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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 – 2017 
 
Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle § 7 odst.1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znEní pozdEjších úprav, 
kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých zámEr], výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 
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Výroční zpráva o činnosti školy 

 
 
1. Základní údaje  
   
 

     Název:                                Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,  
                                     pUíspEvková organizace                                          
                                               
 
Sídlo:                                   Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 
 

Kraj:                               Liberecký 
 
Zįizovatel školy:              Statutární mEsto Liberec 
                                             námEstí Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, 460 59 
                                             IČO  262978 
                          
 

Právní forma:                    pUíspEvková organizace     
                                            IČO  68 974 639 
                                             
 
Zaįazení do sítğ škol:    1. 1. 2000 (resp. 12. 2. 1996) 

 
 
 
Druh a typ školy:             plnE organizovaná škola s 1. – ř. postupným ročníkem 
 
 
Įeditelka školy:             Mgr. Ludmila Moravcová 
                                            Slovanská 44, Liberec 25, 463 12 
 

Zástupce įeditelky:        Mgr. Pavlína Roudná 
 

Vedoucí školní jídelny:    Ivana  Kodešová 
 

    
                             
Celková kapacita školy a jejích součástí: 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 241 112 Kapacita  400 
ŠKOLNÍ DRUŢINA IZO 116 401 117 Kapacita  110 
ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO 116 402 075 Kapacita  530 
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Školská rada:   
 
Mgr. Martin Mejzr – pUedseda, Ing. Martina Jirsová, ZbynEk Šrámek – členové. 
Školská rada (ŠR) je orgán školy umoţOující zákonným zástupc]m nezletilých ţák],  
pedagogickým pracovník]m školy, zUizovateli a dalším osobám podílet se na správE školy. 
ŠR je tUíčlenná, v listopadu 2014 probEhly volby. PUedsedou ŠR byl zvolen Mgr. Martin 
Mejzr, zástupce pedagogických pracovník]. PUi jednáních byla vţdy pUítomna Ueditelka školy 
a její zástupkynE. Zápisy z jednání jsou zveUejnEny na webových stránkách www.zssokol.cz. 
 

Obory vzdğlání: 
 
79-01-C/01 Základní škola, denní forma 
 

Školní vzdğlávací program: 

 
Všichni ţáci školy se ve školním roce 2016 – 2017 vzdElávali podle Školního vzdElávacího 
programu pro základní vzdElávání, platného od 1. ř. 200Ř, ev. č. 2/200Ř, který vychází         
 z tradic školy a inovativních program] a projekt] (rozšíUená výuka tElesné výchovy, výtvarné 
výchovy, „Zdravá škola“, „TvoUivá škola“).  
 Poslední úprava učebního plánu byla provedena v návaznosti s legislativními zmEnami, 
platnými od 1. ř. 2016 Dodatkem č. 6 s účinností od 1. ř. 2016, projednaného na pedagogické 
radE dne 22. 6. 2016. 
 
2. Pedagogický sbor  
 
Mgr. Ludmila Moravcová jmenována do funkce Ueditelky Základní školy, Liberec, 
Sokolovská 32Ř, pUíspEvková organizace na základE výsledk] výbErového Uízení s účinností 
od 1. srpna 2012 na dobu 6 let. 
Teditelka školy má splnEny kvalifikační pUedpoklady pro výkon své funkce: 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, ZČU v Plzni, fakulta ekonomická, 
akreditace MŠMT ČR: 210ř1/2005-25-282. 
V tomto školním roce začaly v pedagogickém sboru novE pracovat tUi paní učitelky (zástup za 
dlouhodobE nemocnou paní učitelku, náhrada za odchod na post Ueditelky školy, odchod na 
jinou školu v místE bydlištE). 
   
