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1. Základní údaje o škole 

1.1. škola 

název školy Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 

sídlo školy Švermova 403/40, Liberec 10, 460 10 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70884978 

IZO 102229848 

identifikátor školy 600079902 

vedení školy 
ředitel: Mgr. Jarmila Hegrová 

zástupce ředitele: Mgr. Alexandr Irgl 

kontakt 

tel. 485151255 

email:   hegrova@zssvermova.cz 

www.zssvermova.cz 

 

1.2. zřizovatel 

název zřizovatele Statutární město Liberec 

adresa zřizovatele Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 

kontakt 
tel. 485243111 

email: info@magistrat.liberec.cz 

 

1.3. součásti školy 

základní škola kapacita: 375 

školní družina kapacita: 150 

školní jídelna kapacita: 375 

datum zařazení do rejstříku 1. 9. 2004 

zaměření školy 
všeobecné vzdělávání a výchova se zaměřením 

na environmentální a jazykové vzdělávání 

 

1.4. údaje o školské radě 

počet členů školské rady 5 

předseda školské rady Mgr. Alexandr Irgl 

členové školské rady 

PhDr. Mgr. Ivan Langr 

Mgr. Daniel Vacata 

Mgr. Helena Koutková 

Bc. Naděžda Vykoukalová 

jednání školské rady Rada se sešla 1 x ve školním roce 

 

mailto:hegrova@zssvermova.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

2.1 vzdělávací program 

vzdělávací program 
v ročnících počet žáků 

Naše škola – školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání č. j. ZSSVE/0361/2016 
1. – 9. ročník 336 

 

2.2 volitelné předměty 

- viz příloha tabulky 

2.3 zájmové kroužky 

 keramický 

 pěvecký 

 výtvarný 

 inline brusle 

 basketbal 

 sportovní gymnastika 

 věda nás baví 

 šachy 

 moderní tanec 

 dívčí klub 

 anglický jazyk 

Kroužky kvůli distanční výuce nepracovali. V červnu obnovil činnost pouze keramický kroužek 

 

 

3. Zabezpečení provozu 
 

3.1. Prostorové podmínky 

 

Výchovně-vzdělávací činnost probíhá ve třech budovách. V budově A jsou umístěny 1.,2. a 3. třídy, 

školní družina, jídelna. V budově B jsou kmenové učebny 4.- 9. třídy a odborné učebny. V každé 

kmenové i odborné učebně je nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Do tříd je zaveden 

internet. Třetí budovou je tělovýchovný pavilon, kde jsou 2 tělocvičny včetně zázemí. 

V učebních pavilonech jsou na chodbách odpočinkové i sportovní zóny. Budova A je propojena s 

budovou B koridorem, kde jsou umístěny šatny se šatními skříňkami. Vstup do školy je zabezpečen 

čipovým systémem, kamerou a domácími telefony. 

Školní družina má 4 oddělení.  

Nezbytnou součástí školy jsou vybavené kabinety a to jak se zázemím pro učitele, tak oborovými 

sbírkami. 

Školní jídelna vaří dvě jídla denně. Rodiče a žáci mohou zvolený oběd čipovat přímo v jídelně či přes 

internet. 

Venkovní prostory poskytují dětem možnost různorodých činností – školní zahradní pozemek,  



Výroční zpráva 2020-2021  

 

Stránka - 4 - 

 

skautský koutek, relaxační prostor, školní nádvoří a víceúčelové hřiště. Po celém pozemku je 

nainstalována naučná stezka.  

 

3.2. Učebny 

 

Kmenové učebny 15 

 

Druh odborné učebny Max. kapacita 

Z kapacitních důvodů 
užíváno jako 

kmenová učebna 
(ano/ne) 

Poznámky 

CH, F 30 ne  

Odborná učebna 1. stupně 30 ne 
Užíváno i k výuce 

skupin 

Učebna ICT 20 ne  

Školní kuchyňka 25 ne  

Knihovna 30 ne 
Užíváno i k výuce 

skupin 

 

 

3.3. Technické zabezpečení + vybavení školy moderními technologiemi 

Vybavení školy počítačovou technikou 

Učebny, kabinety, kanceláře – stávající stav 

Celkový počet učeben 20 

- ICT učebny 1 

- Učebny s interaktivní tabulí 20 

Celkový počet kabinetů 8 

- Vybavené počítačem a internetem 2 

Celkový počet kanceláří a sboroven 7 

- Vybavené počítačem a internetem 7 

 

Další vybavení – stávající stav 

Tiskárny 11 

Digitální fotoaparáty/kamery 3 

Tablety 50 

- Určené pro přípravu učitelů 9 

- Určené pro školní práci 41 

 

PC stanice – stávající stav 

Celkový počet 118 

- Stolní PC 37 

- Notebooky 31 

- Tablety 50 

- Určeno pro práci žáků 87 

- V učebnách pro učitele 18 

- V kabinetech 8 

- V kancelářích a ve sborovnách 6 
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Využívaný software 

Typ software Jméno programu 

Operační systém Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows server 2012 R2 

Kancelářské balíky Microsoft Office 2013/2016 

Internetové prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome 

Antiviry Avast Antivirus, Microsoft Defender 

Grafické programy GIMP 2, Inkscape 

Výukové aplikace 

Flexibox – interaktivní učebnice NJ, M 

Terasoft – F, Př, Aj, M, Čj 

Didakta – Aj, M, Čj, F 

Pachner – Z, F, Př, Geometrie, environmentální výchova 

Silcom – Všeználek 

Nová škola – Přirodopis, Vlastivěda, Prvouka 

Geogebra.org - Geogebra 

Správa a školní agenda 
Bakaláři software s.r.o – Bakaláři 

Google Workspace Business  

Didaktika a výuka 
Smartboard 

e-Beam 

 

Školní síť a serverové služby 

Škola je k internetu připojená pomocí služby firmy Coprosys-LVI s.r.o. na technologii 5GHz. Školní 

ethernetová síť disponuje rychlostí 1Gbit a ve všech učebnách je doplněná o Wi-Fi N150. Připojit se 

pomocí ethernetového kabelu je možné ve všech kmenových učebnách, učebně ICT, sborovně a 

učebně fyziky a chemie. Mimo ethernetové přípojky jsou ostatní místa ve škole posílena 

bezdrátovým přístupem pomocí tzv. AP (přístupové body) v každém patře obou budov školy. 

Škola má v současné době k dispozici server Fujitsu 2x procesor Xeon 8GB RAM 4x1TB HDD OS 

Windows Server 2021 R2, který byl pořízen roku 2016. 

Pedagogičtí pracovníci a žáci od 1. ročníků mají zřízené vlastní školní emailové adresy včetně 

podslužeb společnosti Google. Pedagogičtí pracovníci a žáci od 5. ročníku mají taktéž přístupové 

účty pro přihlašování se do školní sítě. 

 

Modernizace 

V rámci modernizace a snahou udržet krok s digitálními technologiemi škola nahrazuje starší stolní 

počítače v učebnách novými notebooky, jenž je možné přenášet a užívat i mimo kmenové třídy. Díky 

rostoucímu množství bezdrátových přístrojů (tablety a jiné mobilní zařízení) byla celá škola pokryta 

kvalitním wifi signálem v normě N-300.  
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Zajišťované serverové služby 

Správcovství školní sítě je řešeno externě s firmou UNICO v.o.s. 

