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1. Základní údaje o škole  

Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace je plně 

organizovaná škola s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. 
 

 
Název: Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, 

Rychnovská 216, příspěvková organizace 

Adresa: Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou 

Právní forma příspěvková organizace  

IČO: 727 431 91  

Identifikátor zařízení: 650 038 550  

Datum zařazení do 

rejstříku: 

1. 1. 2003  

Ředitelka školy: Mgr. Lea Šmídová  

Přehled součástí školy: Kapacita: Identifikátor zařízení: 

Základní škola 420 žáků 102 177 112 

Školní družina 120 žáků 116 300 361 

Školní jídelna 355 jídel 102 717 516 

Název zřizovatele: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Sídlo zřizovatele: Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 

IČO zřizovatele: 002 623 40  

Školská rada: Zástupce zřizovatele: Ing. Jana Hamplová     

Lenka Urbánková 

(předsedkyně) 

   

 Zástupci zákonných zástupců:  

             Karolína Klosová,                                 

           Petra Macurová 

 

 Zástupce pedagogů: Mgr. Pavlína Suchá  

Mgr. Lenka Zahradníková 

 
   

 

 
Při základní škole působí dva spolky rodičů:  

Spolek rodičů ZŠ Kokonín 

Spolek rodičů Vrkoslavice 
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2. Přehled oborů vzdělávání  
 

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Základní školy Kokonín (dále jen ŠVP ZŠ 

Kokonín)  

 

Školní rok 2021 – 2022 

 

Vzdělávací program: Ročníky: Počet žáků 

ŠVP ZŠ Kokonín 1. - 9. 383 

 

Pracoviště školy 

 

Pracoviště     Počet tříd Počet žáků Školní jídelna Počet strávníků 

Rychnovská 216  8         165          ano            250 

Rychnovská 215  5         107            ne                - 

Janáčkova 42            5         111          ano            106                                           

Celkem                               18                  383                       -                     356 

 

 

Komentář: Žáci z pracoviště Rychnovská 215 se stravují ve školní jídelně v Rychnovské 216. 

 

Počet žáků ve škole celkem 

 

2017 - 2018 2018 – 2019  2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

352 363 373 380 383 

 

Komentář: Počet žáků je k 30. 9. 2021. Počet žáků mírně stoupá. Vývoj nelze přesně odhadnout. 

Přednostně  přijímáme  děti  ze  spádového  obvodu. Zatím se daří umístit i všechny uchazeče 

o přijetí z přilehlých obcí a z jiných městských částí. 

 

Školní družina 

 

Pracoviště Počet tříd školní družiny Počet žáků 

Rychnovská 216 0 0 

Rychnovská 215 2 60 

Janáčkova 42 2 60 

Celkem                               4 120 

                

Komentář: Oddělení školní družiny jsou pouze na pracovištích prvního stupně.  
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3. Údaje o pracovnících školy 
 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Pracovník Kvalifikace a odbornost Úvazek 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 0,2727 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 0,5456 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 0,7728 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně kvalifikovaná – aprobace 1. stupeň ZŠ 1,00 

učitelka 1. stupně nekvalifikovaná 0,5455 

učitelka 1. stupně nekvalifikovaná 0,1365 

učitelka 1. stupeň nekvalifikovaná 0,1365 

učitelka 1. stupeň nekvalifikovaná 0,1818 

učitelka 1. stupně nekvalifikovaná  0,091 

učitel 1. stupně nekvalifikovaný 0,091 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Př - Ch 0,8183 
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učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Aj - M 1,00 

učitel 2. stupně kvalifikovaný – aprobace Aj - M 0,8635 

učitel 2. stupně kvalifikovaný – aprobace Z - D 1,00 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Čj - D 1,00 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Aj - Tv 0,7273 

učitelka 2. stupně nekvalifikovaná – Aj 0,2727 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace D - Vv 0,8183 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Aj - Vv 0,5 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Vz - Hv 1,00 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Čj - D 1,00 

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Čj - Nj         1,00  

učitelka 2. stupně kvalifikovaná – aprobace Čj - Nj 0,8183 

učitelka 2. stupně nekvalifikovaná –Čj - OV 0,2273 

učitel 2. stupně kvalifikovaný – aprobace M - F 0,6365 

učitel 2. stupně nekvalifikovaný - F, Pč 1,00 

učitel 2. stupně nekvalifikovaný - Inf 0,4545 

učitelka 2. stupně nekvalifikovaná -  Př  0,4545 

AP kvalifikovaná 0,75 

AP kvalifikovaná 0,5 

AP kvalifikovaná 0,5 

AP kvalifikovaná 0,5 

vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0,9257 
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vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0,7082 

vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0,7411 

vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0,8304 

Celkem  30,82 

 
Komentář: Výše úvazků pedagogických pracovníků je celkem 30,82. Z toho výše úvazků učitelů je 

25,3646 a výše úvazků vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga je 5,4554. 
Pedagog, který vystudoval učitelství pro druhý stupeň a vyučuje na prvním stupni, má pedagogickou 

způsobilost, nikoliv odbornou. 
  
Nepedagogičtí pracovníci 

 

Pracovník Úvazek 

účetní 1,00 

hospodářka 0,20 

školník 1,00 

školník 1,00 

školnice  1,00 

uklízečka 0,50 

uklízečka  0,50 

uklízečka   1,00 

uklízečka  0,50 

uklízečka 0,70 

uklízečka  0,70 

vedoucí školní jídelny 1,00 

kuchařka  1,00 

kuchařka  1,00 

kuchařka   0,75 

kuchařka  1,00 

kuchařka  0,81 

Celkem 13,66 
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Komentář: Výše úvazků nepedagogických pracovníků je 13,66; z toho úvazků pracovníků ve školní 

kuchyni je 5,56. 

 
Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 

 

  

< 30 let 

 

31 - 40 let 

 

41 - 50 let 
51 let 

- důchodový věk 
důchodový 

věk 

 

celkem 

celkem 5,2273 3,6366 11,5207 6,1171 4,3183 30,82 

z toho ženy 3,2273 3,6366 10,9752 6,1171 2,8183 26,7745 

      
Komentář: Výše  úvazků  pedagogických  pracovníků  je  30,82  včetně  vychovatelek   školní   družiny 

a asistentek pedagoga. 

 

Specializované činnosti 

 

výchovný poradce 1 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 

školní metodik prevence 1 

koordinátor environmentální výchovy 1 

 
 

Věková skladba nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 

 

 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let 

- důchodový věk 
Důchodový 

věk 
celkem 

celkem 0 0 6,51 5,45 1,70 13,66 

z toho ženy 0 0 4,51 5,45 1,70 11,66 

 

Změny v pedagogickém sboru 

 

Nastoupili: 7 

Odešli: 5 (na jinou školu 3, mimo školství 0, na mateřskou dovolenou 0, do starobního důchodu 2) 

Komentář: Údaje jsou k 30. 9. 2021. 
 

Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků a pedagogických pracovníků v důchodovém 

věku 

 

Nekvalifikovaní Důchodový věk 

8 5 

 

Komentář: V tabulce Přehled pracovníků školy – pedagogové školy je celkem 9 nekvalifikovaných 

pedagogů (jeden z nich působí na prvním i druhém stupni). 
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Mzdové podmínky pracovníků 

 
Pedagogičtí pracovníci 
 

Platová 
třída 

Platový 
stupeň 

Počet 
pracovníků 

13 6 1 

12 7 7 

12 6 5 

12 5 3 

12 4 8 

12 3 2 

12 2 3 

12 1 3 

9 7 2 

9 5 1 

9 4 1 

8 5 2 

8 4 2 

 
Nepedagogičtí pracovníci 

 

Platová 

třída 

Platový 

stupeň 

Počet 

pracovníků 

10 12 1 

8 12 1 

6 12 1 

4 12 8 

2 12 6 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, uplatnění absolventů školy, 

výkonu státní správy  
 

Zápis do 1. tříd probíhal od 7. 4. 2022 elektronickou formou. 

Počet podaných žádostí celkem Počet žádostí o odklad Počet přijatých žáků 

80 12 59 

 

Komentář: Do základní školy byli přijati všichni uchazeči ke vzdělávání (na pracoviště 

do Rychnovské 215 bylo přijato 29 žáků, do Janáčkovy 42 žáků 30). Jedna žákyně byla přijata 

dodatečně na základě žádosti rodičů o přijetí k základnímu vzdělávání z důvodu stěhování 

do spádového obvodu. 9 žáků bylo duplicitně evidováno na jiných školách a došlo ke zpětvzetí 

žádostí o přijetí. 
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Uplatnění absolventů školy 

Jednotná přijímací zkouška byla dvoukolová a proběhla 12., 13. 4. 2022 na gymnázia a střední 
odborné školy a 19. a 20. 4. 2022 na víceletá gymnázia.  

 

Počet vycházejících žáků Maturitní obory   Učební obory 

 gymnázium SOŠ  

35 7 15 13 

 

Komentář: Na víceletá gymnázia odešlo 5 žáků (4 žáci z 5. ročníku, 1 žákyně ze 7. ročníku). 
               

 

Výkon státní správy 
 

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

 

Rozhodnutí:  

o přijetí do 1. ročníku 32 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

o odkladu školní docházky 20 

o přestupu a přijetí do ročníku 11 

o opakování ročníku 1 

o povolení prodloužení školní docházky  2 

o povolení individuálního vzdělávání žáka – IVP 9 

Celkem 75 

 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Priority a cíle vzdělávání jsou v souladu s cíli a klíčovými kompetencemi rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP).  

 

Výchovně vzdělávací proces 

 

Klima ve škole  

Ve školním roce 2021-2022 byly jako nejdůležitější cíle stanoveny stabilizace žákovských 

kolektivů, budování bezpečného a přátelského klimatu ve smyslu budování důvěry mezi žáky 

a učiteli a obnovení procesu vzdělávání v plném rozsahu. Po „covidovém“ a nestandardním 

období nastal nezbytný pozvolný, ale důsledný přechod k plnění základních principů 

vzdělávání. Nástup do běžného režimu byl pro většinu žáků bezproblémový, u některých  však  

bylo  nezbytné  opakovaně  připomínat  plnění    základních   povinností a respektování pravidel. 

Řada třídních kolektivů se jevila jako disfunkční, bylo nutné sdělovat pravidla slušného chování 

včetně  povinnosti  dodržovat  školní  řád.  Pozitivní   dopad   mělo zavedení třídnických hodin 

a navýšení četnosti lektorské činnosti organizace Maják. 

Zákonní zástupci byli díky některým svým podnětům a připomínkám nepostradatelnými 
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partnery v komunikaci a byli nápomocni i při řešení mnohých problémů. 

 

Obsah vzdělávání 

Výsledkem četnějších schůzek předmětových komisí a metodických sdružení se stal 

propracovaný plán plnění obsahu vzdělávání. Důraz byl kladen na propojování učiva 

mezi jednotlivými předměty. Cílem byla snaha eliminovat duplicitu předávaných informací 

a umět probrané učivo použít v praktickém životě.  Částečně se také dařilo uplatňovat různé 

metody práce a formy výuky s ohledem na individuální potřeby žáků. Žáci byli vedeni 

k samostatné práci a samostatnému myšlení, k vyhledávání informací. Žáci byli systematicky 

vedeni k vnitřní motivaci a celoživotnímu vzdělávání. 

