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1.

Základní charakteristika

Název : Svobodná základní škola, o. p.s.,Jablonec nad Nisou
Adresa :
Ředitel:

Rybářská 35, Jablonec nad Nisou 466 01
Mgr. Dagmar Sacherová

Kontakty:
IČO:
IZO:

tel.: 483 313 705
E – mail: sos.jablonec@volny.cz
www.szsjablonec
25 048 350
610 400 363

Zřizovatel :

Sdružení přátel Svobodné obecné školy, Rybářská 35, Jablonec nad Nisou, 466 01

Druh školy:

Základní škola (soukromá základní škola pro 1. – 5. ročník)

Součásti školy:
základní škola IZO 610 400 363
školní družina IZO 110 400 381
Kapacita školy:
školní družiny:

90 žáků
70 žáků

Datum zařazení do rejstříku: 1. 9. 2006
Školská rada: Mgr. Ivana Makovičková
Marcela Hloušková
Pavel Kusala
Statutární zástupce:

ředitelka školy Mgr.Dagmar Sacherová

Právní forma : obecně prospěšná společnost
Svobodná základní škola je soukromá základní škola pro 1. – 5. ročník .
Byla založena v roce 1993 skupinou rodičů a pedagogů s blízkými názory na výchovu a vzdělávání
dětí s cílem vytvořit malou školu rodinného typu s přátelskou atmosférou , ve které je vzdělávání
založeno na vzájemné úctě, respektu , odpovědnosti a spolupráci všech subjektů.
Od roku 1993 je škola zařazena v síti škol MŠMT ČR.
Financování školy je zajišťováno státními dotacemi dle platné legislativy, školným rodičů a
sponzorskými dary příznivců školy.
1.1.Umístění školy
Areál školy se nachází v centru města v těsné blízkosti přehrady, bazénu a sportovní haly.
Jeho součástí je velká zahrada ,kterou žáci využívají během přestávek, vyučování a odpolední
činnosti. Konají se zde také společné školní akce dětí, učitelů a rodičů.
.
1.2.Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky
Škola má dvě nízkopodlažní budovy propojené tunelem.
Výuka probíhá v pěti kmenových třídách a dvou odborných učebnách – počítačové a výtvarné.
Součástí školy je menší tělocvična, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí o přestávkách a
v odpoledních činnostech. Tento prostor také slouží jako sál pro celoškolní akce a setkání. Pro výuku
TV a sportovního kroužku využívá škola Městskou halu , bazén a hřiště v areálu přehrady v těsné
blízkosti školy.
Dvě oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost hernu,odpočinkový koutek, volné prostory třídy
navazující na hernu, tělocvičnu, výtvarnou a počítačovou učebnu.

Výtvarná učebna je vybavena keramickou pecí, litografickým lisem, 4 ks hrnčířských kruhů.
V počítačové učebně je k dispozici 20 počítačů, tzn. pro každého žáka jeden počítač se 49
výukovými programy a trvalým připojením k Internetu.
Součástí každé kmenové třídy je jedna interaktivní tabule. Všichni pedagogičtí pracovníci a
hospodářka školy mají na svém pracovišti počítač s pripojením k internetu. Celkový počet počítačů ve
škole je 32.
Dostatečně vybaven pomůckami je kabinet prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která se každým rokem rozšiřuje. V současné době má 2034
titulů.
Škola nemá vlastní stravovací zařízení. Žáci docházejí na obědy do Gymnázia Dr. Randy
v doprovodu pedagogického dozoru tam i zpět.
Vlastníkem budovy je město Jablonec nad Nisou, které také dle svých možností zajišťuje opravy a
rekonstrukce.

2. Organizace vzdělávání a výchovy
Obory vzdělávání:

79-01-C/001 Základní škola

Vzdělávací program: ŠVP Svobodná základní škola č.j. 2007-1, 1., 2., 3, 4.třída

3.Personální zabezpečení
Počet pedagogických pracovníků

12

Počet nepedagogických pracovníků

4

Věkové složení pedagogických pracovníků
Do 30 let
31 – 40 let
nad 40 let
důchodový věk (pedag. asistent)
nástup absolventů

3
4
3
1
0

Kvalifikovanost pedag. pracovníků

91 %

Přehled pracovníků školy
Ředitel školy :
Zástupce ředitele :
Učitelé:

Vychovatelka :

Pedag.asistent :
Hospodářka :
Úklid :
Správa ICT

Mgr.Dagmar Sacherová
Mgr.Ivana Makovičková
Mgr.Ivana Makovičková
Mgr.Gabriela Divišová
Mgr.Dagmar Sacherová
Mgr.Andrea Fadrhonsová
Mgr.Karolína Vasková – Bryczová
Bcl. Jana Sacherová
Lenka Hronová
Mgr. Eliška Preislerová
Andrea Jarešová
Mgr.Hana Šnajdrová
Bc. Daniela Kusalová
Veronika Makovičková
Jitka Vojtíšková
Jana Klápšťová
Andrea Jarešová
Bc. Jan Zahula

3. třída
5. třída
1. třída
4. třída
2. třída
AJ konv.
AJ konv.