Ukládání dat 

Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém disku a 

cloudovém úložišti společnosti Google. 

Webová prezentace školy 

Webová prezentace školy je provozována na vlastní doméně www.zssvermova.cz, spravované 

firmou Versoft s.r.o. 

Autorský zákon 

Veškerý užívaný software je zcela legální. Používané programové vybavení je provozováno na 

základě zakoupených licencí, multilicencí, OEM licencí nebo s využitím open source a freeware 

programů. 

 

 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
- viz příloha tabulky 

Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pracovníků probíhalo v tomto školním roce online. Po rozvolnění opatření, v červnu, 

prezenčně proběhlo vzdělávání v projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Během školního roku byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru.  

 

Název vzdělávacího programu (typ 

vzdělávání) 

pořadatel Počet 

účastníků 

Práce v Google Učebně SYPO-webináře 30 

Desatero asertivního člověka Férová škola 8 

Dílny čtení Nová škola 1 

ICT a revize ŠVP NPIČR 4 

Prevence syndromu vyhoření Férová škola 4 

Drátování (prezenčně) DDM Liberec 1 

Šikana Maják 5 

Dopravní výchova KÚ Liberec 2 

Asistent pedagoga Férová škola 2 

Matematika H – mat 2 

Nadané dítě SYPO-webináře 1 

Ekologie, přírodověda Tereza 1 

Kurz keramiky DDM Liberec 1 

Začít spolu Férová škola 2 

Pomáháme školám k úspěchu ZŠ Ostašov 8 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyučovacími předměty 

NPIČR 
20 

 

http://www.zssvermova.cz/


Výroční zpráva 2020-2021  

 

Stránka - 7 - 

 

5. Údaje o počtu žáků 

Charakteristika žáků – dojíždějící (z jakých obcí) 

- viz příloha tabulky 

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

- viz příloha tabulky 

Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok 

Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 

0 0 

 

Údaje o dalších rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí Počet 

o přestupu z jiné ZŠ 23 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu (§ 18 ŠZ) 
36 

o zrušení povolení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu 
0 

o nepovolení odkladu povinné školní docházky 0 

Celkem 59 

 

6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy 

Přehled prospěchu žáků 

- viz příloha tabulky 

 

Údaje o výchovných opatřeních 

- viz příloha tabulky 

 

Přehled počtu zameškaných (ZH) a neomluvených hodin (NH) 

- viz příloha tabulky 

 

Počty přijatých žáků ke studiu ve středních školách 

- viz příloha tabulky 

 

Výuka cizích jazyků  

- viz příloha tabulky 
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7. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 

7.1. Spolupráce s partnery 

 Zřizovatel-Statutární město Liberec – administrativa, spolupráce s techn. odborem v oblasti 

oprav a úspor energií 

 KÚLK – účast na projektech, školení 

 Střední škola strojní, stavební a dopravní – projekt Dílny 

 Úřad práce v Liberci – projektový den-podpora profesní orientace 

 PPP – diagnostika 

 SPC  - diagnostika, metodická pomoc 

 Maják – lektorská činnost 

 Člověk v tísni – lektorská činnost, domácí pomoc dětem sociálně slabším s přípravou do školy 

 Městská policie – lektorská činnost, pomoc při organizování dopravních soutěží 

 Divizna, Naivní divadlo, IQ landia 

 TU Liberec, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – praxe studentů-online 

 NNTB – Nenech to být (elektronická schránka důvěry – šikana) 

 Technické muzeum Praha 

 

7.2. Spolupráce se školskou radou 

Školská rada se sešla 1 x. Řešila krátkodobé cíle, PR školy a volby do školské rady.   

 

7.3.  Spolupráce s rodiči 

 Třídní schůzky 

            Proběhly v září prezenční formou, potom při distanční výuce se uskutečnily 2 x online. 

 

 Den otevřených dveří neproběhl 

 

 Účast a výpomoc rodičů ve výuce či na akcích tříd 

Výpomoc rodičů byla hlavně u menších dětí nezbytná. Jednalo se o obsluhu počítačů při 

distanční výuce. Společné akce v tomto školním roce nebyly. S rodiči komunikovali učitelé a 

vedení školy přes emailovou poštu, webové stránky a prostřednictvím Google Učebny. Pro 

rodiče našich budoucích prvňáčků byl vydán informační bulletin, v červnu proběhla informační 

schůzka. 

 

 Konzultační hodiny – probíhaly online 

 Webové stránky 

 Den otevřených dveří, celoškolní pravidelné akce neproběhly. Při distanční výuce rodiče 

využívali možnost účasti na výuce.  

 

8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy 

8.1. Výsledky soutěží a přehlídek 

- viz příloha tabulky 
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8.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

Základní postavení v naší škole mají stále klasické metody výuky, a to slovní, názorně demonstrační, 

praktické. Netradiční postupy jsou hojně užívány jako doplněk hlavního proudu. Alternativou je výuka 

matematiky prof. Hejného, čtenářské dílny a lekce, párová výuka. Osvědčilo se vzájemné sdílení 

zkušeností, které probíhá vzájemnými hospitacemi vyučujících. Učitelé, kteří pracují s novými 

výukovými metodami, dostali kvalitní metodickou podporu formou školení. Míra kreativity, kritického 

myšlení plyne také z množství učiva, které pedagog musí odučit a počtu dětí s podpůrnými 

opatřeními.  

V tomto školním roce byli nuceni prohloubit svoje digitální znalosti a dovednosti. Distanční výuka 

přes Google Učebnu vyžadovala účast na několika webinářích, „učebna“ byla nový nástroj pro 

vzdělávání. 

 

8.3. Doplňková činnost 

Tato podnikatelská aktivita nebyla v tomto školním roce prováděna z důvodu COVID 19. 

 

8.4. Vlastní prezentace školy 

Škola prezentovala své výsledky: 

 na webových stránkách školy 

 na školních letácích 

 v regionálním tisku a televizi 

 prezentací v MŠ 

 školní časopis 

 

Projekty realizované školou 

 

Harmonizační pobyt  

Zahajovací seminář žáků 6. třídy, který si klade za cíl navázání kontaktů žáků s novým třídním 

učitelem, vzájemné poznání, z části proběhl pod režií SVP Čáp. 

Přírodovědný seminář 

Pravidelná dvoudenní akce pro sedmé třídy, kde žáci pracovali s mapou (tvorba), s GPS 

(souřadnice, měření úhlů) a zabývali se ekologií Jizerských hor. 

 

Moje město Liberec 

Projít, prožít, poznat kulturně historické dědictví města Liberce – projekt druhého stupně v sobě 

zahrnuje hmotné dědictví (architektura), veřejný prostor, historii, specifika. 

 

Zapojení odborníka z praxe 

Tento projekt proběhl ve třech třídách a pod odborným vedením pracovníka KVK v Liberci. Proběhla 

v každé třídě 10 x dílna čtení. 

 

Čtenářská lekce v 1. a 2. třídě 

Projekt s odborníkem KVK v Liberci. 

 

Ptáci v našem okolí 
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Projekt byl veden ornitologem a pedagogem. Vycházel z třífázového modelu učení EUR. 

 

Práce se dřevem 

Tři třídy si prakticky vyzkoušeli své technické dovednosti. Vyráběli ptačí krmítka, hmyzí domečky. 