Škola se od 1. 9. 2021 zapojila do dlouhodobého programu MŠMT a Národního pedagogického 

institutu (dále jen NPI) s pod názvem Národní plán doučování (dále jen NPD), jehož cílem bylo 

a je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-

19. Od 1. 1. 2022 je tento program veden pod označením Národní plán obnovy (dále jen NPO).  

 

Zájmová činnost 

Škola podporovala rozvoj zájmů a dovedností ve volném čase díky nabídce zájmových útvarů. 

Většina z nich probíhala na prvních stupních, kde byl zájem největší. 

  

Podpora žáků nadaných, mimořádně nadaných a žáků se SVP 

K naplňování cílů při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a jejich podpoře 

přistupovali pedagogové individuálně. Volili metody a formy výuky, které byly v souladu 

s jejich potřebami. Ve škole se v uvedeném školním roce nevzdělával žádný diagnostikovaný 

mimořádně nadaný žák. Nadaní žáci různého zaměření byli a jsou pedagogy podporováni 

a vedeni k rozvoji svých dovedností a schopností.  

Žáci se SVP tvoří přibližně 0,1% z celkového počtu žáků školy. Pedagogové zohledňují jejich 

potřeby, snaží se posílit jejich vnitřní motivaci k učení. 

 

Materiální a prostorové zabezpečení  

Škole se dařilo zajistit vybavení pomůckami, učebnicemi a dalšími doplňky pro výuku různého 

charakteru prakticky bez omezení. Bylo vyhověno všem požadavkům. Z prostředků kraje byly 

zakoupeny všechny požadované pomůcky včetně interaktivní techniky. Od začátku roku 2022 

došlo k výraznému snížení v ostatních neinvestičních nákladech (dále jen ONIV) hrazených 

státem a následky toho začínají být citelné. Prostředky zřizovatele byly využity k nákupu 

žákovského nábytku, počítačové techniky. 

S výrazným nárůstem počtu žáků (k 30. 9. 2021 se ve škole vzdělávalo 383 žáků a křivka má 

vzestupnou tendenci) se škola dostala do problémů s prostory. Velikosti ploch tříd jsou 

rozdílné, v některých případech atypické, nelze do nich umístit 30 žáků. Od 1. 9. 2021 je ve 

škole celkem 18 kmenových tříd, což způsobilo zánik odborných učeben. Kromě chybějících 

učeben škola postrádá školní jídelnu (v jídelně s kapacitou 50 míst se každý den stravuje 260 

strávníků), škola nemá pro dvě pracoviště vlastní tělocvičnu, oddělená odloučená pracoviště 

způsobují provozní problémy. Revitalizace školního hřiště u Rychnovské 216 bude po 4 letech 

dokončeno v říjnu 2022. Výše uvedený stav vyvolal jednání u zřizovatele s výsledkem, že na 

podzim 2022 bude ve spolupráci se zřizovatelem zahájena spolupráce při tvorbě studie 

Komplexní řešení zázemí Základní školy Kokonín. 
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Přehled stavebních prací ve školním roce 2021-2022 

 

Navýšení kapacity budovy v Rychnovské 216 

 

V Rychnovské 216 bylo nutné celkově vyřešit navýšení kapacity budovy. Stavební úpravy 

požární únikové cesty, která vznikla vybudováním mezipatrových přepážek, probíhaly v době 

jarních prázdnin od 14. 2. 2022  s přesahem do konce  února. Její cena byla 914 tis. korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě opakovaných žádostí byly 1. 7. 2022, kdy došlo k předání stavenišť dvěma 

stavebním firmám, zahájeny další dvě velké stavební akce.  

 

Vybudování učebny informatiky v Rychnovské 216 

 

Z  důvodu  nedostatku  místa  bylo  nutné  z původní počítačové učebny udělat kmenovou 

učebnu a z kabinetu  v  posledním  podlaží  počítačovou  učebnu.   Stavební  práce  trvaly   

do 22. 8. 2022 a kolaudace proběhla 13. 9. 2022. Zřízení nové učebny vyšlo na 1,5 mil. korun 

a 174 tis. město zaplatilo za akustické úpravy této učebny. 
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Celková rekonstrukce školního hřiště v Rychnovské 216 

 

Od podzimu 2018 bylo hřiště u hlavní budovy školy z bezpečnostních důvodů mimo provoz. 

Na jaře 2022 došlo ke schválení uvolnění finančních prostředků a proběhlo výběrové řízení. 

Aktuálně se revitalizace dokončuje. Jednalo se o celkovou investici za 1,8 mil. korun. Hřiště 

bude uvedeno do provozu od dubna 2023. 
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Záměry školy pro školní rok 2022 - 2023 

 

Hlavním záměrem je komplexní rozvoj školy jako vzdělávací instituce.  

 

Žáci 

V oblasti výchovy se zaměříme především na zlepšení kvality života žáka, rozvíjení otevřené a 

klidné atmosféry školy (vytváření ohleduplnějších vztahů mezi spolužáky, pěkných vztahů ke 

škole, odstraňování projevů vandalismu), vytváření partnerských vztahů mezi učitelem 

a žákem. 

Naším  cílem  je  poskytovat  vzdělávání  a  výchovu se zaměřením na individuální potřeby 

každého jedince a rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti žáků, ovlivňovat jejich další rozvoj. 

Kvalita  vyučování  bude  podpořena   uplatňováním   mezipředmětových  vztahů,    posilováním   

motivace a rozvíjením samostatnosti a tvořivosti žáků volbou vhodných  didaktických  metod 

a forem práce s důrazem na vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi věkově a intelektově 

rozdílnými  skupinami,  využíváním  názoru, učebních a kompenzačních pomůcek, didaktické 

i výpočetní techniky. 

 

Pedagogové 

V oblasti personální bychom chtěli docílit stabilizace pedagogického sboru včetně uchování 

pěkných kolegiálních vztahů. Mezi priority patří zohledňování potřeb žáků a chuť vytvářet 

inovativní metody, které podpoří názornou výuku. Pedagogové mají možnost účastnit se 

seminářů. Sdílení zkušeností s kolegy je také podporováno. 

 

Zákonní zástupci 

Spolupráce  se zákonnými zástupci také patří priority (spolupráce na bázi udržení kontaktu se 

školou, zájem o dění ve škole, otevřená komunikace, pomoc spolkům v jejich činnosti, podpora 

školy v podobě sponzoringu). 
Provozní záležitosti (budovy, pozemky školy) 

V krátkodobém časovém horizontu je nutné řešit stav budovy v Rychnovské 215, kde byl 

zjištěn nevyhovující stav sklepních prostorů. Na rok 2023 je naplánovaná celková sanace 

a na rok 2024 výměna oken.   

 

Dlouhodobý záměr  

Z pohledu kapacity jsme se od 1. 9. 2022 přiblížili k horní hranici naplněnosti. Aktuálně je 

ve spolupráci se zřizovatelem naplánován vznik studie ke komplexnímu stavebnímu řešení 

školy jako celku, aby byla do budoucna vyřešena otázka umisťování žáků ze spádových obvodů 

Vrkoslavice a Kokonín.  
 

Uvedené záměry jsou v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje školy. 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
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Komentář: Počet žáků je uveden k 30. 6. 2022. Jedna žákyně pátého ročníku plní povinnou 

školní docházku dle paragrafu 38 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

7. Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy  
 

Škola poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou   č. 197/2016 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Členy školního 

poradenského pracoviště jsou výchovný poradce, školní metodika prevence, speciálního 

pedagoga. Z dotačního programu Šablony III je na období 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023 financována 

pozice kariérového poradce.  

Všem členům školního poradenského pracoviště je na každé pedagogické radě uložena 

povinnost informovat a seznamovat pedagogy s novými skutečnostmi, navrhovat postupy 

při řešení problematických jevů. 

Zprávy o činnosti jsou přílohami výroční zprávy. 

 

Činnost výchovné poradkyně zahrnuje činnost poradenskou, metodickou a informační. 

Primárně zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané, 

tj. pomáhá pedagogickým pracovníkům, metodicky vede (včetně dohledu při vytváření IVP 

a PLPP třídními učiteli). Zodpovídá za metodické vedení asistentek pedagoga. Spolupracuje se 

školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci. 

 Ve spolupráci s  metodičkou prevence a třídními učiteli pro žáky organizovala 

výchovné programy. Žákům, rodičům a ostatním vyučujícím byla k dispozici v době 

konzultačních hodin. Účastnila se metodických setkání a oborových seminářů. 

 

Příloha číslo 1 – Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2021 – 2022 

 

 Kariérová poradkyně svou činnost zahájila 1. října 2021 předložením plánu práce na 

daný školní rok, byly stanoveny konzultační hodiny.   

Její činnost zahrnovala: 

● pravidelné pohovory s žáky, konzultace se zákonnými zástupci; 

● spolupráci s úřadem práce; 

● zajišťování a předávání materiálů (letáků, informací o studiu, o dnech otevřených dveří…); 

● vydávání přihlášek ke studiu, zápisových lístků; 

● pravidelné  vstupy  na  pedagogických  radách, konzultace a spolupráce s třídními učiteli, 

vyučujícími, s vedením školy; 

● vyhotovení přehledu vycházejících žáků včetně přijatých žáků na víceletá gymnázia. 

 

Speciální pedagožka  primárně působí na  odloučeném   pracovišti  1.  stupně  v Rychnovské 

215.   
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Její činnost a působení zahrnovala: 

 vytváření optimálních podmínek pro žáky se SVP;     

 diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků;      

 speciálně pedagogickou péči (krátkodobou i dlouhodobou)  za účelem naplňování 

podpůrných opatření pro žáky;     

 logopedickou činnost;              

 pravidelné vstupy  na pedagogických radách, konzultace a spolupráce s třídními učiteli, 

vyučujícími, s vedením školy.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Působnost školní metodička prevence je na obou stupních, Její činnost vychází z plánu 

metodika prevence, spadá do oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů na naší škole se 

zaměřením na primární prevenci rizikového chování u žáků 1. a 2. stupně. 

Zajišťuje: 

● plán besed zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí a jiných (spolupráce 

s organizací MAJÁK, městskou policií, organizacemi poskytujícími preventivní služby; 

● disponuje kontakty na odborníky a specializovaná pracoviště (středisko výchovné péče 

Čáp,  kontakty  na  psychology,  psychiatry, zařízení poskytující terapeutickou péči); 

● prvotní záchyt a úzce spolupracuje s třídními učiteli, ostatními pedagogy, s vedením školy, 

s okresní metodičkou prevence; 

● zápisy ze schůzek z jednání se zákonnými zástupci. 

Účastnila se seminářů s tematikou boje proti rizikovému chování. 