Další údaje o pedagogických pracovnících a zamğstnancích a zamğstnancích školy: 
PTÍLOHA č. 1 – Pedagogický sbor 
 
 
3. VzdElávací proces 
 
Teditelka školy k zabezpečení úkol] vyplývajících z ustanovení školského zákona a v souladu 
se zUizovací listinou školy vydala organizační Uád školy, který stanoví organizační strukturu 
základní školy, systém Uízení, p]sobnost jednotlivých organizačních útvar] a jejich vzájemné 
vztahy. Ustanovení organizačního Uádu jsou závazná pro všechny zamEstnance školy. 
Tízení školy je tUístupOové. 
VnitUním poradním orgánem Ueditelky školy je porada vedení (členy porady vedení jsou 
všichni vedoucí zamEstnanci pUímo podUízení Ueditelce školy). Podle potUeby pUizve Ueditelka  
k jednání porady vedení další účastníky. 

http://www.zssokol.cz/
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Teditelka zUizuje pedagogickou radu jako sv]j poradní orgán, projednává s ním všechny 
zásadní pedagogické dokumenty a opatUení týkající se vzdElávací činnosti školy. 
 
Vize a strategické cíle 

 
Základní škola, Liberec, Sokolovská 32Ř, p. o. je výchovnE vzdElávací institucí, která: 

 poskytuje ţák]m i rodič]m výchovnE vzdElávací sluţbu, 
 zajiš[uje ţák]m kvalitní všeobecné vzdElávání, 
 klade d]raz na činnostní charakter výuky smEUující k utváUení a rozvíjení 

klíčových kompetencí ţák], zejména vedoucí k samostatnosti, tvoUivosti, 
pUemýšlení, vzájemné toleranci a úctE, k rozvoji komunikačních dovedností a 
spolupráci, 

 vede ţáky k pochopení nezbytnosti aktivní znalosti cizích jazyk], 
 podporuje zájem ţáka o poznání svEta v globálních souvislostech, 
 nabízí širokou škálu pohybových aktivit, relaxaci a seberealizaci ve výtvarných 

činnostech, 
 usiluje o pozitivní emoční vyladEní osobnosti dítEte a sníţení úrovnE agresivity, 
 vytváUí smysluplné vyuţití volného času v zájmových aktivitách. 

 
Kvalitní sluţbou chce škola obstát v konkurenci blízkých základních škol a získat d]vEru 
rodič], kteUí svoje dítE pUihlásí k základnímu vzdElávání právE na tuto školu.  
 
Koncepční zámğry pro školní rok 2016 - 2017: 

 
 Poskytovat výchovnE vzdElávací sluţbu k dosaţení cíl] základního vzdElání. 
 Podílet se na výchovE a vzdElávání mládeţe talentované na volejbal, na výtvarné 

činnosti. 
 Vyuţívat moderní metody výchovnE vzdElávací práce. 
 UplatOovat podp]rná opatUení v rámci inkluzívního vzdElávání. 
 Dodrţovat interní mravní desatero. 
 Zapojení pedagogického sboru do DVPP - inkluze. 
 Realizovat  ŠVP včetnE dodatk] 
 Realizovat projekty: Willík ve škole, Malování bez zábran, Ovoce do škol. 
 Zajistit udrţitelnost projekt]: Rozvoj vyuţití interaktivní techniky na ZŠ mEsta 

Liberec, Realizace pr]Uezových témat RVP ZV formou projektových dn], Zelená 
technice, Školní poradenské pracovištE. 

 Spolupracovat s okolními MŠ – projekt „PUedškoláček“. 
 OtevUít školu široké veUejnosti – vytváUet komunitní školu - Školní jarmark. 