 

Den se zahradníkem 

V rámci projektového dne se žáci seznámili na školním pozemku s prací zahradníka. Seznámili se a 

prakticky vyzkoušeli využití jednotlivých druhů zahradního nářadí, náčiní a s obsluhou zahradní 

techniky. 

 

Geodet a kartograf 

Žáci se seznámili, co je náplní těchto zaměstnání. Terénní cvičení bylo zároveň zaměřeno na 

ekologii Jizerských hor. Projekt absolvovali žáci 8. tříd. 

 

Včely 

Projektový den byl zaměřen na seznámení s životem včel, jejich přínos pro člověka a jejich 

ekologické funkce v přírodě. Proběhl ve školní družině. 

 

Netradiční výtvarné techniky 

Projekt zaměřen na práci s modelovací hmotou FIMO, proběhl ve školní družině. 

 

Skleněný šperk 

Ruční výroba skleněných šperků pod dohledem odborníka proběhla v školní družině. 

Naše školní zahrada 

Poznávání školní zahrady a života v ní s pedagogickým pracovníkem a odborníkem z praxe. 

Realizován v školní družině. 

 

 

9. Údaje o poradenských službách 

 

9.1. Zpráva výchovného poradce 

Plnění plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2020/2021 

Činnost výchovné poradkyně byla prováděna v souladu se Školním preventivním a poradenským 

programem. Výchovná poradkyně poskytovala metodickou pomoc pedagogům v řešení výchovných 

a výukových problémů, pomoc v procesu integrace dětí s podpůrnými opatřeními, při zpracování 

plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve školním roce 2020/2021 se na naší škole vzdělávalo 46 žáků s podpůrnými opatřeními, z toho 

jeden žák s LMP a jeden mimořádně nadaný. Všem těmto žákům byla věnována zvláštní péče po 

celou dobu nejen prezenční, ale i distanční výuky – hodiny probíhaly také on-line. Naším cílem bylo 

respektovat jejich potřeby a zmírňovat či odstraňovat příčiny poruch a přispívat ke zdravému 

osobnostnímu vývoji. Žáci měli právo na bezplatné používání speciálních učebnic, počítačových 

programů, pracovních listů a dalších speciálních kompenzačních pomůcek (například bzučáky, čtecí 

okénka, Logico Piccolo, hry, pracovní listy, interaktivní tabule,…). Jednalo se především o edukačně 

stimulační programy rozvíjející psychické funkce (kognice, paměť, pozornost), schopnosti či 

dovednosti (rozvoj řeči a verbálního projevu, motoriky, grafomotoriky, sluchové a zrakové percepce, 

číselných představ, …). Nadstavbou při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je 
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samozřejmě vyhledávání, sledování žáků nadaných a žáků studijně zdatných. Dětem, které se ve 

větší míře zajímají o určitý předmět, nabízejí učitelé rozšíření vědomostí a znalostí zábavnou, hravou 

formou, odkazy na literaturu, webové stránky či ostatní média. Vyučující umožňují, aby si žáci mohli 

výklad doplňovat, připravovat si referáty, účastnit se soutěží, olympiád a exkurzí. 

V rámci podpůrných opatření se také pracovalo se žáky s výchovnými problémy nebo celkově 

neprospívajícími, se žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociokulturním znevýhodněním, 

se žáky s obtížemi v chování; vše s cílem překonat obtíže v oblasti školního výkonu, podpory školní 

úspěšnosti a prospívajícího vzdělávání.  

Celý školní rok výchovná poradkyně úzce spolupracovala s metodikem prevence, vedením školy, 

školním asistentem, kariérovým poradcem, třídními učiteli, učiteli a asistentkami pedagoga. Účastnila 

se schůzek výchovných poradců on-line. I během distanční výuky probíhala komunikace a 

spolupráce s PPP Liberec, SPC, OSPOD a policií.  

 

9.2. Zpráva metodika prevence 

- viz příloha č. 2    

 

10. Údaje o řízení školy 

10.1. Vize a cíle 

Škola má zpracovaný Strategický plán rozvoje školy na období 2016 – 2021. Do zpracování byli 

zapojeni: vedení školy, předmětové komise. 

Materiál je každoročně vyhodnocován. Zmiňovaný dokument je zveřejněn na webových stránkách 

školy. 

Během školního roku probíhalo průběžné vyhodnocení strategického plánu pro období 2016-2021. 

Pro školní rok byl zpracován celoroční plán školy, z něhož pak vycházely cíle pro jednotlivé obory. 

Je určena organizační struktura zabezpečení činnosti školy. Jsou vymezeny oblasti působení a 

povinností. Činnost školy je průběžně řízena (porady vedení, provozní porady). Na poradách jsou 

projednány zásadní dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Některé oblasti 

z pedagogické problematiky jsou zařazovány na jednání pedagogické rady, které probíhaly online. 

V systému řízení je plán kontrolní činnosti, kde jsou určeny priority, oblasti a určeny kompetence pro 

kontrolní činnost mezi dalšími členy vedení. Výsledky kontrol jsou analyzovány. Plán kontrolní 

činnosti je podle zjištěných skutečností upravován a doplňován. Hospitace jsou plánovány 

s konkrétními záměry. Mimo ředitelky školy je do hospitační činnosti zapojen zástupce ředitelky školy 

a učitelé (vzájemné hospitace). 

 

Dosažené úspěchy plnění Strategického plánu rozvoje školy ve školním roce: 

 

Oblast materiálně technická 

 spolupráce na projektové dokumentaci školy k celkové rekonstrukci školy 

 výměna požárních dveří 

 oprava podlahové krytiny v tělocvičnách 

 výmalba v tělovýchovném pavilonu 

 úprava zahrady 

 modernizace technologiemi v oblasti ICT 
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Oblast výchovně vzdělávací a personální 

 dokončení Projektu OPVVV Šablony II., Férové školy, Start In, MAP II. 

 účast v projektu Pomáháme školám k úspěchu 

 fungování koordinátora inkluze a kariérového poradenství (projekt Férová škola) 

 fungující metodické orgány, využívané sdílení zkušeností mezi kolegy 

 zapojení nadaných žáků do soutěží 

 matematika Hejného a další vzdělávání pedagogů v tomto předmětu 

 fungující distanční výuka 

 projektová výuka, setkání s odborníky 

 

 

10.2. Informační systémy  

Pro maximální využívání elektronické sítě pro vnitřní a vnější komunikaci školy pokračovaly v 

průběhu roku práce na zkvalitnění vybavení ICT technikou. Celý areál školy je pokryt sítí Internet. 

Údaje školské matriky mají pedagogičtí pracovníci k dispozici v programu Bakaláři. Veškeré aktuální 

informace a zajištění komunikace mezi pedagogy a vedením školy probíhá elektronickou poštou.  

Odborná pedagogická diskuze a projednávání záležitostí žáků probíhají formou pohovorů, 

provozních a pedagogických rad. Před kanceláří školy je umístěna tabule s aktuálními informacemi 

pro pracovníky školy a jsou zde k dispozici všechny veřejně dostupné dokumenty školy. Vnější 

informační systém využívá kvalitních pravidelně aktualizovaných webových stránek školy, měsíčních 

plánů pro rodiče.  

Třídní schůzky proběhly online, touto formou probíhaly i konzultace vyučujících s rodiči. 

 

10.3. Zdravé stravování 

Jídelna fungovala i v době distanční výuky, pokud to dovolovala protiepidemiologická opatření. 