 

Příloha číslo 2 – Výkaz školního metodika prevence za školní rok 2021 – 2022 
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8. Údaje o dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  (dále jen DVPP) 

a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Obor - zaměření Počet 

pedagogů 

dlouhodobé 

kurzy 
Jazykové vzdělávání - anglický jazyk 3 

 Čtenářská gramotnost 2 

krátkodobé 

kurzy 
 Čtenářská gramotnost pro I. stupeň 1 

 

POKOS 2 

Webinář:Škola OnLine pro učitele 1 

Webinář:První třída s TAKTIKEM  1 

Workshop Canva I 1 

CKP MAP II. 1 

Webinář :Vyjmenovaná slova krok za krokem 1 

Efektivní emailová komunikace 1 

Webinář :Čeština pro žáky s OMJ 1 

Webinář:Hudební výchova 1 

Webinář:Čtenářská gramotnost pro 1.stupeň 1 

CKP - Didaktický potenciál textu, tvorba minilekcí 1 

Webinář:Slovní úlohy aneb Oni si to ani nepřečtou 1 

Webinář: Práce se třídou aneb..... 1 

Webinář:Interaktivita nové trendy - 1. stupeň. 1 

Workshop k rozvoji digitální kompetence - CANVA II 1 

Webinář:Jak motivovat a vést děti 1 

Online Konference pro učitele 1. stupně 2 

Webinář:Úvod do matematiky s PaedDr. Renatou 

Wolfovou 
1 
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Webinář:Hudební výchova 1 

Webinář:Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou 1 

Webinář: Podpora začínajících učitelů 1 

Webinář: Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze 

třídy fungující tým 
1 

pro metodiky 

prevence 

Webinář:Terapeutické pohádky - lektorka PaedDr. 

Lucie Zormanová, Ph.D  
1 

Internetoví úžasňáci - Jules a Jim, z.ú. 1 

Webinář: Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem - 

lektorka Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková  
1 

Markétina dopravní výchova - Bezpečně na silnicích 

o.p.s. 
1 

Karty - Moje třída - lektor Mgr. Petr Šolc 1 

Dyslexie a čtenářská gramotnost 1 

pro speciální 

pedagogy 
CKP - Oborové čtení - čtení v jiných předmětech 

 

1 

 Výchova dětí v rodině ve vztahu ke školnímu prostředí 1 

 Mozek jako ovladač, tělo jako figurka 1 

 CKP - Oborové čtení - čtení v jiných předmětech 1 

 Výchova k charakteru 1 

 Metodické setkání VP 1 

pro výchovné 

poradce  

Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní 

praxi 
1 

 Dítě s náročným chováním ve školním prostředí 1 

 
Setkání pro školní metodiky prevence a výchovné 

poradce ze ZŠ i SŠ  z Jablonecka 
2 

 
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (odměňování ve školství) 
1 

pro ředitele škol Aktivní učitel - Zásobník aktivit učitele NJ 1 
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Klíčové změny v podpůrných opatřeních pro žáky se 

SVP aktuálně   
1 

Jak se připravit na kontrolu z ČŠI v 2. pololetí 1 

Velká revize RVP a nutné změny ŠVP 1 

Organizační a finanční pasti pedagogické intervence 1 

Jak na novou informatiku  

podle revize RVP ZV 
1 

Pozn: Pedagogové přistupovali k dalšímu vzdělávání aktivně. Zaznamenána vysoká účast na 

online seminářích.  

 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

 

Typ kurzu Obor - zaměření absolvoval/a 

krátkodobé kurzy 
Jak správně vypočítat spotřební koš - teorie a 

praxe 

vedoucí školní 

jídelny 

 Hygiena ve školní jídelně v době pandemie 
vedoucí školní 

jídelny 

 
Hygienické minimum pro pracovníky školních 

jídelen 

vedoucí školní 

jídelny 

 
 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

Národní testování 9. tříd 2021 - 2022  

V listopadu 2021 proběhlo Národní testování 9. tříd, kterého se zúčastnilo kolem 16 000 žáků 

základních škol a víceletých gymnázií. V naší škole si testy zkusilo 24 žáků z obou 9. tříd. Naši 

deváťáci dopadli hůř než studenti víceletých gymnázií, ale v řadě ohledů lépe než jiné základní 

školy. Obě deváté třídy si vedly nadprůměrně dobře ve srovnání s  jinými základními školami 

v matematice.  

Příloha číslo 3 – Analytická zpráva Národní testování 2021-2022 
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Veřejně prospěšná činnost 

 

Žáci 1. stupně pracovali s dýněmi, které byly odvezeny na výstavu tzv. Dýňobraní, která se 

konala 16. 9. 2021 v centru města před Domem Vína.   

 

V květnu se opakovala již tradiční preventivní akce “Jablko x citrón”, kdy strážníci městské 

policie a žáci pátého ročníku prováděli kontrolu řidičů, zda-li dodržují povolenou rychlost. 

V červnu žáci 4. ročníku pomáhali při výsadbě jedliček. Stromky byly vysazeny nad místní 

sokolovnou. Celá akce byla organizována jedním ze zákonných zástupců, který stromky dodal 

a zároveň žákům před sázením sdělil zajímavé informace o přírodě.   

 
 

Žáci školy se celoročně zapojují do sběru druhotných surovin a do celorepublikových projektů 

Recyklohraní, Den/ Týden Země. 

 

Zejména  v  Recyklohraní škola zaznamenala úspěch. V celoroční hře ZŠ Kokonín skončila 

na 296. místě z 3838 registrovaných  škol. V rámci Libereckého kraje se jednalo o umístění na 

11. místě a obdrželi jsme odměnu ve formě poukázky do prodejny řetězce Kaufland. Odměna 

byla  rozdělena mezi žáky.  
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Prezentace školy na veřejnosti 

 

V posledních čtyřech letech se změnil přístup k prezentaci školy na veřejnosti, a to především 

díky zlepšení kvality webových stránek, které prošly a stále prochází úpravami. Stránky jsou 

přehledné, organizované, aktuality o dění a chystaných akcích s předstihem vkládané. Zpětnou 

vazbou, že  optimalizace má odezvu a je sledovaná, jsou kladné ohlasy veřejnosti. Do výběru z 

možností ve školním roce 2021-2022 přibyla záložka elektronická žákovská knížka a aktuální 

rozvrh. 

 

Vítání prvňáčků 

 

Žáci z dramatického kroužku navrhli a zrealizovali jiný model setkání s prvňáčky, 

než probíhalo v uplynulých letech. V červnu se vydali se do mateřské školy Kostička, 

kde předškolákům předvedli pohádku a strávili s nimi dopoledne plné zábavy. 

 

Akademie deváťáků 

 

Žáci třídy IX. B neporušili tradici a secvičili zábavné pásmo, na které pozvali hosty -  rodiče, 

prarodiče učitele a kamarády. Akce proběhla v předposledním školním týdnu v kokonínském 

kulturním domě a měla úspěch. Absolventi domů odcházeli ošerpovaní, ale hlavně spokojení, 

že se představení líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání s rodiči 

 

Při základní škole fungují dva spolky. Jejich činnost je obdivuhodná a spolupráce se školou 

příkladná. 17. a 23. června na školních zahradách v dolním Kokoníně a na Vrkoslavicích 

proběhly zahradní slavnosti. Účast na obou akcích byla velká, atmosféra přátelská a příjemná. 

Organizátory byly výbory spolků, které připravily program pro děti a zajistily nabídku 

občerstvení všeho druhu. Výtěžek  putoval do pokladny spolků a  bude v případě potřeby použit 

jako příspěvek na akce pro žáky ZŠ Kokonín.  
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Zájmová a mimoškolní činnost 

 

Ve školním roce 2021 - 2022 byla zahájena činnost zájmových kroužků. K nepatrnému omezení 

činnosti zájmových útvarů došlo v období listopad 2021 - únor 2022, kdy kvůli šíření  

onemocnění COVID 19 nastupovaly některé třídy do karantén a bylo doporučeno nemísit 

kolektivy. 

 

Přehled plánovaných kroužků 

 

Rychnovská 215 Janáčkova 42 Rychnovská 216 

Anglický jazyk Anglický jazyk Dramatický kroužek 

 Hra na flétnu                                                           Robotika 

 Karate  

  Malování na hedvábí  

  Sportovně pohybový  

 Šikulka   

 Florbal  

 

Činnost kroužku mladých zdravotníků byla zahájena až v březnu 2022 pod vedením Mgr. 

Radmily Hostašové a hlídka složená z žákyň 6. ročníku se v okresním kole umístila na 2. místě. 

 

Olympiády a soutěže 

 
Vědomostní a logické soutěže 

 

Celorepubliková soutěž :ČSOB 

Filipova olympiáda - finanční a 

digitální gramotnost 

Hana a Šimon Hruškovi, Tereza Vašků, 

Dominik Lauko a Jan Pleštil 
6.B 1. místo  
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Liberecký kraj - Logická 

olympiáda 
Jakub Klose 7.A 

88. - 94. 

místo z 

578  

Liberecký kraj - Logická 

olympiáda 
Jiří Černohorský 9.B 

106. - 

108. 

místo z 

578  

Okresní kolo - Pythagoriáda Jiří Černohorský  9.B 7. místo  

Okresní kolo - Pythagoriáda Šimon Hruška 6.A 7. místo  

it-slot.cz 11.11.2021 (Vědomostní 

soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v 

oblasti IT) 

Matěj Haller 9.B 

135. 

místo  

z 4963 

Okresní kolo olympiády v českém 

jazyce 
Michaela Kotková 9.B 

4. - 5. 

místo 

Okresní kolo olympiády v 

anglickém jazyce 
Hynek Řehoř 8.B 

5. -6. 

místo  

ZOORISKUJ 2022 - přírodovědná 

vědomostní soutěž, ZOO Liberec 

Pavel Srna, Kryštof Zika, Maxmilián 

Novák 
 

17. místo  

ze 76 

ZOORISKUJ 2022 - přírodovědná 

vědomostní soutěž, ZOO Liberec 

Aneta Lenčéšová, Viktorie Kosková, 

Jana Jelínková 
 

21. místo  

ze 76 

ZOORISKUJ 2022 - přírodovědná 

vědomostní soutěž, ZOO Liberec 

Monika Blažková, Martina Bérová, Aleš 

Marx 
 

33. místo  

ze 76 

ZOORISKUJ 2022 - přírodovědná 

vědomostní soutěž, ZOO Liberec 

Kateřina Vojtová, Marie Majerová, 

Hynek Řehoř 
 

39. místo  

ze 76 
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ZOORISKUJ 2022 - přírodovědná 

vědomostní soutěž, ZOO Liberec 

Veronika Mašková, Michaela 

Kratzertová, Adam Maixner 
 

55. místo  

ze 76 

Okresní kolo - Soutěž mladých 

zdravotníků  

Jahodová, 

Kemrová,Folková,Machatá,Bartáková 
6.A 2. místo 

 

 

Literární soutěže 

 

Celorepubliková literární soutěž knihovny v Jičíně a 

Nadačního fondu Jičín- město pohádky 

Darina 

Havlištová 
3.A 

čestné 

uznání 

Literární soutěž jablonecké knihovny 
Tereza 

Reimová 
9.B 

1. místo  

- úvaha 

Literární soutěž jablonecké knihovny 
Anežka 

Kočárková 
4.B 1. místo 

Celoroční soutěž jablonecké knihovny - O zlatou makovici: 
Anna 

Hořejšová 
3.A 1. místo 

Celoroční soutěž jablonecké knihovny - Knoflíkohraní s 

knížkami: 

Anna 

Hořejšová 
3.A 2. místo 

Literární a výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí a 

mládeže: 
Michal Fanta 3.A 1. místo 

 

Literární a výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí a 

mládeže: 

Valerie 

Šímová 
4.A 3. místo 
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Výtvarné a umělecké soutěže 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž - Krakonoš a jeho 

přátelé. 