 
Vzdğlávací aktivity: 

 
Škola poskytovala ţák]m tyto vzdElávací aktivity: 

 od 6. ročníku moţnost sportovního zamEUení na volejbal 
 rozvoj výtvarných dovedností ţák] v rámci volitelných pUedmEt] a zájmových 

krouţk] 
 výuku počítačové grafiky 
 výuku ekologického pUírodopisu 
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 kurz turistický, lyţaUský, cyklistický a vodácký 
 pro 1. stupeO školu v pUírodE 
 poznávací zájezd ţák] 2. stupnE do Anglie 
 moţnost výuky jazyk] AJ od 1. ročníku formou zájmové činnosti 
 logopedickou a dyslektickou péči 
 pEvecký sbor Pavlovická JitUenka 
 moţnost trávit volný čas ve školní druţinE 
 rozmanitou škálu zájmových činností 

 
Volitelné pįedmğty: 
 
výtvarná praktika, počítačová grafika, sportovní hry, plavání, pUírodopisná praktika, 
zemEpisná praktika, finanční gramotnost. 
 

 Nepovinné pįedmğty: 
logopedie  
 

Testování žákķ: 
 
Testování ţák] bylo zaUazeno do autoevaluačního systému školy. Vedení školy po projednání 
v pedagogické radE a ve spolupráci s rodiči rozhodlo o testování ţák] ř. tUíd společností SCIO 
v rámci projektu Národní testování, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR.  
 
Výsledky našich ţák]: 
Testováno více neţ 16 tisíc ţák] z České republiky z 50ř základních škol a 10 osmiletých 
gymnázií. 
 
Výsledky našich ţák] ukazuje následující graf: 
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VysvEtlivky: 
OSP – obecné studijní pUedpoklady 
ČJ – český jazyk 
MA – matematika 
Percentil – vyjadUuje v rámci daného ročníku poUadí účastníka testu na stupnici 0 až 100 (procento ostatních 
žák], které účastník pUedstihl) 
Pr]mErný percentil tUídy – pr]mEr percentil] všech žák] 
 
Pro zájemce z Ř. ročníku se realizovalo testování společností SCIO v modulu PPPZ, v rámci 
kterého se ţáci pUipravují na pUijímací zkoušky. Toto testování má také ţák]m pomoci 
v rozhodování o výbEru stUední školy. 
 
Škola byla Českou školní inspekcí zaUazena do vzorku škol z České republiky, ve kterých 
bylo provedeno výbErové zjiš[ování výsledk] ţák] zamEUené na ČJ, AJ a pUírodovEdnou 
gramotnost ţák] ř. ročníku, provádEného prostUednictvím inspekčního systému 
elektronického testování. 
 
Výsledky testování ţák] jsou součástí portfolií ţák], které si ţáci naší školy vytváUí. 
 
Výsledky v olympiádách a soutğžích: 

 
V tomto školním roce se talentovaní ţáci zúčastnili matematické olympiády, fyzikální 
olympiády, olympiády v anglickém jazyce, olympiády v dEjepise, dopravní soutEţe, soutEţe 
„Moje mEsto Liberec. 
Pochvalu za pEkné výsledky v soutEţích a dobrou reprezentaci školy získali tito ţáci: 

 P. Zavoral (9. tU.) – 1. místo – Fyzikální olympiáda – krajské kolo, 1. místo – 
Matematická olympiáda – krajské kolo  

 P. Holub, N. Hanzálková (9.tU.) – 2. místo v soutEţi Moje mEsto Liberec, 2017 
 K. Kučerová (ř. tU.) – úspEšný Uešitel 1 v krajském kole Matematické olympiády, 

ocenEní za výtvarné práce 
 J. Fábera (5. tU.) – úspEšný Uešitel 1 v okresním kole Matematické olympiády 
 R. Šrámek, A. Kučera (7. tU.) - úspEšní Uešitelé v okresním kole Matematické 

olympiády 
 D. Štrympl (7. tU.), K. Pšeničková (Ř. tU.) – úspEšní v okresním kole olympiády 

v Anglickém jazyce 
 

ÚspEchy ve sportovních soutEţích: 
2. místo - okresní finále plavání - chlapci – 6. +7. tUídy 
2. místo - okresní finále v pUespolním bEhu - chlapci – 6. +8. tUídy   
2. místo - okresní finále ve vybíjené - dívky – 4. +5. tUídy 
2. místo - okresní finále Kopaná McDonaldCup - chlapci – 4.+5. tUída 
2. místo - okresní finále Atletika Pohár rozhlasu - chlapci – 6. +7. tUídy 
2. místo - okresní finále Volejbal - chlapci – 7. +ř. tUídy 
3. místo - okresní finále Basketbal - dívky – 7. +ř. tUídy 
 