Zapojení do projektu „Zdravá jídelna“, bylo přerušeno uzavřením škol.  

 

  

 

11. Údaje o dalších záměrech školy 

 
Školu se snažíme stále profilovat jako školu rodinného typu s důrazem na výuku jazyků, matematiky, 

ekologie, zdravého způsobu života, bezpečného prostředí. Důraz je kladen na propojování školy se 

životem, vzájemné respektování, partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem. 

 

11.1. Cíle v oblasti personální 

Na škole je stálý pedagogický sbor, jednu šestinu tvoří muži. Snahou vedení školy je posílit procentní 

zastoupení učitelů – můžu, udržení a podporu nových pedagogických pracovníků. V oblasti 

aprobovanosti ve škole chybí na 2. stupni vyučující pracovních činností. 

Vzdělávání pedagogického sboru bude zaměřeno na výukové metody, distanční vzdělávání, digitální 

gramotnost. Pokračuje dále tříleté vzdělávání v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. 

Nadále jsme účastníci projektů Férová škola Šablon III. 

 

11.2. Výchovně vzdělávací 

 

Prioritou v této oblasti je:  
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 revize ŠVP v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí 

 zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění 

nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další 

výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována 

 vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, 

vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají 

 soustředit se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a 

cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení 

 využít získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové 

struktury 

 otevřít na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na 

vzdělávání žáků 

 implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky 

 

 

11.3. Materiálně technické záměry 

 

Školu čeká kompletní rekonstrukce. Dle sdělení MML odboru správy veřejného majetku by měla 

proběhnout v roce 2022 za předpokladu, že budou peníze. 

V roce 2022 má proběhnout oprava sociálního zařízení a vybavení kabinetu informatiky. 

 

 

 

11.4. Demografický vývoj 

 

Škola si již několik let drží poměrně stálý počet dětí, kolem 330. Kapacita školy je 375 dětí. V okolí 

školy je plánována výstavba obytných domů. 

 

 

 

12. Údaje o zapojení do projektů 
- viz příloha tabulky 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích 

kontrol  

- viz příloha tabulky 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy   

 - viz příloha č. 1  
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1. Pedagogický sbor

1.1 Kvalifikovanost sboru
Kritérium je uchopeno jako procentuální škála míry kvalifikovanosti na dané základní škole: A = 95 – 100 %, B = 89 – 94 %, C = 82 – 88 %, D =
75 – 81 %, E = méně než 75 %. (Kvalifikační požadavky na učitele vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zpracováno dle statistických výkazů (údaje dle zahajovacích výkazů k 30. 9.)

P.č. Základní škola 1. stupeň 2. stupeň
16 ZŠ Švermova 403/40 95 - 100% 95 - 100%

1.1.1 Specializované činnosti - kvalifikovanost

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

16 ZŠ Švermova
403/40 1 1 1 0 1 1 3 0 1 0

1.1.2 Přehled aprobovanosti výuky - 1. stupeň
Vysvětlivky k tabulce:
N – nevyhovující
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)

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

 16  ZŠ Švermova 403/40 

 1  20  20  100  0  0  0  0 
 2  24  24  100  0  0  0  0 
 3  50  50  100  0  0  0  0 
 4  50  50  100  0  0  0  0 
 5  78  70  89.7  8  10.3  0  0 

1.1.3 Přehled aprobovanosti výuky - 2. stupeň
Vysvětlivky k tabulce:
N – nevyhovující
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)

P.č. Základní škola Vyučované předměty nebo
vzdělávací oblasti

Celkem
vyučovaných hodin Ú % P % N %

 16  ZŠ Švermova
403/40 

 Český jazyk a literatura  29  29  100  0  0  0  0 
 Matematika  29  21  72.4  8  27.6  0  0 
 Cizí jazyky  52  52  100  0  0  0  0 
 ICT  6  6  100  0  0  0  0 
 Člověk a příroda F, Ch, Př, Bi, Z  47  27  57.4  20  42.6  0  0 
 Člověk a společnost D, Ov,   21  20  95.2  1  4.8  0  0 
 celkem  406  369  90.9  37  9.1  0  0 

1.2 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

16 ZŠ Švermova 403/40 A A A A částečně
individuální
školení,
samostudium

1.3 Testování klimatu školní sborovny
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p.č. Základní škola ANO/NE
*)

Rok kdy bylo
provedeno poslední

testování

Druh použitého testovacího nástroje nebo jiná
forma práce s klimatem školní sborovny.

16 ZŠ Švermova 403/40 NE 2019 Mapa školy, SCIO
*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy se jedná o klasické testování klimatu sborovny provedené v posledních třech letech

1.4 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 +

16 ZŠ Švermova 403/40 35 5 45.0 6 7 10 11 1

1.4.1 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

16 ZŠ Švermova 403/40 3 1 3 2 1 1

1.4.2 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

16 ZŠ Švermova 403/40 8 1 1 5 2

1.4.3 Změny na pozicích ostatních zaměstnanců
p.č. Základní škola nastoupili do ZŠ odešli ze ZŠ Důvody odchodu
16 ZŠ Švermova 403/40 2 3 termínovaná smlouva, odchod na kvalifikované místo

2. Vzdělávací proces

2.1 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?

16 ZŠ Švermova 403/40 2016 - 2021
1 - ředitel (nejužší vedení)
2 - rozšířené vedení
3 - předmětové komise

ANO web školy

2.2 Rozmístění tzv. disponibilních hodin
Tzv. disponibilní hodiny jsou dnes prakticky to jediné, čím se školy mohou mezi sebou lišit nad rámec povinného základu, daného v RVP. Na
prvním stupni má ředitel k dispozici 14 vyučovacích hodin k posílení vybraných předmětů, na druhém pak 24 hodin. Z toho jde ale 6 povinně na
podporu dalšího (druhého) cizího jazyka. Přesné rozdělení disponibilních hodin uvádí každá škola ve veřejné výroční zprávě, pro potřebu tohoto
přehledu je diferencujeme do oblastí, které daná škola pokrývá většinově: CIZÍ JAZYKY, ČESKÝ JAZYK A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY , MATEMATIKA
A PŘÍRODOVĚDNĚ PŘEDMĚTY , ESTETICKÉ VÝCHOVY , ICT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE.

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

Notice: Undefined variable: id_org in E:\xampp\htdocs\komparatorzs\sekce_2_2.php on line 237

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

16 ZŠ Švermova 403/40 běžné třídy 2 9 5 0 0 0 0 3 8 1 0 1 5
rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

2.3 Participace žáků na chodu školy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10839
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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

16 ZŠ Švermova 403/40 ANO 1.-9. 1x
měsíčně ANO

nástěnky,
rozhlas,
Google
učebna

Kampaň příklady
obyčejného

hrdinství
školní časopis

2.4 Nasazení 1. cizího jazyka
Výuka cizím jazykům je dnes jednou z důležitých oblastí, které rodiče při výběru základní školy mohou sledovat. Přestože většina libereckých ZŠ
nasazuje 1. cizí jazyk již v první třídě, tyto informace rodiče často nemají, nebo nevnímají. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě ZŠ se začíná vyučovat
cizímu jazyku a kterému.

2.5 Nasazení 2. cizího jazyka
V nasazení druhého cizího jazyka je už mezi základními školami více rozdílů. Přesto se nedá říci, že by děti z některých ZŠ byly o výuku němčině či
francouzštině ochuzeny. Kritérium tedy uvádí, v jaké třídě dané ZŠ se začíná vyučovat druhému cizímu jazyku a kterému.