Andrea 

Štrynclová 
4.B 

1. místo v 

kategorii do 10 let 

Svět očima dětí (výtvarná soutěž) v republikovém 

kole 

Veronika 

Budinová 
1.B 1. místo  

Umělecká soutěž ART-FLORAL-DESIGN na téma 

OFF-LINE 

Prokop 

Štukavec 
9.A 

1. místo v 

kategorii kresba 

Celorepublikové kolo VV soutěže - Bezpečný 

cyklista 

Andrea 

Štrynclová 
4.B 1. místo 

Celostátní výtvarná soutěž - Českého 

zahrádkářského svazu - OVOCE PLNÉ 

VITAMÍNŮ. 

Andrea 

Štrynclová 
4.B 

6. místo kategorie 

B  

- kresba, malba 

Celostátní výtvarná soutěž - Českého 

zahrádkářského svazu - OVOCE PLNÉ 

VITAMÍNŮ. 

Veronika 

Budinová 
2.B 

4. místo kategorie 

B  

- polytechnické 

práce 

Celostátní výtvarná soutěž - Českého 

zahrádkářského svazu - OVOCE PLNÉ 

VITAMÍNŮ. 

Anna Mia 

Frýda 
2.B 

4. místo kategorie 

B  

- polytechnické 

práce 

Krajské kolo dopravní výtvarné soutěže - Bezpečný 

cyklista 

Andrea 

Štrynclová 
4.B 1. místo 

Krajské kolo dopravní výtvarné soutěže - Bezpečný 

cyklista 

Veronika 

Budinová 
2.B 3. místo 

 

Krajské kolo výtv. soutěže - Požární ochrana očima 

dětí 

Andrea 

Štrynclová 
4.B 1. místo  
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VV soutěž PO očima dětí -okresní kolo 
Anna Mia 

Frýda 
2.B 1. místo  

VV soutěž PO očima dětí- okresní kolo 
Andrea 

Štrynclová 
4.B 1. místo  

VV soutěž PO očima dětí - okresní kolo 
Anna Mia 

Frýda 
2.B 2. místo  

 

 

Spolupráce 

 

V uvedeném období byl kladen důraz na tyto druhy spolupráce:  

 

se spolky 

Při základní škole pracují dva spolky, Spolek rodičů ZŠ Kokonín a Spolek rodičů Vrkoslavice. 

Oba spolky vykazují aktivní činnost, jako partneři jsou pro školu nepostradatelní. Předsedkyně 

spolků několikrát ročně svolávají schůze výboru, kde jsou naplánovány akce, jejichž výtěžek 

je využit pro potřeby žáků školy. Školní rok byl zakončen zahradními slavnostmi s nezvykle 

vysokou účastí rodičů. Akce měly doprovodný program a odezvy byly velmi kladné. 

 

s mateřskými školami (dále jen MŠ) v Kokoníně, na Maršovicích 

Škola spolupracuje s oběma nejbližšími MŠ v rámci různých akcí (proběhlo pozvání do školy, 

vítání prvňáčků). Spolupráce s maršovickou MŠ navíc funguje i směrem k rodičům 

předškoláků. Rodiče byli seznámeni s formou zápisu do prvních tříd včetně pozvání. 

 

se středními školami (dále jen SŠ)  

Kariérová poradkyně informovala o dnech otevřených dveří, o veletrhu vzdělávání EDUCA. 

Současně, jako vyučující chemie, pro žáky 8. a 9. ročníků zajistila projektové dny ve Střední 

uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (dále jen SUPŠS). Vedoucí laboratoře 

SUPŠS zaslala děkovný e-mail za intenzivní a přínosnou spolupráci s žáky kokonínské základní 

školy. 

 

s organizacemi, popř. se subjekty poskytujícími preventivní služby 

 

Maják 

Ve školním roce 2021 – 2022 proběhly tematicky organizované besedy s lektory organizace 

Maják. Spolupráce s lektory Majáku, která trvá již řadu let, byla na závěrečné pedagogické radě 

vyhodnocena jako velmi přínosná. 
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Harmonogram realizace preventivních programů MAJÁK o.p.s pro školní rok 2021/2022 

 

Termín Program Třída Poznámky 

31.03.2022 Krása 7.A od 1. do 3. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

31.03.2022 Krása 7.B od 4. do 6. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

04.04.2022 Čas změny 6.A od 1. do 3. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

04.04.2022 Čas změny 6.B od 4. do 6. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

04.04.2022 Na netu  8.A od 1. do 3. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

04.04.2022 Na netu 8.B od 4. do 6. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

11.05.2022 Návykové látky 7.A od 1. do 3. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

11.05.2022 Návykové látky 7.B od 4. do 6. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

30.05.2022 Rizikové sexuální 

chování 

9.A od 1. do 3. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

30.05.2022 Rizikové sexuální 

chování 

9.B od 4. do 6. vyuč. hodiny (3x 45 

min) 

 

Městská policie Jablonec nad Nisou 

Tradiční spolupráce s preventistou městské policie proběhla ve čtvrtých a sedmých třídách, dále 

se vybraní žáci pátého ročníku zúčastnili dopravní akce “Jablko - citrón”. 

 

Hasík 

Preventivní program Hasík je poučný a přínosný. Uskutečnil se ve třídách druháků a šesťáků 

opět teoretickou i praktickou formou. Je jedině dobře, že žáci mají možnost získat přehled 

a průpravu o dění v záchranných složkách, ale hlavně získají informace, jak se zachovat 

v případě hrozícího nebezpečí. 

  

Spolupráce s  Radou školy proběhla formou dvou setkání. První se uskutečnilo 11. 10. 2021 

a druhé 13. 6. 2022. Hlavním bodem programu podzimního setkání bylo schválení výroční 

zprávy o činnosti školy ve školním roce 2020 – 2021 a schválení školního řádu. Na jaře byla 

školská rada seznámena s výsledky zápisu do prvních tříd, opět byly schváleny změny 

ve školním řádu. Jedním z dalších bodů programu bylo sdělení informace, že proběhla 

tematické kontrolní činnosti ze strany České školní inspekce (dále jen ČŠI).  
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Spolupráce s nadacemi 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody – finanční dar ve výši 7 tis. Kč (na podporu 

projektu Učíme se chránit přirozená ptačí stanoviště). 

  

Nadace Preciosa – finanční dar ve výši 10 tis. Kč (dar účelově určený na dovybavení školní 

dílny).  

 

Plnění dotačních programů 

 

Zapojení do programů podporujících zdravý životní styl  

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

V průběhu školního roku docházelo dodavatelskými firmami k distribuci ovoce a zeleniny 

a mléčných výrobků. 

 

Doplňkové aktivity výchovně vzdělávacího procesu 

Jednalo se o tradiční sportovní a ekologické aktivity. 

Sportovní - Běháme pro zdraví (Běh v Břízkách - žáci z Rychnovské 216, Vrkiáda - žáci 

z Janáčkovy 42, sportovní dny pro žáky 2. stupně, Veselá bruslička - kurz bruslení pod vedením 

lektorky) 

Ekologické - Den/Týden Země (duben 2022) 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Ve dnech 17., 18., 19. a 23. 5. 2022 proběhla tematicky zaměřená činnost České školní 

inspekce.  

Číslo jednací inspekční zprávy: ČŠIL-461/22-L 

Termín inspekční činnosti: 17., 18., 19. a 23. 5. 2022 

Zaměření: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Příloha č. 4 – Inspekční zpráva Čj. ČŠIL-461/22-L 

 

Ostatní kontroly ve sledovaném období neproběhly.  

 

Stížnosti na činnost školy  

 

Na školu nebyla ve školním roce 2021-2022 podána žádná stížnost.  
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Seznam příloh  
 

Příloha číslo 1 - Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2021 - 2022 

Příloha číslo 2 - Výkaz školního metodika prevence za školní rok 2021 - 2022 

Příloha číslo 3 - Analytická zpráva Národní testování 2021 - 2022 

Příloha číslo 4 - Inspekční zpráva Čj. ČŠIL-461/22-L 

Příloha číslo 5 - Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2021      

Příloha číslo 6 - Výsledky hospodaření za rok 2021 

Příloha číslo 7 - Výsledky inventarizace za rok 2021 

 

Seznam zkratek  

 

ČŠI                           Česká školní inspekce 

PLPP                         plán pedagogické podpory 

ICT   informační technologie 

IROP                            Integrovaný regionální operační program 

IPRÚ                            Integrovaný plán rozvoje území 

IVP                                individuální vzdělávací plán 

KP                                 kariérový poradce 

MŠ                               mateřská škola 

MŠMT                        Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MZd                              Ministerstvo zdravotnictví 

NPD                            Národní plán doučování 

NPI                              Národní pedagogický institut 

NPO                             Národní plán obnovy 

ONIV                           ostatní neinvestiční náklady 

PPP                              pedagogicko-psychologická poradna 

RVP ZV                     rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SPC                             speciálně pedagogické centrum 

SUPŠS                        střední umělecko průmyslová škola sklářská 

SVP                            speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP                            školní vzdělávací program  

ÚP   úřad práce 

ZŠ                                 základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha číslo 1 – Zpráva o činnosti výchovného 

poradce ve školním roce 2021 - 2022 

 

 

Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216,  

příspěvková organizace 

 
 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2021 – 2022 

 

K plnění plánu činnosti výchovného poradce docházelo v plném rozsahu. Dále byl plán 

činnosti průběžně doplňován dle aktuální situace, příp. požadavků pedagogů. 

 Činnost VP byla vyhodnocena  v následujících oblastech. 

1) OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ  

Ve školním roce 2021 - 2022 (k 30. 6. 2021) se ve škole vzdělávalo 40 žáků, kterým byla 

udělena podpůrná opatření (dále jen PO) 1. - 3. stupně.  

Pozn: PO 1 - 11 žáků, PO 2 - 23 žáků, PO 3 - 6 žáků. 

Ve škole působily 4 asistentky pedagoga.  

Termín vypracování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) a plánů pedagogické 

podpory (dále jen PLPP) byl stanoven do 15. září a vyhodnocení plánů proběhlo dvoufázově 

(v lednu a červnu - vždy za pololetí školního roku). 