Pochvalu za výkony v atletických soutEţích jednotlivc] získali tito ţáci: 
D. Fejfarová, K. Benca (ř. tU.), K. Janecká (Ř. tU.), R. Šrámek, R. NEmec, M. Proche, L. 
PEnička (7. tU.), V. Macháček (6. tU.). 
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V krajském kole soutEţe Školní časopis roku 2017 se umístil školní časopis Školásek ve své 
kategorii v Libereckém kraji na 3. místE a získal ceny za grafiku a titulku. V redakčním týmu 
pracovali tito ţáci: B. Seifertová, K. Záklasníková (4. tU.), E. VEchtová, K. MinaUíková (5. tU.), 
M. Miler (5. tU.), L.ŠtEpánová (7. tU.), M. Malcová, S. Dušková, B. Culková, A. Blaţejová    
(Ř. tU.).  Ţáci pracovali pod vedením paní učitelky Čálkové, Slabé a Luxové.  
 
Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 2 – VzdElávací proces 
 
 
4. Školní klima 
 
Pedagogové v rámci projektu Školní poradenské pracovištE získali dovednost zadávat a 
vyhodnocovat sociometrická šetUení tUídních kolektiv], coţ provádíme pravidelnE 2x za školní 
rok a výsledky tEchto šetUení jsou podkladem pro výchovné p]sobení tUídních učitel].             
V pUípadE zjištEní závaţnEjších problém] spolupracuje s tUídním učitelem speciální pedagog a 
výchovný poradce, nebo se obracíme na programy společnosti Maják o. p. s.  
Preventivní program primární prevence ve školním roce 2016/2017 byl zamEUen na všechny 
ţáky školy. VEtší pozornost byla vEnována dEtem, u kterých jsou ve zvýšené míUe pUítomny 
rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálnE neţádoucích jev]. Do primární 
prevence byli zahrnuti rodiče ţák], jejichţ informovanost a spolupráce se školou je nezbytná, 
a pedagogický sbor.  
V tomto školním roce ţáci opEt vyuţívali široké nabídky volnočasových aktivit. NEkteUí ţáci 
navštEvovali odpolední klub společnosti Maják o. p. s., coţ také pUispívá k smysluplnému 
trávení jejich volného času a napomáhá sniţovat riziko vzniku a rozvoje neţádoucích forem 
chování. Protoţe škola se společností Maják spolupracuje, dochází ke kontaktu dEtí a lektor] i 
mimo školu.  
 
Škola podporuje zájmovou činnost a hledá nové zp]soby, jak otevUít školu pro zájmové 
aktivity i široké veUejnosti. 
 
 Nabídka zájmových kroužkķ:  
Plavání pro začátečníky 1. - 2. tU 
Plavání 3. - 4. tU 
Keramika 3. - 5. tU.      
Sportovní hry                          1. - 3. tU.       
Míčové hry 4. - 5. tU. 
Orientální tance 1. - 7. tU 
Kytarový pro pokročilé pokračující ţáci 
Hra na flétnu začátečníci 1.-  2. tU. 
Hra na flétnu pokročilí 3. - 6. tU. 
PEvecký sbor Pavlovická JitUenka 1. - 5. tU. 
Anglický jazyk  2. tU. 
Redakční  - školní časopis 5. - ř. tU. 
 