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
16 ZŠ Švermova 403/40 1 angličtina 8 německý jazyk

2.6 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)

16 ZŠ Švermova 403/40 NE Ov ANO NE NE
olympiáda AJ
anglická knihovna
mezinárodní den
jazyků

2.7 Pestrost způsobů výuky
V dnešních základních školách se již nepraktikuje pouze tzv. frontální způsob výuky (F), ale najdete v nich také činnostní učení (Č), projektové
vyučování (P) apod. Kritérium ukazuje, jaké způsoby výuky daná základní škola praktikuje a jak je tento způsob výuky běžný nebo ojedinělý *)

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

F Č P Jiné F Č P Jiné

16 ZŠ Švermova 403/40 A A B
distanční vzdělávání
komplexní metody
aktivizující metody

A A B kritické myšlení
distanční vzdělávání

*)
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)

2.8 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

16 ZŠ Švermova 403/40 ANO NE ANO
Ekoškola
Ovoce a mléko do
škol

Globe
Ekoškola

Šablony
Férová
škola
MAP II
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2.9 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

16 ZŠ Švermova 403/40 5, tř.
M, Čj tř. tř.

COMDI
8, tř.
Kariérové poradenství -Ov

2.10 Předmětové olympiády a soutěže – zapojení, úspěchy
Toto kritérium pracuje s rozdělením soutěží dle klasifikace ministerstva školství a je jen přehledem a nikoli strukturovaným výpisem. Konkrétní
informace pak lze nalézt ve veřejné výroční zprávě každé školy.

Soutěže typu A:
Předmětové soutěže: Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích, olympiáda
v českém jazyce, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematický klokan, astronomická olympiáda, Pythagoriáda
Umělecké soutěže: Evropa ve škole (výtvarná a literární soutěž), Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Ostatní soutěže: Česká liga robotiky – FLL, Daniel (literární, historická a fotografická soutěž na téma holokaust a jeho reflexe, rasové problémy v
současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR), Finanční gramotnost, SAPERE – vědět, jak žít (soutěž v teoretických a praktických znalostech
v oblasti zdravého životního stylu), Soutěž v programování

Soutěže typu B:
Předmětové soutěže: Pohár vědy 2016 – Olympiáda fyzika a dalších věd, Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, ChemQuest, Náboj Junior,
Matematická soutěž Pangea
Umělecké soutěže: Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna, Celostátní přehlídka
dětských skupin scénického tance Kutná Hora, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Komenský a my (celostátní literárně
historická a výtvarná soutěž)
Sportovní soutěže: (volejbal, vybíjená, stolní tenis, Pohár rozhlasu v atletice, florbal, přespolní běh – běháme s BK Tour, atletický čtyřboj,
minifotbal, basketbal, házená)
Ostatní soutěže: CEMACH, Eurorebus, Video pohlednice z mého města, Náš svět, Logická olympiáda, Dopravní soutěž mladých cyklistů,

Zapojení do soutěží a olympiád je dobrovolné, proto některé školy nemusí vést přesnou evidenci zapojených žáků ve všech soutěžích a
olympiádách. Někteří žáci se zapojují do více soutěží, čísla mohou být z tohoto pohledu zkreslená s ohledem na celkový počet úspěšných a
aktivních žáků. Některé soutěže nemají klasický postup okres, kraj, republika, některé nestanovují pořadí žáků, ale jen úspěšnost řešení – např.
Bobřík informatiky.

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

16 ZŠ Švermova 403/40 101 0 5 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prostupnost a spolupráce základních škol s MŠ a SŠ
Kritérium ukazuje existenci a konkrétní příklady aktivit na daných základních školách (ANO/NE/příklady).

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)

16 ZŠ Švermova 403/40
projekt Ferová škola
návštěva MŠ ve škole
ekologická olympiáda

příprava a realizace
programu
dějepisná exkurze
parlament

dílny-Střední škola Liberec
Pavlovice

*) pouhé využívání prostor ZŠ pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení dětí nebo zaměstnanců MŠ i ZŠ do některých společných činností.

**) neuvádět veletrhy vzdělávání a návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ, které by měly být samozřejmostí

3. Školní klima

3.1 Testování klimatu školy a třídy
Kritérium existence testování ve frekvenci alespoň 1x školní rok.
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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.

16 ZŠ Švermova 403/40 NE /2019 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., Mapa školy třídnické hodiny
DVPP

*) Volba ANO je uváděna pouze v případech, kdy bylo testování prováděno v daném školním roce

3.2 Pestrost mimoškolních aktivit
Kritérium ukazuje počet aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok, počet tzv. unikátních dětí, které se jich účastnily, a také míru zapojení v %
ve vztahu k počtu žáků dané základní školy.

p.č. Základní škola
Kroužky Exkurze Škola v přírodě 

Lyžařský kurz
počet počet účastníků % počet počet účastníků % počet počet účastníků %

16 ZŠ Švermova 403/40 0 0 0 15 300 0 0 0 0
Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo které se zúčastnilo více exkurzí, je v dané oblasti započítáno pouze 1x

3.3 Komunitní činnost
Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok.

p.č. Základní škola Počet akcí Vybrané příklady
16 ZŠ Švermova 403/40 1 ekologická soutěž pro MŠ

3.4 Komunikace se zákonnými zástupci
V řadě škol se již usídlila praxe nejrůznějších dotazníků, rodičovského testování klimatu, pravidelných veřejných besed a setkání (nepočítáme
třídní schůzky a individuální konzultace). Kritérium ukazuje počet těchto aktivit za uzavřený školní rok a jejich typ, popř. binární škála ANO/NE.

p.č. Základní škola

Držitel
značky
Rodiče

vítáni *) 
A/N

Besedy
pro

rodiče 
A/N

Ukázkové
hodiny 

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)

16 ZŠ Švermova 403/40 NE NE NE ANO NE online třídní schůzky
rodiče na třídní akci

*) http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/

3.5 Angažmá odborných profesí
Kritérium ukazuje míru úvazku konkrétního specialisty na dané základní škole s případným vysvětlením k danému úvazku.

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

16 ZŠ Švermova
403/40 ne ne 10 ANO NE NE ANO

3.6 Realizace individuálních vzdělávacích a výchovných plánů
Kritérium ukazuje počty realizovaných IVP a IVýP na dané škole za uzavřený školní rok.