Pozn: Všechny plány byly odevzdány v termínu, vyhodnocení proběhlo. 

Dne 4. dubna 2022 proběhla kontrola pracovnicí PPP Mgr. Blankou Kozlovskou. Předmětem 

kontroly bylo plnění plánů IVP a PLPP. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Další úkony související s činností výchovného poradce 

Stanovení konzultačních hodin - bylo zveřejněno. 

Metodická schůzka s metodičkou prevence, speciální pedagožkou, kariérovou poradkyní - 

proběhlo. 

Metodická schůzka s asistentkami pedagoga - proběhlo. 

Kontrola platnosti doporučení žáků se SVP - proběhlo. 



Doporučení nově diagnostikovaných žáků, jimž byla přiznána podpůrná opatření - konzultace 

s pedagogy (třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů) a se zákonnými zástupci - 

proběhlo. 

Vyplňování a odesílání školních dotazníků jako podkladů pro vyšetření ve školských 

poradenských zařízeních - proběhlo. 

Dohled nad zajištěním plnění pedagogických intervencí, speciálně pedagogické péče  - 

splněno částečně. 

Pozn: Hodiny pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče byly realizovány v 

průběhu celého školního roku.  

Depistáž žáků 1., 2., 3. ročníku - proběhlo. 

Spolupráce s pedagogy - proběhlo. 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) - proběhlo. 

2) OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 

V období 1. 11. 2021 - 31. 3. 2022 ve škole působila kariérová poradkyně (dále jen KP). 

Pracovní pozice (výše úvazku 0,1) vznikla na základě zapojení do dotačního programu 

Šablony III.  

KP zpracovala Plán činnosti na školní rok 2021 - 2022 a její činnost byla vyhodnocena ve 

zprávě Vyhodnocení činnosti kariérového poradce ve školním roce 2021 - 2022, jejíž součástí 

je seznam vycházejících žáků. 

Na základě žádostí zákonných zástupců byla ředitelkou školy vydána celkem dvě rozhodnutí 

o povolení prodloužení školní docházky desátým rokem. V obou případech se jednalo o žáky 

osmého ročníku, oba byli se SVP.  

Činnosti KP ve školním roce 2021-2022 

Vypracování plánu práce na daný školní rok včetně stanovení konzultačních hodin - proběhlo. 

Předání základních informací vycházejícím žákům z osmých a devátých tříd  o činnosti 

kariérového poradce - proběhlo. 

Zahájení spolupráce se zákonnými zástupci o činnosti kariérové poradkyně (zveřejnění 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky, zřízen kurz v Google Classroom) - proběhlo. 

Spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou - ve škole se uskutečnila beseda s vycházejícími 

žáky. 

Průběžné předávání informací žákům - zajištění a předání Atlasů, konání Dnů otevřených dveří 

na SŠ, sdělení termínu burzy škol EDUCA MY JOB, která se konala v Liberci - proběhlo. 

Zjištění předběžného zájmu o studium na víceletých gymnázií - proběhlo. 

Zpracování a vydávání přihlášek ke studiu, zápisových lístků - proběhlo. 



Na všech pedagogických radách předávání informací o činnosti a aktuálních záležitostech  

pedagogickému sboru - proběhlo. 

Pozn: SŠ s talentovou zkouškou - termíny talentových zkoušek  v období od 2. ledna do 15. ledna 

2022, gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022, jednotné přijímací 

zkoušky - termín 12. – 13. dubna 2022 pro čtyřleté studijní obory a 19. – 20. dubna 2022 

(šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek byl stanoven na 

10. – 11. května 2022. 

 

3) DALŠÍ OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNĚ PORADENSKÉ ČINNOSTI 

Spolupráce s dalšími institucemi (OSPOD, spolek Compitum,  organizace sociálních služeb 

Diakonie) - proběhlo. 

Pozn: S výše uvedenými subjekty spolupráce probíhala z různých důvodů. Např. 

nespolupráce zákonných zástupců se školou, řešení vysokého počtu zameškaných hodin, 

destabilizace třídních kolektivů a vztahové problémy mezi žáky apod. 

Počet schůzek s rodiči ve školním roce 2021 - 202 

● schůzky s rodiči - 15 

● výchovné komise - 1 

● případové konference - 1 

Ze všech schůzek jsou vyhotoveny zápisy z jednání. 

Spolupráce s metodičkou prevence (plnění minimálního preventivního programu) - splněno. 

Účast na oborově zaměřených seminářích (celkem 5 seminářů) - průběžné plněno.  

Zajištění semináře pro pedagogy - termín 29. 8. 2022 s názvem Vedení třídnických hodin pod 

vedením PhDr. Mgr. Veroniky Pavlas Martanové PhD. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 30. 6. 2022                            Vypracovala: Mgr. Lea Šmídová 

                                                                                     ředitelka školy, výchovná poradkyně 

Seznam zkratek: 

IVP – individuální vzdělávací plán 

KP – kariérový poradce 

PLPP  - plán pedagogické podpory 

PO - podpůrné opatření 

PPP – pedagogicko psychologická poradna 

SPC - speciálně pedagogické centrum 

SVP – speciální vzdělávací potřeby 



 



Výkaz pro školní rok 2021/2022 

* Zobrazuji uzavřený výkaz.  

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:  
Kateřina Drápelová 

IČ organizace:  
72743191 

Název organizace: 
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 
Mgr. Lea Šmídová 

Adresa: 
Rychnovská 

Místo: 
Jablonec nad Nisou 

PSČ: 
46801 

Kraj: 
Liberecký kraj 

Zřizovatel: 
Obec 

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? 
- Profesního citu (intuice) 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 
Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 

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

- Školní speciální pedagog 

- Asistent pedagoga 



6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 
2 

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) 

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

 Počet tříd Počet žáků 

1. ročník ZŠ 2 29 

2. ročník ZŠ 2 50 

3. ročník ZŠ 2 36 

4. ročník ZŠ 2 51 

5. ročník ZŠ 2 49 

6. ročník ZŠ / prima 2 44 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 46 

8. ročník ZŠ / tercie 2 40 

9. ročník ZŠ / kvarta 2 33 

Suma řádků 18 378 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Kateřina Drápelová 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
4 

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.? 
Ano 

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

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)? 
Ano, v celkovém rozsahu od 17 do 40 hodin 



7) Ve kterých oblastech primární prevence rizikového chování byste měl/a zájem se 

aktuálně vzdělávat? 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 

8) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne, ale mám o ni zájem 

9) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, 

zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti 

zaberou. 

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 1 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé 

práci se žáky při preventivních aktivitách) 
2 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 
2 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k 

rozvoji rizikového chování 
1 

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 2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 2 

Suma řádků 14 

10) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
Ke zvýšení kvality mé práce by přispělo snížení hodin přímé činnosti pedagogické za 

nahrazení práce metodika prevence. Dále by bylo ideální mít dalšího kolegu či kolegyni 

metodičku prevence. 

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.  

 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Prevence šikany 

a projevů agrese 
1 1 1 1 3 2 3 2 3 17 

Prevence 

kyberšikany 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

Prevence 

záškoláctví 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Prevence 

rizikových sportů 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

Prevence rasismu 

a xenofobie 
0 0 0 0 1 2 2 2 2 9 

Prevence 

působení sekt a 

extrémistických 

náboženských 

směrů 

0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování 

0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 

Prevence užívání 

tabáku 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Prevence užívání 

alkoholu 
0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 

Prevence užívání 

dalších 

návykových 

látek 

0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 

Prevence 

závislostního 

chování pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačové hry 

apod.) 

0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 

Prevence poruch 

příjmu potravy 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 



 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Prevence 

kriminálního 

chování 

0 0 0 0 0 2 1 1 3 7 

Prevence 

duševních 

onemocnění a 

psychických 

problémů 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Suma řádků 7 7 7 7 12 15 16 20 26 117 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 

preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - Komplexní program  

1) Název programu: 
Komplexní program  

2) Úroveň programu: 
Všeobecná 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: 
- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

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

9) Program byl hrazen převážně 
Z dotace získané na obecní úrovni 



10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

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 2 6 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 12 

8. ročník ZŠ / tercie 2 12 

9. ročník ZŠ / kvarta 2 6 

Suma řádků 8 36 

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

- Prevence kyberšikany 

- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

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

- Prevence kriminálního chování 

Program 2 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými úči... 

1) Název programu: 
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Městská policie - Jablonec nad Nisou 

4) Typ poskytovatele programu: 
Městská policie (obecní policie) 

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 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 



8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

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 2 4 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

Suma řádků 2 4 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

Program 3 - Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární o... 

1) Název programu: 
Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Hasičský Záchranný Sbor Libereckého Kraje - Územní odbor Jablonec nad Nisou 

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 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 



- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 2 8 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 2 8 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

Suma řádků 4 16 

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

Program 4 - „Kyberšikana a počítačová kriminalita“.  

1) Název programu: 
„Kyberšikana a počítačová kriminalita“.  

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Městská policie - Jablonec nad Nisou 

4) Typ poskytovatele programu: 
Městská policie (obecní policie) 

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 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 



8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

9) Program byl hrazen převážně 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 2 2 

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 2 2 

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

- Prevence kyberšikany 

- Prevence kriminálního chování 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 

pracovníci školy 

Aktivita 1 - Předávání informací a pomoc při řešení si... 

1) Uveďte stručný popis aktivity. 
Předávání informací a pomoc při řešení situací v třídním kolektivu i individuální pomoc s 

žáky během celého školního roku. Cílem je pomoci pedagogům při řešení problémových 

situací a předcházet rizikovému chování. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
50 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a 

ostatní 

Aktivita 1 - Pomoc při jednání s rodiči, poskytování důl... 

1) Uveďte stručný popis aktivity. 
Pomoc při jednání s rodiči, poskytování důležitých informací týkajících se rizikového 

chování. Případné předání kontaktu na příslušného odborníka či vhodnou institucí. 



2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
20 

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. 

 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy 

mezi žáky 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

0 0 0 0 5 6 5 0 2 18 

Vyloučení 

určitých jedinců z 

kolektivu, 

ostrakizace 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

0 0 0 0 2 3 4 0 1 10 

Případy 

opakovaného 

záměrného 

psychického i 

fyzického 

ubližování 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 

Případy využití 

elektronických 

prostředků (např. 

mobilní telefon, 

sociální sítě) k 

opakovanému 

záměrnému 

psychickému 

ubližování 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Projevy rasismu a 

xenofobie 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Slovní či fyzické 

útoky na 

pracovníky školy 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Podezření na 

skryté záškoláctví 

(záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 

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 1 0 0 0 1 

Sebepoškozování 

a autoagrese 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Kriminální 

chování - 

přestupky, 

provinění, trestné 

činy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Zanedbávání, 

zneužívání či 

týrání dítěte 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu 

žáků) 

*Pod termín 

„užívání“ 

zahrnujeme užití 

opakované i 

jednorázové, 

experimentování s 

látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

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 1 0 0 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 0 0 0 8 15 13 4 4 44 

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? 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 
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Právě čtete analytickou zprávu z Národního testování 9. tříd, do kterého se vaše škola
zapojila na podzim 2021. V brožuře vám předkládáme souhrnné výsledky za celé šetření
a výsledky vaší školy doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami. Výsledky
po jednotlivých třídách a předmětech najdete na samostatných listech, abyste je mohli
jednoduše rozdat učitelům nebo předmětovým komisím.