 
 
 



8 
 

Doplĩková činnost: 
 
DoplOková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zUizovací listiny školy, která navazuje na 
hlavní účel a pUedmEt činnosti. Škola má ţivnostenská oprávnEní k provozování činností na 
dobu neurčitou v rámci pUedmEtu podnikání: Hostinská činnost, Poskytování tElovýchovných 
a sportovních sluţeb v oblasti plavání a míčových her, Mimoškolní výchova a vzdElávání, 
poUádání kurz], školení, včetnE lektorské činnosti, zprostUedkování obchodu a sluţeb. 
Na základE tEchto oprávnEní poskytuje školní jídelna obEdy cizím strávník]m, škola 
organizuje krouţky zájmové činnosti. V rámci doplOkové činnosti škola pronajímá prostory 
za účelem sportovních a vzdElávacích aktivit. Mimo provoz školy jsou pronajímány 2 
tElocvičny, školní bazén, učebny.  
O provozování doplOkové činnosti a pouţití prostUedk] z této činnosti rozhoduje Ueditelka 
školy v souladu s platnými pUedpisy, která dále rozdEluje kompetence mezi jednotlivé 
zamEstnance, vypracovává vnitUní smErnici pro doplOkovou činnost a provádí kontrolu. Z této 
činnosti škola dlouhodobE vykazuje kladný hospodáUský výsledek, kterým vytváUí rezervní 
fond organizace. V roce 2016 byl hospodáUský výsledek 135 535 Kč. 
 
Fond podpory žákovských oddílķ Českého volejbalového svazu: 
 
Fond podpory ţákovských oddíl] Českého volejbalového svazu (FoP) je jedním ze základních 
článk] péče o volejbalovou mládeţ v ČR. Pomáhá pUipravovat sportovce pro pUechod do 
Sportovních center mládeţe a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských 
kategoriích. 
Oddíly, zaUazené do systému FoP, jsou vybrány Českým volejbalovým svazem (ČVS). Na 
naší škole se podpora týká sportovní volejbalové pUípravy chlapc] z celého Liberce ve 
spolupráci se sportovním oddílem TJ SLAVIA LIBEREC. 
Ţáci tohoto oddílu se zúčastOují soutEţí ČVS (krajský pUebor, Český pohár, Mistrovství ČR). 
Oddíl volejbalu TJ SLAVIA LIBEREC zodpovídá za činnost a Uízení, včetnE tréninkového 
procesu a efektivního čerpání finanční dotace v souladu se zásadami MŠMT ČR. Škola 
poskytuje v rámci spolupráce s oddílem své tElocvičny a sportovní zázemí pro pravidelnou 
pUípravu a tréninky. 
Vedoucí trenér: Vlastimír Lenert, trenérská kvalifikace II. tUída 
Trenér odpovEdný za pUípravu chlapc]: Mgr. Martin Mejzr, učitel ZŠ, trenérská kvalifikace II. 
tUída, Jan Nevoral, trenérská kvalifikace III. 
  

Školní sportovní klub:  
 
Školní sportovní klub (ŠSK) sdruţuje ţáky a zamEstnance školy se zájmem o sport. 
Organizuje soutEţe ve sportech dle zájmu ţák]. Jako občanské sdruţení s delegovanou právní 
subjektivitou se zapojuje do grantových projekt] na podporu zájmové činnosti mládeţe  
a zlepšuje tak materiálnE technické zázemí školy pro účely sportu pro všechny ţáky školy.  
Vedle nEkolika školních sportovních soutEţí pUipravených bEhem školního roku je tradičnE ve 
dvou červnových dnech pUipravována „Pavlovická olympiáda“ poUádaná ve spolupráci se ZŠ 
Vrchlického, Liberec. 
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Školní poradenské pracovištğ: 
 
Na škole funguje školní poradenské pracovištE – výchovný poradce, speciální pedagog, 
metodik prevence. 
Škola zajiš[uje dyslektickou a logopedickou péči. 
 