3.6 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Tabulka ukazuje počty žáků se SVP na jednotlivých školách dle statistických výkazů (k 30. 9. a k 30. 3. příslušného školního roku).
p.č. Základní škola žáci se SVP

CELKEM
PO

odlišné kulturní prostředí
nebo životní podmínky

IVýP Skupinová
integrace

(speciální třídy)
1.

stupeň
2. až 5.
stupeň

k k k 31.3. k 31.3. k 31.3. k 31.3.

http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/
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30.9. 31.3.
16 ZŠ Švermova 403/40 0 0 0 0 0 0

3.7 Podpora žáků nadaných
V tabulce je uváděn počet žáků dle statistických výkazů k 30. 3. příslušného školního roku, kterým škola vytváří podmínky pro rozvoj jejich nadání
v souladu s § 27, odst. 1, 4, 5 a 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve sloupci
mimořádně nadaní žáci jsou žáci, jejichž nadání bylo potvrzeno na základě vyšetření školským poradenským zařízením.

p.č. Základní škola Nadaní
z toho

mimořádně
nadaní

Aktivity určené na podporu nadaných žáků realizované
v daném školním roce (max 5 příkladů)

16 ZŠ Švermova 403/40 2 0 - účast žáků v soutěžích a olympiádách, speciální pracovní
sešity, vrstevnické učení

4. Zázemí školy

4.1 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
16 ZŠ Švermova 403/40 vlastní

4.2 Školní družina a její kapacita, školní klub
Bez služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku ani představit. S přibývajícím počtem školáků se však kapacity
školních družin dostávají na své meze. Kritérium ukazuje kapacitu školní družiny dané školy a její procentuální využití. Některé školy pak družiny
doplňují i školními kluby.

p.č. Základní škola Kapacita Poměr k počtu žáků 
1. stupně %

Naplněnost 
%

Školní klub 
ANO/NE/VHČ

16 ZŠ Švermova 403/40 150 78.5 63.3 ANO
Dle statistických výkazů
VHČ - školní klub je provozován v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

4.3 Vnitřní sportoviště
Minimálně jednu tělocvičnu má každá liberecká základní škola, byť se můžeme přít o její parametry i technický stav. Řada škola ale nabízí
vnitřních sportovišť více, včetně bazénu, posilovny, relaxačního zázemí. Je už na rodičích, aby zvážili, jak je pro ně toto zázemí důležité. Kritérium
ukazuje vybavenost škol vnitřními sportovišti a jejich počtem: tělocvična, bazén, posilovna, relaxační zázemí, jiný.

p.č. Základní škola Tělocvična 
počet Bazen Posilovna Relaxační zázemí 

(popis)) Jiné

16 ZŠ Švermova 403/40 2 NE NE ralaxační a herní koutky na chodbách

4.4 Outdoorová sportoviště
Venkovní školní hřiště a další sportovní zázemí už není automatickou věcí. Každá škola sice disponuje malým pláckem pro venkovní vyžití, jen
některé ale zatím mají skutečná kvalitní sportoviště (běžecké dráhy, multifunkční hřiště, sektor pro skok daleký, sektory pro vrhy aj.). Kritérium
zohledňuje existenci kvalitního sportoviště u dané základní školy na binární škále (ANO/NE).

p.č. Základní škola ANO/NE Základní popis

16 ZŠ Švermova 403/40 ANO Moderní sportoviště - běžecká dráha, víceúčelové hřiště, skok daleký,hod koulí,
herní prvky, beach volejbal

4.5 Bezbariérový přístup
Nemůže být sporu o tom, že bezbariérový přístup do školy pro žáky či rodiče imobilní či pohybově omezené, nebo i pro rodiče s kočárky se stává
záležitostí, nad níž bychom vůbec neměli přemýšlet. Přesto takový přístup mají jen některé základní školy. Kritérium ukazuje bezbariérovost dané
školy (alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení.

p.č. Základní škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.)
16 ZŠ Švermova 403/40 NE

5. Škola, její zřizovatel, financování

5.1 Kapacita školy a její naplněnost
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V posledních i několika dalších letech budou kapacity libereckých základních škol velmi sledovaným parametrem. Díky spádovým obvodům, které
vymezujeme povinně ze zákona, sice dokážeme do jisté míry zabezpečit dostatečnou kapacitu z hlediska lokality, řada škol je přesto schopna
zapsat i tzv. nespádové děti, které nemají přednostní právo přijetí. Hlavním údajem je celková kapacita škol, od níž se pak odvíjejí i počty
otevíraných prvních tříd. Kritérium ukazuje celkovou kapacitu dané školy a její procentuální 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
16 ZŠ Švermova 403/40 375 89,60 23,88 20,71
Dle statistických výkazů

5.1.1 Charakteristika žáků dle trvalého bydliště

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

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště
mimo Liberec

bydliště
Liberec

bydliště MO
Vratislavice

bydliště
mimo Liberec

16 ZŠ Švermova 403/40 174 0 14 137 0 4

5.2 Technický stav školského objektu
Statutární město Liberec má velmi dobře zpracovaný stav jednotlivých školských budov, základní informaci přitom již poskytujeme v materiálu z
roku 2015 s názvem Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020
(http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-
do-roku-2020.pdf). Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále: dobrý (A), uspokojivý (B), špatný
(C).

p.č. Základní škola Stav Poznámka 
aktuálně podané nebo připravované projekty

5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích
Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát (platy učitelů i nepedagogického personálu), město (energie,
topení, investice), rodiče (mimoškolní aktivity, příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání aktivně i další zdroje především prostřednictvím
dotačních a grantových projektů, což dobře zaznamenávají především výroční zprávy škol či jejich webové stránky. Kritérium ukazuje úspěšnost v
získávání takových financí za uzavřený školní rok jako číselný poměr podaných žádostí a podpořených projektů.

5.3.1 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.

16 ZŠ Švermova
403/40 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2

5.3.2 Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v
daném školním roce)
Poznámka: v případě víceletých projektů uvádět alikvótní část financí pro daný školní rok
p.č. Základní škola SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné
16 ZŠ Švermova 403/40 0,- 99 994,-,- 1 451 405,-,- 0,- 152 013,-,-

5.4 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity)
Pro řadu rodičů představuje školní docházka velkou finanční zátěž i v oblasti tzv. hrazených aktivit, jako jsou školní družina (ŠD), školní klub (ŠK),
zájmové kroužky (ZK), pobyty ve škole v přírodě (ŠP), harmonizační pobyty (HP), lyžařské kurzy (LVK), jazykové zájezdy do zahraničí (JZ) apod.
Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v 1. třídě, ve 2. – 5. třídě a v 6. – 9. třídě vždy v dané základní škole

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)

16 ZŠ Švermova 403/40
1. třída 150,- 500,- 500,- 250,- 400,-
2.-5. třída 150,- 600,- 2 300,- 250,- 500,-
6.-9. třída 0,- 600,- 13 000,- 250,- 600,-

5.5 Aktivní spolupráce se zřizovatelem
Aktivní spolupráce se zřizovatelem, tedy statutárním městem Liberec, patří k důležitým vnějším projevům školy. Zřizovatel má zájem školy
propagovat při nejrůznějších veřejných vystoupeních, nabízím jim pravidelně prostor v tištěném radničním periodiku, zapojuje je do společných

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf
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projektů v oblasti vzdělávání, doporučuje školám pozitivní přístup k transparentnosti i v oblasti zdravého školního stravování apod. Kritérium
ukazuje existenci aktivní spolupráce se zřizovatelem na binární škále (A/N) a typy zapojení ve školním roce.

p.č. Základní škola A/N
Příklady zapojení

2020/21
16 ZŠ Švermova 403/40 ANO on-line tabulky v rámci pandemie COVID

6. 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
16 ZŠ Švermova 403/40 1 VZP platba pojistného 1
1 – bez nedostatků
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

7.1 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

16 ZŠ Švermova 403/40
1. 139 48 50 86 2 11 1 0 0 0
2. 130 59 53 81 5 1 0 0 0 0

7.2 Údaje o výchovných opatřeních

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

16 ZŠ Švermova 403/40 337 39 7 8 0 1 0 2 329 93 8 15 0 1 1 6
PTU - pochvala třídního učitele
NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtka třídního učitele
PŘŠ - pochvala ředitele školy
DŘŠ - důtka ředitele školy