    
V testu Českého jazyka jsme se ze zpracování rozhodli vyřadit úlohu č. 15 kvůli
nejednoznačnému správnému řešení.

    
Věříme, že vám analytická zpráva poskytne cenné informace. Přejeme vám a vaší škole jen
to nejlepší.

    
Eliška Hloupá Sovová

AGJO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD 2021/22
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Souhrnné výsledky za testování

test
základní údaje o testech

reliabilita počet úloh počet testovaných

český jazyk 0,803 39 16461

matematika 0,749 30 16280

obecné studijní předpoklady 0,894 60 15872

Počty zapojených žáků/škol v jednotlivých krajích ČR

2487/63

2887/63

789/26

264/10

567/18

853/24

672/24

744/23

743/24

979/32

1647/47

1069/40

1392/39

2173/66

Průměrné odpovědi

správně špatně vynecháno

OSP

Matematika

Český jazyk

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

AGJO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD 2021/22
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Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Národní testování 9. tříd 2021/22

Škola: AGJO (ZŠ) Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková
organizace, Jablonec n.Nisou-Kokonín

Český jazyk
Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 60 % zúčastněných škol.

Hodnocení podle částí testu

Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly

průměrné v částech:

mluvnice
sloh a komunikace
literatura a čtenářská gramotnost

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly

výborné v části:

interpretace a získávání informací

průměrné v částech:

znalosti
posouzení

Využití studijního potenciálu

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve
vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky
žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Matematika
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol.

Hodnocení podle částí testu

Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly

výborné v části:

nestandardní aplikační úlohy a problémy

průměrné v částech:

závislosti, vztahy a práce s daty
číslo a proměnná
geometrie v rovině a prostoru

Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly

výborné v části:

znalosti

průměrné v částech:

porozumění
aplikace

Využití studijního potenciálu

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve
vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy

Ko
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nt
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 js
te

 p
ře
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tih

li

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

ČJ Ma OSP

Jak výsledky správně
pochopit a využívat?

Zjistěte z výsledků, čím se může škola pochlubit a na čem by mohla zapracovat.
Při čtení výsledků berte v úvahu specifické podmínky vaší školy.
Výsledky doplňte i dalšími informacemi o žácích a třídách a stále s nimi
pracujte.



strana 4

Souhrnné výsledky za školu
  

OSP celkový průměrný výsledek  
průměrný percentil

za části testu
průměrný percentil 

za dovednosti v testu

 

9. A 10 56 57 42 25  59 57 55 54 69 57 58 57 68 41

9. B 13 65 66 48 29  55 67 70 60 50 61 71 74 63 71

celkem ZŠ 15477 49 50 37 22  51 50 50 53 53 52 52 56 53 52

celkem VG 467 84 50 66 40  82 82 78 81 81 78 81 76 76 77

  

Český jazyk celkový průměrný výsledek  
průměrný percentil

za části testu

průměrný percentil 
za dovednosti v

testu

 

9. A 10 46 48 44 17  54 43 46 50 45 72

9. B 14 59 60 50 19  47 67 70 58 58 79

celkem ZŠ 16058 50 51 44 17  50 54 52 51 51 67

celkem VG 476 80 51 66 26  78 77 78 77 79 83

  

Matematika celkový průměrný výsledek  
průměrný percentil

za části testu

průměrný percentil 
za dovednosti v

testu

 

9. A 10 55 56 41 12  58 43 70 74 63 53 57

9. B 14 61 62 47 14  65 52 60 75 75 50 68

celkem ZŠ 15874 50 51 38 11  51 52 59 57 54 51 52

celkem VG 472 74 51 56 17  69 74 77 75 70 72 74

AGJO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD 2021/22
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Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách

9. A 9. B víceletá gymnázia základní školy

OSP

Ma

ČJ

průměrný percentil
0 20 40 60 80 100

počet respondentů: ČJ:  10 / 14 / VG: 476 / ZŠ: 16058   Ma:  10 / 14 / VG: 472 / ZŠ: 15874   OSP:  10 / 13 / VG: 467 / ZŠ: 15477

AGJO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD 2021/22
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Relativní postavení školy v testu ČJ

základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola
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počet škol: základní školy: 445 / víceletá gymnázia: 14 / školy s méně než 10 žáky: 37

Relativní postavení školy v testu ČJ – školy s 10 a více žáky

základní školy víceletá gymnázia vaše škola
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Relativní postavení školy v testu Ma

základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola
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počet škol: základní školy: 444 / víceletá gymnázia: 14 / školy s méně než 10 žáky: 38

Relativní postavení školy v testu Ma – školy s 10 a více žáky

základní školy víceletá gymnázia vaše škola
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Relativní postavení školy v testu OSP

základní školy víceletá gymnázia školy s méně než 10 žáky vaše škola
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počet škol: základní školy: 440 / víceletá gymnázia: 13 / školy s méně než 10 žáky: 38

Relativní postavení školy v testu OSP – školy s 10 a více žáky

základní školy víceletá gymnázia vaše škola
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počet škol: základní školy: 440 / víceletá gymnázia: 13
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www.testovani.cz
e-mail: testovani@scio.cz
tel.: 234 705 055

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

IČO: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25
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Česká škotní inspekce
Liberecký inspektorát

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastupujici

ZŤizovate|

Místo inspekční činnosti

Termín inspekční činnosti

INsPErčxÍ ZPnÁvn
č.;. čšn-+6Il22-L

Zá|ďadní škola Jablonec nad Nisou - Kokoníno
Rychnovsk á 2'1,6, příspěvkov á organwace

Rychnovská21,6,4ó8 01 Jablonec nad Nisou

reditel@zskokonin.cz

7274319t

650 038 550

p říspěvkov á or ganizace

Mgr. Lea Šmiaová

statutární město Jablonec nad Nisou

Rychnovsk á 2'1,6, Rychnovsk á 2'1,5, Janáčkova 150 l 42

t7.-19.5. a23.5.2022

Inspekční činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti
Zjl,šťováni a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou
podle příslušných školních vzdélávacich programů dle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 56112004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odbomém a jiném vzděláváni
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

202|12022



charakteristika
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
(dále ,,škola") je plně organizovanou školou. Vykonává činnost základní školy s nejvyšším
povoleným počtem 420 žáktl, školní družiny s nejvyšším povoleným počtem I20 žáktt
a školní jídelny ve dvou zaíizenich s nejvyšším povoleným počtem 355 strávníků. K datu
inspekce vzdělávala záklaďní škola v 18 třídách 376 žáků a školní družina ve ětyřech
odděleních 116 žák.ů. Škola je dobře dopravně dostupná, působí ve čtýech budovách.

Škola eviduje žáky se speciálními vzdě|ávacími potřebami. lndividuální plány vytváŤi
dle doporučení odborných pracovišť. Péči o tyto žáky pomáhají zajišťovat čtyři asistentky
pedagoga.

Hodnocení podmínek vzdě|áv ání
V hlavní budově na adrese Rychnovská 216 je umístěn druhý stupeň školy. Propojení
krěkem umožňuje přechod žáků do nově postavené budovy se zázemím pro školní dílny.
Třídy prvního stupně spolu se školní družinou se nacházi na odloučených pracovištích
na adresách Rychnovská2ll aJanáčkova 42. Nevýhodou poměměvzdálených odloučených
pracovišť je přecházeni žák:ů pátého ročníku do budovy druhého stupně na výuku
informatiky a žák:ů prvního stupně do školní jídelny z pracoviště, které stravování žáků
neumožňuje. Naopak toto rozmístění pracovišť poskytuje žákům komornější prostředí, které
se odráží v bližších a respektujícich vztazích mezi žáky a učiteli. Kontakt mezi všemi
pedagogy a žáky celé školy probíhá prostřednictvím pravidelných společných aktivit
avzí1emných setkání.

Školni družina má pro vzdéláváni samostatné, útulné a dostatečně materiálně vybavené
prostory na obou odloučených pracovištích s výukou prvního stupně. Yyužívá také školní
zafuady s relaxačními a herními prvky, městské hřiště, park, sokolovnu a školní tělocvičnu,

Škola se snaží neustále zkvalitňovat podmínky pro vzdéIávání. Vkusně vyzdobené učebny
i chodby školy působí estetickým dojmem. Do kmenových učeben druhého stupně menších
rozměru jsou umísťovány třídy s nižším počtem žák:ů. Vhodně vybavené koutky
na chodbách umožňují relaxaci žáků. Z odbomých učeben je k dispozici školní kuchyňka,
jazyková učebna a nově vybudovaná moderní dílna pracovního vyučování. Slabší stránkou
je absence vlastní tělocvičny na budovách v Rychnovské ulici. Špatný stav školního hřiště
neumožňuje jeho použití. Výuka tělesné výchovy je realízovánave dvouhodinových blocích
v pronajatých prostorách místní sokolovny. K dalším pohybovým činnostem jsou využívána
nově vybudovaná stanoviště pro vrh koulí a skok do dálky.

Od poslední inspekce se změnilo vedení školy a z větší části i pedagogický sbor. Došlo
k modernizaci zalvad, k postavení čtvrté budovy a k nárustu počtu žáki i tříd. Díky
rekonstrukci podkroví na jednom z odlouěených pracovišť vznikla nová učebna prvního
stupně a také školní družiny. Nově vybudovaná školní knihovna v hlavní budově je
využívaná pro cílenou podporu čtenářské gramotnosti žáků, Materiální zázemi školy je dle
potřeby obnovováno.

Vedení školy má nastavený dlouhodobý plán realizace koncepčních záměŇ rozvoje školy.
Opírá se o efektivně nastavený kontrolní systém. Řízení je strategické, promyšlené
a konstruktivní. Plánování a další cíle směřují ke zkvalitňování nejen prostředí
pro vzděláváni, ale i k vytvářeni zdravého klimatu a péči o vztahy a spolupráci všech aktéru
vzdělávání. K tomuto cíli směřuje i pravidelné celkové mapování školy, jehož výsledky
vedení školy vyhodnocuje a dále reaguje na potřeby azájmy žákůi pedagogů. Ředitelka
zároveň usiluje o optimální personální podmínky hledáním kvalifikovaných pedagogu.

202|12022



Yýrazná pozornost je věnovaná prezentaci školy na veřejnosti azapojeni subjektu
do veřejného života.