Mgr. Irena Tíhová – výchovný poradce, školní metodik prevence 
Specializační studium pro výchovné poradce, TU Liberec, fakulta pedagogická  
 
Mgr. Pavlína Roudná – logopedická asistentka, speciální pedagog, koordinátor inkluze  
Speciální pedagogika pro absolventy pedagogických studijních program], TU Liberec, fakulta 
pedagogická, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky,  
akreditace  MŠMT ČR: 2ř354/2005-25-372 
 
 
Péče o žáky s potįebou podpķrných opatįení ve vzdğlávání: 
 
V rámci zavádEní inkluze do vzdElávání byla vyuţita moţnost nastavení plánu pedagogické 
podpory u ţák], kteUí vykazovali drobnEjší výukové problémy. Ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou, SPC pro ţáky s logopedickými vadami byly vytváUeny 
individuální plány pro ţáky s 2. a vyšším stupnEm podpory. V rámci péče o tyto ţáky 
poskytovali nEkteUí vyučující na základE doporučení poradenských zaUízení pedagogickou 
intervenci. Ve škole p]sobily dvE asistentky pedagoga. Jedna se starala o ţáka s mentálním 
postiţením ve 3. ročníku (Dg. Williams – Beuren]v syndrom), druhý asistent byl pUiznán 
ţákovi ve 4. ročníku s diagnózou ADHD. Péče o ţáky s poruchami Ueči byla poskytována 
v rámci odpoledního vyučování ţák]m z 1. aţ 3. ročníku. 
 
Individuální péče o talentované ţáky je vEnována pUípravE ţák] na soutEţe a olympiády.  
V rámci spolupráce s nadací Cesta talentu, která podporuje dEti s určitým talentem, navštívil 
Patrik Zavoral (9. A) StUedisko Evropské organizace pro jaderný výzkum ve Švýcarsku – 
CERN. NáslednE pak Patrik pUipravil prezentaci s informacemi pro svoje spoluţáky a na 
školním jarmarku mohla tuto prezentaci shlédnout i široká veUejnost. Patrik Zavoral 
dosahoval výborných studijních výsledk], ve svých aktivitách byl  ze strany školy 
podporován a jako druhý nejlepší ţák v pUijímacím Uízení se dostal na prestiţní Gymnázium 
Christiana Dopplera v Praze, zamEUené na fyziku a informatiku. 
 
Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 3 – Školní klima 
 
 
5. Zázemí školy 
 
Zabezpečení provozu školy: 
 
V areálu základní školy je vzrostlá zeleO a komplex hUiš[. 
Členitá budova školy je tvoUena 5 pavilóny, z nichţ jeden je  pronajat soukromému gymnáziu. 
Škola ţák]m zajiš[uje profilaci sportovní a výtvarnou výbErem z volitelných pUedmEt] na     
2. stupni. Na 1. stupni mohou ţáci svoje sportovní, pohybové a výtvarné aktivity rozvíjet            
v zájmových činnostech.  
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Pro tyto činnosti je škola vybavena odbornou učebnou výtvarné výchovy, keramickou dílnou, 
vypalovací pecí, 2 tElocvičnami a bazénem. Škola poskytuje základní plavecký výcvik i 
dalším libereckým školám. 
Díky projekt]m spolufinancovaných EU a z rozpočtu ČR získala škola mimorozpočtové 
prostUedky, které umoţOují nadstandardní vybavení informačními technologiemi                     
a pom]ckami k realizaci inovativních vzdElávacích metod. 
Škola je dopravnE dobUe dostupná. 
 
 
Školní družina:  
 
Do 4. oddElení školní druţiny bylo zaUazeno 110 ţák], tj. 45,6 % ţák] 1. stupnE, z 1. – 3. 
ročníku na základE závazné pUihlášky. 
Činnost v jednotlivých oddEleních probíhala v souladu se Školním vzdElávacím plánem pro 
školní druţinu. Na pracovištích školní druţiny byl bohatE vyuţíván pobyt venku (vycházky, 
výlety). Vychovatelky mEly pestrý program včetnE pom]cek a materiál] pro pracovní a 
výtvarné aktivity. Ke sportovním činnostem byl vyuţíván bazén, tElocvičny a hUištE. 
 
