B 



Finanční gramotnost v praxi – Česká Spořitelna       Den bez školních batohů 

První pomoc pro deváťáky              Pasování prvňáčků na čtenáře 

Road Fest pro 2. stupeň           Golf na Grabštejně 9.A 

Cyklistický kurz pro osmé ročníky                     Dějepisná exkurze Praha 3.B 



Šesťáci v Nisaparku – sportovní den             Pavlovická olympiáda 

Chorvatsko – škola v přírodě 
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