Změna pedagogického sboru přin'esla nástup mladých a zaěinajicí učitelů. Téměř třetina
pedagogů si svou odbornou kvalifikaci aktuálně doplňuje. Nižší míra kvalifikovanosti se

negativně neprojevila na kvalitě vYuky. Od poslední inspekce se učitelé vyrazně posunuli
ve znalosti práce s digitální technikou. Prioritou dalšího vzděláváni pedagogických
pracovníků směřovaného k oblastem, které korespondují s potřebami školy, je studium
pro splnění odbomé kvalifikace a případně rozšíření aprobovanosti.

Dobrou úroveň vykazljevýchovné poradenství. Účinnost podpůrných opatření je pravidelně
vyhodnocována, do vzdé|ávaciho procesu jsouzaíazovány speciálně pedagogické postupy.
Přínosem je hlavně přímá práce s žéky. ÚeinnYm nástrojem pro odhalení rizikových jevu
chování jsou dotazníková šetření zarnéŤená na klima tŤidy aprevenci rtnných závislostí.

Škola má propracovaný systém protiúrazové prevence a hodnoceniizik. Usiluje o zajištění
bezpečných podmínek pro pohyb žáků ve škole i mimo ni. Vedení školy se daří podporovat
zdravý vývoj žáků umožněním stravování maximálnímu počtu strávníkŮ, což vyžaduje
náročnou organizaci vzhledem k nedostatečnému počtu míst v prostorově malé školní
jídelně v hlavní budově. Zároveňje škola zapojena do projektu ,,Ovoce a zelenina do škol"
a,,Mléko do škol".

Škola zlepšuje ekonomické podmínky pro svoji činnost a práci pedagogů zapojením
do dotačních programů podporujícich vzdě|ávání i zdravý životní styl žáků. Yyuživá
finanční podporu z úplaty za školní družinu nebo sponzorské dary na poílzeni pomŮcek,
vybavení tříd interaktivními technologiemi či na realizaci projektů.

Hodnocení průběhu vzdělávání

Sledovaná výuka probíhala v klidné a přátelské pracovní atmosféře. Struktura
hospitovaných hodin byla prornyšlená, metody vYuky sledovaly dosažení vzdělávacího cíle.
Nejčastěji byla vedena výuka frontálním způsobem se snahou o zapojení žákŮ Ťlzeným
rozhovorem. Metody a formy práce, které vyžadují samostatnou aktivni práci žákŮ, nebyly
téměř využity. K sebehodnocení a sebereflexi vedli učitelé žáky v menší míře.

Organizovaným přístupem pedagogu byly cíle vyučovacích hodin plněny. Díky vhodně
nastavenému pracovnímu tempu zadané úkoly zvládali všichni žáci ve třídě. Někdy ovšem
kladení nizkých nároků znevýhodnilo ve výuce nadanější žáky,kteíi pracovali rychleji než
ostatní. Ke společným kladům zhlédnutých hodin patřil způsob spolupráce mezi učiteli
a asistentkami pedagoga, který byl prospěšný nejen pro žáky se speciálnimi vzdélávacími
potřebami, ale i pro kolektiv třídy. K pozitivům patřilo rovněž účelné používáni pomůcek
pro zvýšení názornosti výuky a smysluplné využití didaktické techniky, jež přispívalo
k aktivnímu zapojení žáki do vzděIávaciho procesu a napomáhalo lepšímu pochopení
a fixaci probíraného učiva. Časté bylo propojení učiva s reálným životem. V některých
hodinách byla od žákůvyžadována obsahově náročná komunikace. Okamžitázpětnávazba
byla samozřejmostí. Rada a pomoc byla učitelem poskytovánatam,kde bylo třeba. Průběžné
hodnocení pedagogy v hodinách mělo motivační charakter. Žáci prokázali standardní
znalosti a dovednosti. Pravidla práce zpravidla dodržovali. Přirozeně komunikovali.

V hospitovaných hodinách na prvním stupni převažovalo procvičování probraného učiva za
pomoci didaktických pomůcek. Hravou formou s využitím skupinové, samostatné i párové
práce probíhala hodina českého jazyka ve čtvrtém ročníku, kdy byli žáci podněcováni
ke komunikaci i k hodnocení své práce. V oblasti matematického a přírodovědného
vzděláváni učitelé vhodně předkládali příklady z reálného života. Tělesná výchova
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zaměŤenána zlepšení tělesné kondice a přípraw školní olympiády rozvijelaužákůmotoriku
a pohybovou obratnost. K podařeným hodinám patřil sloh ve čtvrtém ročníku střídáním
výukových metod spolu se skupinovou praci, vedením žákůklogické úvaze, k vyjádření
svých myšlenek i k seberefl exi. Zdaři|á byla hodina pracovních činností, kde na základě
znalostí žákŮ vyučující prohlubovala jejich zájem o životní prostředí při výrobě teráňa.
V hodině byla podporována originalita a jedinečné zpracování. Výrobky byly svými autory
prezentovány v závéru vYuky a následně vystaveny na chodbě školy.

Na druhém stupni vedli učitelé žéky k logickým úvahám, k utváření vlastního názoru
a dovednosti formulovat své myšlenky. I při výkladu a frontální výuce by| využiván
efektivní řizený rozhovor. Žaci prokazovali schopnost diskuze k danému tématu,
Pedagogové rovněž dbali na kultivovaný mluvený projev žák:ů, a to zejména v hodinách
českého jazyka a literatury. Dále podněcovali ke kreativitě, pěstovaliužáků komunikační
schopnosti a vystupováni píed kolektivem. Hodiny anglického i německého jazykabyly
vhodně vedeny převážně cizojazyčně a byly pojaty velmi interaktivně, žáci se aktivně
zapojovali do v|uky díky ruzným hrám. V hodině dějepisu učitelé podporovali žáky
v hledání souvislostí mezi novými informacemi a již známými fakty, Moderní dějiny jsou
prioritou dějepisného vzdělávání a je jim věnován dostatečný prostor. Vyučující motivují
žákyk ztqmu o soudobou historii, což se efektivně projevilo i ve výuce.

Škohí družina nabízela žáktm pestré činnosti, které reagovaly na jejich zaJmy a potřeby.
Na pracovišti Rychnovská 215 je prioritou každodenní pobyt venku. Sledované aktivity
rozvijely komunikaci a posilovaly kolektivni vztahy. Zájmové vzdělávání na druhém
odloučeném pracovišti se zaměřilo na rukodělnou činnost. Žáci se vjednom oddělení
věnovali činnostem s přírodní tematikou a v druhém oddělení probíhala relaxační činnost,
pletení náramkŮ a kreslení na magnetickou tabulku. Výraznou součástí je seberealiz ace žáků
vzá4mových kroužcích zaměŤených na malování na hedvábí nebo na výrobky zkorálků
a jejich účast v Ňznýchqitvarných soutěžích.

Hodnocení qisledků vzdělávání
Výsledky vzděláváni svých žáků škola pravidelně sleduje. Velká pozornost je věnována
i Úspěšnosti žáki u přijímacích zkoušek na střední školy. Přínosný je promyšlený systém
v oblasti prevence školní neúspěšnosti. Škola v případě potřeby poskyuje individuální
pomoc věetně možnosti doučování. Kromě běžných hodnotících nástrojů škola realizuje
i externí testování žáků, s jehož výsledky nadále pracuje. Za :účelem efektivní práce
s kolektivy tříd byly zavedeny třídnické hodiny. Škola důsledně řeší projevy nežádoucího
chování žákŮ. Jsou uplatňovány účinné postupy k jejich nápravě i prevenci, včetně úzké
spolupráce se zákonnými zástupci nebo účasti v různých preventivních programech.
Yzájemnýrespekt mezižáky,učiteli a vedením školy mávýrazný vliv na vytváření osobního
bezpeěí žáků ve škole.

Komplexně nastavené činnosti školního poradenského pracoviště mají zŤetelný pozitivni
dopad na přínos práce asistentek pedagoga a na poskytování speciální pedagogické péče
žákŮm se speciálnimi vzdělávacími potřebami. Jejich pokrok je sledován a ke zkvalitnění
podpory jsou přijímána účinná opatření.

Škohi a mimoškolní aktivity svým zaměřením pozitivně ovlivňují osobnostní vývoj žáků
a zároveň vytváŤeji prostor pro upevňování vztahi mezi žáky a učiteli z odloučených
pracovišť. Období pandemie negativně zasáh|o do konání pravidelných akcí, jako je
spoleČná akademie a rozloučení s devát;im ročníkem nebo šíře nabídky zájmové činnosti.
Pro žáky šestého ročníku jsou smysluplně uspořádány harmonizačni dvoudenní kurzy, které
jsou zaměřeny na poznáváni členů nového kolektivu.
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:,,Lau proKazuJl sve znalosti a dovednosti v ruzných soutěžích a olymPiádách, v nichŽ

dosahují umístění na předních místech i na celostátní úrovni. Příkladem je první místo

v otympiaaě ve finanění gramotnosti v celostátním kole a také úspěchy mladých zdravotníkŮ

nebo přední umístění ve v}tvamých a sportovních soutěžích.

Výchovu a vzdélávání žéků ovlivňuje i vhodná spolupráce s odbornými pracoviŠti. Škola

u"t*i oceňuje souěinnost se zŤizovatelem. Snaží se o efektivní spolupráci se zákonnými

zástupci žáklu.. Prospěšná je kooperace s pedagogicko-psychologickou poradnou

u.p"Óiákíro pedagogickým centrem. Vrámci preventivních programŮ jsou pro ŽákY

právidelně oíganiŽoiany besedy, exkurze či projekty v součinnosti s policií, hasiči,

Majákem, Advaitou a dalšími partnery. Úzká kooperace s mateřskou školou umístěnou

v budově odloučeného pracoviště napomáhábezproblémovémupřechodu dětí do základního

vzdéláváni. Podporuj ici je součinnost se spolky rodiěů a se školní družinou v pořádání

společných tradičních akcí, jako například sportovní olympiáda nebo zahradní slavnost

pro žáky azákotné zástupce.

Zájmové vzděIáváni kladně posiluje sebevědomi žák.ů píi realizaci volnoČasových aktivit

s prezentací na veřejnosti. K tomu přispivá i pozttivní klima školni družiny. Yýznamná je

ú8ast školni družiny na krajských, celostátních a mezinárodních v}tvarných soutěŽÍch,

nakterých ziskává přední ocenění, což přispívá krozvoji osobnosti a podporuje sociální

vazby žák:ů.

Závěry

Vývoj školy

Zménavedení školy.

Nárust počtu žáků azvýšení počtu tříd na druhém stupni.

Vznik nové učebny pro první stupeň a učebny školní družiny rekonstrukcí podkroví budovY

prvního stupně v Rychnovské ulici.

Rekonstrukce žákovských šaten.

Vybudování nové školní knihovny a jazykové učebny.

Postavení nové budovy se zázemím pro školní dílnu.

Moderniza ce za} ady s ovocnými stromy a zéůtony pro výuku pěstitelských pracÍ.

Zvétši části obměna pedagogického sboru.

Na pracovišti v Janáčkově ulici vybudování venkovní učebny s didaktickými a herními

prvky a revitalizace zahrady.

zavedení dlouhodobého douěov áni zapojením do projektu ,,šablony".