Kmenové učebny: 
 
ZŠ Sokolovská: 17 kmenových učeben, z nichţ 3 učebny slouţí i jako odborné učebny,           
1 nevyhovuje hygienickým podmínkám a10 kmenových učeben je vybaveno interaktivním 
systémem. 
 

Odborné učebny: 
 

Druh odborné učebny Maximální 
kapacita 

Z 
kapacitních 

d]vod] 
využívána 

jako 
kmenová 
učebna 
(ano/ne) 

Poznámka 

fyzika + chemie 30 ne interaktivní tabule, laboratorní stoly s rozvody el. energie, vody, 
demonstrační st]l, 10 PC NB, 10 digitálních mikroskop] 

pUírodopis 30 ne interaktivní tabule,10 PC NB, 10 digitálních mikroskop] 

dEjepis+zemEpis 30 ano interaktivní tabule 
výtvarná výchova 30 ne + zázemí pro výrobu keramiky včetnE vypalovací pece 

hudební výchova 30 ano vybavena pianinem,  
počítačová 1 15 ne 15 počítač] + dataprojektor 
počítačová 2 15 ne 15 počítač] + dataprojektor 

anglický jazyk 15 ne  
nEmecký jazyk 12 ano nevyhovující učebna jako kmenová 

 
Technické zabezpečení školy:  
 
Základní škola má k dispozici 30 PC ve dvou učebnách informatiky včetnE 2 dataprojektor], 
20 PC NB v odborných učebnách vybavených 20 elektronickými mikroskopy, 11 PC v 
učebnách s interaktivní tabulí. Vyučující mají k dispozici  celkem 2ř notebook], Ř digitálních 
fotoaparát], 2 digitální kamery a 18 tablet]. Toto vybavení umoţOuje vést  elektronickou 
ţákovskou kníţku a elektronickou tUídní knihu. Serverová sluţba školy je datová a sí[ová. 
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Škola je pUipojena k internetu rychlostí 50 Mbit s veUejnou IP adresou a její prostory jsou 
pokryty bezdrátovou WI-FI sítí. Škola vyuţívá IP telefony z d]vodu výhodné sazby na pevné 
linky a GSM bránu, pUes kterou jsou realizovány hovory do mobilních sítí. Školní jídelna je 
vybavena elektronickým stravovacím systémem, které umoţOuje objednávání stravy                
a identifikaci osob bezkontaktní kartou (Liberecká mEstská karta, Opuscard). PUístup do školy 
a šaten je pro ţáky realizován pomocí pUístupového systému, který vyuţívá stejné médium 
jako školní jídelna.  U vchodu školy je z d]vodu zvýšení bezpečnosti ţák] a pracovník] školy 
nainstalován domácí video telefon, který umoţOuje online videohovor na sekretariát, k 
zástupci Ueditele a do všech oddElení školních druţin.  
Webová prezentace školy je Uešena redakčním systémem ByznysWeb, do kterého mohou 
pUistupovat učitelé a ţáci na základE pUidElených práv. Rodiče ţák] mají pomocí odkazu na 
webových stránkách školy pUístup do systému BakaláUi, coţ je software pro správu školní 
administrativy. Díky jedinečnému pUihlašovacímu jménu a heslu si m]ţe rodič zobrazit 
aktuální získané známky, rozvrh a suplování, domácí úkoly, popUípadE zkontrolovat absenci 
svého dítEte. Systém umoţOuje pUístup i pUes chytré telefony s operačním systémem Android 
4.0 (a vyšší) pomocí volnE dostupné aplikace BakaláUi. 
 