7.3 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

16 ZŠ Švermova 403/40
1. 5835 177 29,5 0,9 5106 308 25,5 1,6
2. 4292 161 28,5 1,1 3435 230 22,7 1,6

7.4 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

Krádeže Hrubé
chování,
slovní i
tělesná

agresivita

Jiné
(doplnit
max. 3
další

vážnější
problémy,

které byly v
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areálu
školy

rámci
výchovných

komisí
řešeny)

16
ZŠ
Švermova
403/40

24 18 10 0 0 0 1

7.5 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

16 ZŠ Švermova 403/40 56 38 0 18 25

7.6 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

16
ZŠ
Švermova
403/40

18 16 0 2 24 2 11 11 0 0



Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020

Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje Částka

Liberecký kraj            99 994 Kč Potravinová pomoc dětem

Statutární město Liberec              8 060 Kč Fr.občasník

Statutární město Liberec              9 200 Kč mimořádné aktivity Kavárna pro rodiče

Women fo Women              9 013 Kč obědy pro děti

PŠÚ            53 000 Kč dar PŠÚ

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

               25 775 626 Kč       3 655 351 Kč              671 293 Kč              324 899 Kč           1 016 393 Kč         31 443 562 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

    18 949 712 Kč           6 760 727 Kč              195 263 Kč                64 585 Kč                         - Kč           5 462 833 Kč         31 433 120 Kč                10 441 Kč 

V Liberci dne 24.5. 2021
Zpracovala: Pakanová Jitka

Účel

Příloha č. 1
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Export do MS Word (exportform_y6.php?rok=6&d=11810&ic=70884978)Výkaz pro školní rok 2020/2021
* Zobrazuji uzavřený výkaz.

Základní údaje
Výkaz vyplnil:  
Ladislav Orel

IČ organizace:  
70884978 
Název organizace: 
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
Ředitel/ka (Statutární zástupce): 
Mgr. Jarmila Hegrová 
Adresa: 
Švermova 403 
Místo: 
Liberec 10 
PSČ: 
46010 
Kraj: 
Liberecký kraj 
Zřizovatel:
Obec

https://www.preventivni-aktivity.cz/exportform_y6.php?rok=6&d=11810&ic=70884978
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Část 1: Škola a její preventivní program
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 
- Analýzy aktuální situace školy 
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 
- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 
- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy? 
Ano

Doplňující text: skladba žactva (sociálně znevýhodnění žáci)

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 
Ano

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 
- Asistent pedagoga 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)? 
1

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 
- Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace apod.) 
- Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy) 
- Aktivity a programy specifické prevence pro různé typy rizikového chování 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

1. ročník ZŠ 1 25

2. ročník ZŠ 1 28

3. ročník ZŠ 2 44

4. ročník ZŠ 2 36

5. ročník ZŠ 2 55

6. ročník ZŠ / prima 2 35

7. ročník ZŠ / sekunda 2 50

8. ročník ZŠ / tercie 2 36

9. ročník ZŠ / kvarta 1 20

Suma řádků 15 329

Po
če

t t
říd

Po
če

t ž
ák

ů
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Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Mgr. Ladislav Orel

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
2

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce? 
- Ano, třídní učitel/ka 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ne

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení? 
Ano, jinou formou

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence
rizikového chování (kromě specializačního studia)? 
Ne

7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ano, odbornou supervizi mám 1-2x ročně

8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní
měsíc Vám dané činnosti zaberou.

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 4

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) 3

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 0

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování 3

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v
oblasti prevence atd.

2

Vedení písemných záznamů všeho druhu 4

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 4

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 5

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 2

Suma řádků 27

9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
-

Po
če

t h
od

in
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Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé
ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná
spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu
rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na
celé číslo.  

Prevence šikany a projevů agrese 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Prevence kyberšikany 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Prevence záškoláctví 2 2 5 5 5 4 4 4 4 35

Prevence rizikových sportů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Prevence rizikového chování v dopravě 1 1 3 5 2 2 2 1 1 18

Prevence rasismu a xenofobie 2 2 2 3 3 4 4 6 6 32

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 1 3 3 6 6 8 6 33

Prevence užívání tabáku 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Prevence užívání alkoholu 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Prevence užívání dalších návykových látek 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5

Prevence kriminálního chování 3 3 4 4 4 5 5 6 6 40

Suma řádků 0 15 15 22 27 24 31 32 37 239
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních
aktivitách a programech
Program 1 - Hasík
1) Název programu: 
Hasík

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
HZS

4) Typ poskytovatele programu: 
Jiný typ subjektu

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 2 4

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 2 4

7. ročník ZŠ / sekunda 2 4

8. ročník ZŠ / tercie 0 0

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 6 12

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence rizikového chování v dopravě 
- Prevence užívání tabáku 
- Prevence užívání dalších návykových látek 
- Prevence kriminálního chování 

Program 2 - BESIP, nebezpečí, které hrozí
1) Název programu: 
BESIP, nebezpečí, které hrozí

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
PČR

4) Typ poskytovatele programu: 
Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne

Po
če

t t
říd

Po
če

t h
od

in
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6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Cílovou skupinou (žáky)

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník ZŠ 1 2

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 0 0

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 0 0

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 1 2

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence rizikového chování v dopravě 
- Prevence kriminálního chování 

Program 3 - BESIP, nebezpečný věk, šikana, kyberšikana
1) Název programu: 
BESIP, nebezpečný věk, šikana, kyberšikana

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
PČR

4) Typ poskytovatele programu: 
Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Cílovou skupinou (žáky)

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.
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1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 2 2

5. ročník ZŠ 2 2

6. ročník ZŠ / prima 0 0

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 0 0

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 4 4

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 
- Prevence záškoláctví 
- Prevence poruch příjmu potravy 
- Prevence kriminálního chování 

Program 4 - Pondělní komunikativní kruhy
1) Název programu: 
Pondělní komunikativní kruhy

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu: 
ZŠ Liberec, Švermova 403/40

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: program byl součástí distanční výuky

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník ZŠ 1 10

2. ročník ZŠ 2 10

3. ročník ZŠ 2 10

4. ročník ZŠ 2 10

5. ročník ZŠ 2 10

6. ročník ZŠ / prima 2 10

Suma řádků 16 90
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7. ročník ZŠ / sekunda 2 10

8. ročník ZŠ / tercie 2 10

9. ročník ZŠ / kvarta 1 10

Suma řádků 16 90

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 
- Prevence záškoláctví 
- Prevence rizikového chování v dopravě 
- Prevence rasismu a xenofobie 
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 
- Prevence užívání tabáku 
- Prevence užívání alkoholu 
- Prevence užívání dalších návykových látek 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
- Prevence poruch příjmu potravy 
- Prevence kriminálního chování 

Program 5 - Bezpečnost na internetu
1) Název programu: 
Bezpečnost na internetu

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
Maják o.p.s.

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ano

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 
MAJÁK o.p.s.