Silné stránky

Relaxační koutky pro žáky na chodbě školy.

Kvalitní vybavení dílen a podpora polytechnické výuky.

Vlídné a vstřícné klima ovlivňující bezpečné prostředí pro výuku žáků.

pravidelné dotazníkové šetření všech aktéru vzdéláváni a následné vyhodnocení mapy Školy.

pozitivní klima školní družiny projevující se vzájemnými kladnýmivztahy ŽákŮ,PedagogŮ,

zákonných zástupců i veřejnosti.
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Podpora osobnosti žáku účastí školní družiny v krajských, celostátních a mezinárodních
výtvarných soutěžích.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

ZdŮvodu absence tělocvičny nutnost vyučovat tělesnou výchovu ve dvouhodinových
blocích a přesun žáki na v étši vzd,álenost.

Vmenší miíevyužívané sebehodnocení žákůametodyvYuky vyžadujici samostatnýaktivní
přístup žáků.

Menší podpora nadaných žákův hodinách.

Doporučení pro zlepšení činnosti škoty

VÍce využívat sebehodnocení a sebereflexi žák.ů, zařadit i formativní hodnocení.

Yyuživat více metod a forem práce vedoucích k aktivní samostatné prácí, zapojení všech
žáků do průběhu vyučovací hodiny s rozvojem potenciálu nadanějších žáků.

Stanovení lhůty
Česká Školní inspekce v souladu s § 175 odst. l, školského zákonaukládá ředitelce školy
přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti
a ve thŮtě 14 dnŮ písemně informovat Českou školní inspeÉci, jaká byla přijata
opatření.

Zprávu zaŠlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova
801/28, 460 01 Libereco případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)rnebo na
e-podatelnu csi.l@csicr.cz § připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladůo o které se inspekční zjištění opírají
7. Zíizovací listina s dodatkem s účinností od 17. 12.202I
2. Výpis z rejstříku škol a školských zaíizení ze dne 12. 5.2022
3. Jmenování ředitelky školy na vedoucí pracovní místo ze dne 3. 5. 2018 s účinností

od 1.8.20l8
4. Zápisy zpedagog;tcké rady za školní rok202112022ke dni inspekce
5. Rozvrhy hodin, školní rok202ll2022
O. Škohi řád s účinností ze dne 12. I0.202I
7. Vnitřní řád školní družiny s účinností od 18. 3.2022
8. Plán výchovného poradce na školní rok202ll2022
9. Přehledy výchovně vzdělávacípráce ve školním roce202l12022

10. Třídní knihy ve školním roce202112022 - elektronická forma
1 1. Výročni zpráva za školní rok20201202I ze dne 6. I0.2021
12. Koncepce školy zedne 1.3.2018
l3. Mapa školy za školní rok201912020
14. Další vzdě|ávánipedagogickýchpracovníkunaškolní rok202112022zt.g.202l
15. Plan hospitační činnosti na školní rok202ll2022 ze dne 1. 9.202l
16. Škohí vzdě|ávacíprogram školní družiny s platností od L 9.202I
1 7. Škohí vzdělávaciprogram základniho vzdělávéní s platností od 1 . 9. 2OO7
18. Škohí preventivní program na školní rok202ll2022
19. Zápísní lístky do školní družiny, školní rok202112022
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20. Celoroční plán práce školních družin na odloučených pracovištích, ze dne L 9,2021
21. Kritéria pro přijímaní žáků do školní družiny, L 9.202l
22. Webové stránky školy
23. Doklady o nejvyšším dosaženémvzdělání pedagogických pracovníků (vzorek)
24. Dokumentace k hodnoceníBoz
25. Dokumentace k hodnocení finančních podmínek
26. Dokumentace k hodnocení podmínek školního stravování
27. Dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vzorek)

Poučení

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprá*ry České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu, Česká škotní inspekce, Liberecký inspektorát,
Masarykova 801/28, 460 0l Liberec, případně prostřednictvím datové schránky
(g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to
k rukám ředitele inspektorátu.

Inspekční zprávu spolťně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Ceská školní inspekce zíizovatelri a školské radě. InspekČní
zpráva včetně připomínek je veřejn á a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zaíízení, jichž se tyká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce.
Zároveňje inspekčnízprávazveřejněna na weboqých stránkách České školní inspekce
a v informačním systému InspIS PORTÁL.

VV

Složení inspekčního ťýmu a datum vyhotovení inspekčn ízprávycsl
česlú školní
inspekce

Mgr. Lea Šmídová,
ředitelka školy

V Jablonci nad Nisou /5-.6eozz

V
Wl-v.w l

Masarykova B01l28l 460 01 Liberec
lČ:00638994 @

Mgr. Blanka Hornová, školní inspektorka,
vedoucí inspekčního týmu

PhDr. Tomáš Beneš, školní inspektor

Vtgr. Štěpanka Martinková, školní
inspektorka

Bc. Jana Čermáková, kontrolní pracovnice

V Liberci 9.5.2022

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekčnízprávy
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Příjemce: Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, 

Rychnovská 216, příspěvková organizace

Poskytovatel: KÚ Libereckého kraje

Kapitola: 333

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních 

výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního 

rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové 

financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na 

projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z 

prostředků finančních mechanismů

č. akce (projektu)

EDS/SMVS

účelový 

znak

číslo 

jednací

Skutečně čerpáno

k 31. 12. 2021

Vráceno v průběhu 

roku na příjmový 

účet poskytovatele

Skutečně použito

k 31. 12.2021

Předepsaná výše 

vratky dotace a 

návratné finanční 

výpomoci při 

finančním 

vypořádání

Ukazatel b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

a 29 720 882,00 0,00 29 675 404,00 45 478,00

A.1 Dotace celkem 33035 0,00

Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny 33066 0,00

Podpora nadaných žáků základních a středních škol 33075 0,00

Vzdělávání cizinců ve školách 33081 0,00

Letní kempy 33082 0,00

Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR 
33083

12670/  

2021
199 000,00 0,00 199 000,00 0,00

Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s 

činností škol – mimořádná opatření)
33084 0,00

Spolu po COVIDu 33155 0,00

Dotace pro soukromé školy 33160 0,00

Projekty romské komunity 33166 0,00

Soutěže 33192 0,00

Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými 

školami
33339 0,00

Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33353 29 521 882,00 0,00 29 476 404,00 45 478,00

Přímé náklady na vzdělávání 33354 0,00

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2 Návratné finanční výpomoci celkem 0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly 0,00

29 720 882,00 0,00 29 675 404,00 45 478,00

A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem

(A.1 + A.2)

Sestavil: Eva Junková

Datum a podpis: 13.1.2022

E-mail: ucetni@zskokonin.com

Tel.: 483302004

Datum a podpis:  13.1.2022

Příloha číslo 5 - Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2021

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

v Kč na dvě desetinná místa

Kontroloval: Mgr. Lea Šmídová

mailto:ucetni@zskokonin.com


Příloha číslo 6  - Výsledky hospodaření za rok 2021 
 
Výnosy z hlavní činnosti tvořily převážně dotace KÚ a MÚ, příjmy ze školních jídelen,družin 
a kroužků. Čerpali jsme rezervní fond na dopravu na plavání a na sportovní potřeby.   
V doplňkové činnosti tvořily příjem pronájmy za mateřskou školu, za kroužky a za tělocvičnu. 
Náklady  hlavní činnosti tvořily výdaje na mzdy vč. soc. a zdrav. pojištění, náklady na 
energie,  potraviny, kroužky, družiny, náklady za učební pomůcky  a služby - viz přehled. 
Náklady na vedlejší činnost tvořila spotřeba energie.  
 
Výsledek hospodaření za rok 2021 byl 154.499,58  Kč, do rezervního fondu bylo přiděleno 
154.499,58 Kč a do fondu odměn bylo přiděleno 0 Kč  
 
 

Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem

Příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace KÚ vč. grantů
Dotace  EU 193 193

Ostatní dotace 329 329
Stravné
Podnájmy 0 20 20

Ostatní výnosy 340 340

Čerpání z rezervního fondu 540 540

VÝNOSY CELKEM 20
Příspěvek zřizovatele investiční 426 426

Dotace investiční KÚ 0 0

Dotace investiční EU 0 0

Spotřeba materiálu 319 319
DDHM 407 407

Potraviny
Voda 164 3 167
Teplo 0 0

Plyn 516 6 522
Elektrická energie 448 3 451
Oprava a udržování - OŠK 46 46

Opravy a udržování - HS 98 98
Ostatní služby 702 702
Práce na dohody 205 205

Mzdy zřizovatel 393 393
Jiné ostatní náklady 258 258
Odpisy 46 46

Náklady KÚ celkem vč. grantů
Náklady Projekt EU 710 710
Náklady ostatní dotace 409 409

NÁKLADY CELKEM 12
Pořízení investic z příspěvku zřiz. 426 426

Pořízení investic z dotace KÚ 0 0

Pořízení investic z dotace EU 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 146 8 154

3 465 3 465

29 477 29 477

1 169 1 169

35 513

35 513 35 533

1 169 1 169

29 477 29 477

35 367 35 379



Příloha číslo 7  - Výsledky inventarizace za rok 2021 

 

V roce 2021 jsme pořídili dlouhodobý drobný hmotný i nehmotný majetek celkem v částce  

 1.389  tisíc,  z  investic byly pořízeny dva konvektomaty do školních jídelen,  vyřazen byl majetek za 

986 tisíc. Přiložená tabulka znázorňuje pohyb a stav majetku v tis. Kč. 

  

Majetek 

Účet                              PS          PŘÍRŮSTEK   ÚBYTEK       Stav k 31.12.2021 

 

018                             748                   21                        93                 676                                  

022                          1 519                 426                      360              1 585 

028                          7 987                 805                      480              8 312 

902                          1 260                 137                        53              1 344 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

 

 

 

Stavy finančních  prostředků k 31.12.2021  v tis. Kč 

 

    Běžný účet                                           5719  

    Běžný účet FKSP                                   539 

    Pokladna                                                     1 

 

ZÁSOBY  - konečné stavy k 31.12.2021 v tis. Kč 

 

11201 sklad čist.prostř. Kokonín                                                              9,8 

11202 sklad čist.prostř.Vrkoslavice                                                          4,0 

11203 sklad potravin Kokonín                                                                19,5 

11204 sklad potravin Vrkoslavice.                                                          24,2 

11206 sklad čipů                                                                                       1,8 

11207 sklad testů                                                                                    46,7 

 

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

=================================================================== 

 

STAVY FONDŮ 

 

K 31.12.2021 byly následující konečné stavy fondů v tis. Kč: 

 

účet 411 – fond odměn                                                 30,7   

účet 412 – fond FKSP                                                 573,1 

účet 413 – fond rezervní ze zleplš.HV                        649,5 

účet 414 – fond rezervní z ost.titulů                            510,3 

účet 416 – fond reprodukce majetku                           335 

 

CELKEM                                                                  2 098,8 

 