Materiálnğ technické zámğry: 
 
Prioritou v tomto školním roce bylo ve spolupráci se zUizovatelem školy usilovat o vytvoUení 
dalších dvou kmenových učeben a zázemí šaten a hygienických prostor, a to vzhledem 
k počtu ţák], tUíd a nedostatečného počtu kmenových učeben.   
ZUizovatel školy SM Liberec zahájil v dobE hlavních prázdnin tyto činnosti – byla realizována 
1. etapa – vytvoUení jedné kmenové učebny ze tUí kabinet] v 1. poschodí. Učebna byla 
vybavena interaktivní technikou. Rada rodič] a pUátel pUi ZŠ Sokolovská formou finančního 
daru vybavila jednu učebnu školním nábytkem (lavice + ţidle). 
Stále ještE nemáme vyUešeno zázemí dvou tElocvičen – sprchy, šatny a oddElený vstup do 
sportovního pavilónu.  
PostupnE se realizují rekonstrukce ve školním bazénu, který vyuţívají všichni ţáci naší školy, 
ţáci 2. a 3. ročník] nEkterých libereckých základních škol. Mimo provoz základních škol 
slouţí školní bazén také k trénink]m sportovních skupin a pro sportovní aktivity skupin z Uad 
široké veUejnosti. 
  
Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 4 – Zázemí školy 
 
 
6. Škola, její zUizovatel, financování 
 
Mimorozpočtové zdroje: 
 
Kdo poskytuje Částka Účel 
AŠSK 27 000 Kč Organizace soutEţí 
Liberecký kraj 81 206  Kč Willík ve škole 
SM Liberec 29 000 Kč Malování bez zábran 
Women for Women, o.p.s. 3 172  Kč Dar – obEdy pro dEti 
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Z výroční zprávy o hospodaįení za rok 2016 – část pįíjmová včetnğ ŠJ: 

 
Údaje v Kč 
Státní dotace Dotace obce Poplatky 

žák] 
HospodáUská 

činnost 
Ostatní Celkem 

15 842 008 Kč 4 091 063 Kč 2 041 189 Kč 877 129 Kč 610 909 Kč 23 462 298 Kč 

 

 

 

Z výroční zprávy o hospodaįení za rok 2016 – část výdajová včetnğ ŠJ: 

 
Údaje v Kč 

Investiční 
výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní 
náklady 

Celkem Schválený 
hospodáUský 

výsledek 
0 Kč 11 828 036 Kč 4 151 315 Kč 88 711 Kč 25 399 Kč 0 Kč 7 233 302 Kč 23 326 763 Kč 135 535 Kč 

 
 
Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 5 – Škola, její zUizovatel, financování 
 
7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrol provedených             
ve šk.roce 2016 - 2017 
 

Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 6 – Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 
dalších kontrol provedených v daném školním roce 
 
8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdElávání 
 
Doplĩující údaje  
PTÍLOHA č. 7 – Údaje o výsledcích výchovy a vzdElávání 
 
9. ZávEr 
 
Pracovní tým školy se snaţí, aby naše škola byla vnímána jako škola aktivní, která ţák]m 
poskytuje kvalitní základní vzdElávání a umoţní ţák]m volbou volitelných pUedmEt] vlastní 
profilaci. Rozvoj ţák] v oblasti sportovní a výtvarné je zajištEn nejenom volitelnými  
pUedmEty, ale i zájmovou činností, kterou škola ţák]m nabízí. 
Díky dobUe fungujícímu Školnímu poradenskému pracovišti poskytujeme ţák]m  a jejich 
rodič]m moţnost konzultací a neprodleného Uešení problém]. Na velmi dobré úrovni je 
poskytována péče v logopedické nápravE a nápravném čtení. 
Snaţíme se o hezké školní prostUedí, které navozuje pUíznivé klima pro ţáky i zamEstnance.  
Stále chceme co nejlépe prezentovat školu na veUejnosti a získávat zájem rodič] budoucích 
prvOáčk].  
Nabízíme rodič]m i široké veUejnosti moţnost účastnit se aktivit školy. Naší tradiční 
společnou akcí je školní jarmark, který jiţ po nEkolikáté ukázal, ţe s rodiči vytváUíme dobrý 
spolupracující tým. 
 
10. PUílohy 














