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 
- Nácvik a trénink dovedností 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: program hradila sama společnost formou "výherního daru"

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 1 2

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 0 0

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 0 0

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 1 2
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11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 

Program 6 - Preventivní program - návykové látky a kouřen...
1) Název programu: 
Preventivní program - návykové látky a kouření

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence

3) Název poskytovatele programu: 
ZŠ Liberec, Švermova 403/40

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 
- Zážitkový program 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: program byl součástí výuky

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

1. ročník ZŠ 0 0

2. ročník ZŠ 0 0

3. ročník ZŠ 0 0

4. ročník ZŠ 0 0

5. ročník ZŠ 0 0

6. ročník ZŠ / prima 0 0

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0

8. ročník ZŠ / tercie 1 1

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0

Suma řádků 1 1

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence užívání tabáku 
- Prevence užívání alkoholu 
- Prevence užívání dalších návykových látek 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy
Aktivita 1 - Metodické setkání pracovníků 1. a 2. stupně ...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem). 
Metodické setkání pracovníků 1. a 2. stupně - společná koordinace a konzultace všech pedagogů, kde se společně zjišťují potřeby žáků (jak vzdělávací, tak i ty,
které jsou součástí preventivního programu), které se snaží pedagogové společně postupně naplnit.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
15
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Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní
Aktivita 1 - odborné konzultace, účast na sezení s rodiči ...
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem). 
odborné konzultace, účast na sezení s rodiči problémových žáků, nabídky kontaktů na různé instituce, posudky na problémové žáky (pro rodiče, pomoc s
výchovou dětí, návštěva odborníků a PPP)

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
15
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Část 7: Výskyt rizikového chování
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil
či objevuje.

Špatné vztahy mezi žáky 
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 1 0 1 0 0 1 3

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému
ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projevy rasismu a xenofobie 
(počet případů, nikoliv počet žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Záškoláctví 
(výskyt u počtu žáků)

1 0 3 0 0 0 0 2 0 6

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd. 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizikové chování v dopravě 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poruchy příjmu potravy 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Sebepoškozování a autoagrese 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Užívání* tabáku 
(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Užívání* alkoholu 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
(výskyt u počtu žáků)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma řádků 0 1 0 3 2 1 1 1 6 16
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Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy
1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu? 
Během školního roku, kdy započla distanční výuka, kvůli COVID-19, se povedlo žákům přiblížit problematiku "odcizení" a nutnost psychohygieny spojenou s
nutností se socializovat. Žáci si nyní školní docházky více váží a na školu se nyní dívají jinak.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili? 
-



Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  

Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj 

Mírové náměstí 35/C         

400 50 Ústí nad Labem  

     

70884978-00 

Základní škola, Liberec, Švermova 

403/40, příspěvková organizace 

ŠVERMOVA 403/40 

460 10 LIBEREC 

 

Spisová značka: S-KZ-VZP-21-01968383-L8C2 Ag. číslo: 4217/2021/farse 

Číslo jednací: VZP-21-02254915-L8C2 

PROTOKOL O KONTROLE 

 
plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného 

 

Kontrola provedena dne: 24.05.2021 

U plátce pojistného:  Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, 

příspěvková organizace 

ČP:     7088497800 

Bankovní spojení:  5449712/0800 

 

Kontrolu provedl zaměstnanec VZP ČR: Eva Farská 

 

Kontrola byla provedena na adrese: Regionální pobočka Ústí nad 

Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 

32/2, 46001 Liberec 1 

Plátce byl o kontrole uvědomen oznámením č.j. VZP-21-01968383-L8C2 

ze dne 06.05.2021.  

 

I. 

 

1. Za plátce byli přítomni a vysvětlení podali:  

Kontrola byla provedena na základě elektronicky zaslaných dokladů. 

2. Kontrola byla provedena z důvodu: dle plánu kontrol 

                          

za období:  01.02.2017 - 30.04.2021 

data vyúčtování: 09.03.2017 – 21.05.2021 

3. Předchozí kontrola byla provedena  
dne:   15.03.2017 č. 1732/2017/strij 

za období:  01.06.2012 - 31.01.2017 

zjištěno:   dlužné pojistné 0,00 Kč 

4. Počet pojištěnců VZP ČR ke dni 30.04.2021: 32. 
 

II. 

 

5. Předmět kontroly: 
a) dodržování oznamovací povinnosti 
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 
c) dodržování termínů splatnosti pojistného 
d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného 

 

 



6. Kontrolované doklady:  
Výpis z obchodního rejstříku, hromadná oznámení zaměstnavatele, 

mzdové listy, rekapitulace odvodů zdravotního pojištění 

zaměstnavatele. Dále byly použity údaje z informačního systému VZP 

ČR. 

 

III. 

 

7. Výsledek kontroly: 

a) Kontrola oznamovací povinnosti 

Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 48/1997 Sb.) a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech 

VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na VZP 

ČR. 

S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dni 

30.04.2021. Stav pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR. 

Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.). 

 

 

b) Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů 

a správnosti výše pojistného dle účetní evidence 

Kontrolou bylo zjištěno, že plátci pojistného vznikl  

v kontrolovaném období přeplatek pojistného ve výši 1 970,00 Kč 

(viz přiložené vyúčtování).  

Za 11/2018 bylo uhrazeno o 1 350,00 Kč více, než byl předpis 

pojistného, za 04/2019 bylo uhrazeno o 173,00 Kč více, než byl 

předpis pojistného, za 10/2019 bylo uhrazeno o 137,00 Kč více, než 

byl předpis pojistného a za 11/2019 bylo rovněž uhrazeno o 310,00 

Kč víc, než byl předpis pojistného. 

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů  

a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2 a § 3 zákona  

č. 592/1992 Sb.  

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného 

Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti 

pojistného dle ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb. (viz 

přiložené vyúčtování). 

 

 

d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného 

Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. 

 

 

 

 

 



IV. 

 

8. Provedenou kontrolou č. 4217/2021/farse vyplynulo zjištění: 
 

 

Přeplatek pojistného ke dni 22.05.2021 ve výši 1 970,00 Kč. 

 

O přeplatek pojistného plátce poníží odvod pojistného za měsíc 

05/2021. 

 

Návrh na opatření: nápravné opatření nebylo uloženo 

 

 

Poučení: 

Proti Protokolu o kontrole mohou být podány písemné a zdůvodněné 

námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení se s protokolem na adresu 

VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a 

Ústecký kraj, oddělení kontroly a správního řízení zaměstnavatelů, 

Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem. 

Jestliže se plátce v uvedené lhůtě nevyjádří, je zřejmé, 

že s výsledkem kontroly souhlasí. Za den doručení Protokolu  

o kontrole je považován den přihlášení se do datové schránky, 

případně desátý den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky. 

 

Za den doručení Protokolu o kontrole v listinné podobě je považován 

den převzetí písemnosti. V případě nezastižení adresáta je písemnost 

uložena na poště, a pokud si ji nepřevezme v patnáctidenní úložní 

době, je za den doručení považován poslední den této lhůty. 

 

Právo kontrolních orgánů VZP ČR provést ještě další podrobnější 

kontrolu bez ohledu na výsledek této kontroly zůstává nedotčeno. 

Kontrolu je nutné považovat za úkon ke zjištění výše dluhu, se 

kterým je spojeno přerušení běhu promlčecí doby pro vyměření 

nebo předepsání dlužného pojistného a penále podle § 16 odst. 1  

a § 19 zákona č. 592/1992 Sb. 

 

Liberec dne 24.05.2021 

 

 

 

Eva Farská 

Kontrolorka výběru pojistného 

za VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký 

a Ústecký kraj 

 

otisk razítka 

 

Přílohy: Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

Rozdělovník: 1x plátce 

   1x VZP ČR 
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