Vzdělávání učitelů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v letošním roce zaměřeno na vzdělávání
v oblasti digitálních technologii v souvislosti s realizací projektu „ EU peníze školám“.
Vzdělávání
ICT
Metodické kurzy
Správa EU projektu
Řízení školy
První pomoc

Počet proškolených
16
10
3
2
6

4.Údaje o počtu žáků a učitelů
Rok

2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet tříd
5
Počet žáků 78
Průměr na 15,6
třídu
Absence37
průměr
Počet
7
pedag.
prac.
fyzické
osoby
Počet ped.
7
prac.
přepočtené
na úvazky

5
82
16,4

5
79
15,8

5
84
16,8

5
77
15,5

5
75
15

5
73
14,6

5
87
17,4

5
79
15,8

5
79
15,9

5
86
17,2

5
88
17,6

38

49

42

40

35

32

42

39

28

32

40

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

8

8

8

8

9

9

8,2**

8,2

9,2

9,2

9

*

9

* Navýšení o pedagogického asistenta
**Vzhledem ke snížení počtu žáků, byl snížen počet ped. pracovníků o 0, 8

úvazku.
Druh a počet rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o nepřijetí do Svobodné základní školy
Rozhodnutí o odkladu školní docházky
Rozhodnutí o přijetí do Svobodné základní školy

17
5
2
1

5.Výsledky výchovy a vzdělávání
Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli 2. stupeň z chování Integrovaní žáci
1.
18
18
0
1
2.
20
20
0
0
3.
20
20
0
2
4.
11
12
0
1
2
5.
19
19
0
2
6

Výchovná opatření

pochvala třídního učitele
pochvala učitele odbor.
výcviku
pochvala ředitele školy
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

Srovnávací testy Scio

1. pololetí
65

2. pololetí
72

2

0

1
0

1
3

STONOŽKA 5. třída úroveň vzdělávání

Čtenářská gramotnost Scio

Přestupy žáků z 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ
Osmiletá gymnázia
5
ZŠ sportovní zaměření
4
Ostatní ZŠ
10
Speciální ZŠ
0

6.Údaje o poskytování dalšího vzdělávání
Další formy vzdělávání škola neposkytuje.

7. Spolupráce se sociálními partnery
Vzhledem ke stupni školy a věku dětí s těmito institucemi škola nespolupracovala.

8. Zapojení do projektů
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ EU peníze školám“
Tento projekt byl zahájen 1. 11. 2010 a byl ukončen 31. 5. 2013.

Na základě výstupů evaluace školy byl projekt zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT, na inovaci a zkvalitnění výuky a vzdělávání učitelů pro oblast
digitálních technologii.
Škola se zapojila do EU projektu! „Inkluzívní škola“ CPIV Most

9. Poradenské služby


Zpráva výchovného poradce
Práce výchovného poradce vycházela z Plánu výchovného poradce pro školní rok
2012/2013.
1. Péče o integrované žáky.
Integrovaní žáci: celkem
typ poruchy, druh postižení
tělesné

počet žáků
2

vývojové poruchy učení, chování
autismus

8
1

Všichni integrovaní žáci se vzdělávali podle jednotlivých individuálních vzdělávacích
plánů, které byly zpracovány na základě odborných posudků příslušných speciálních
center. Průběžně bylo kontrolováno jejich plnění, především výchovným poradcem na
pedagogických radách, osobními rozhovory s rodiči na třídních schůzkách, ale také
poradenským zařízením a speciálními centry. U integrovaných žáků přestupujících do
6. tříd poskytla budoucím vyučujícím informace třídní učitelka.
Konkrétní činnost s žáky se speciálními potřebami vycházela z jednotlivých
individuálních plánů. Nápravná péče probíhala u každého žáka 45 – 60 minut týdně po
vyučování.
V rámci včasného podchycení vývojových poruch učení a chování byl rodičům
nabídnut žákům 3.řídy screening prováděný pedagogicko psychologickou poradnou. U
rodičů se setkal s velkým zájmem.
Škola poskytla všem žákům 1. třídy logopedické vyšetření.
2. Péče o nadané žáky
Vybraní žáci školy se zúčastnili logické olympiády.
Při vyučování byla nadaným žákům poskytována individuální péče, při níž bylo
využito alternativních způsobů vzdělávání, zadávání problémových úloh a projektů.
Podle druhu nadání se žáci účastnili literárních, matematických a výtvarných soutěží.
Škola zajistila v 5. ročníku přípravu k přijímací zkoušce na víceleté gymnázium.
V rámci družiny se také mohli nadaní žáci realizovat v práci na PC, pracovat na
vlastních projektech, podílet se na organizaci některých školních akcí.
Výchovný poradce pravidelně komunikoval se speciálními centry, pedagogickopsychologickou poradnou, v případě jednoho žáka s dětskou psychiatričkou,
konzultoval péči o integrované žáky, zúčastnil se školení pro výchovné poradce a
Dyskorunky 2012. Jeho poradenských služeb pravidelně využívali nejen rodiče
současných žáků školy, ale také rodiče předškoláků. Dle potřeby informoval rodiče o
dalších odborných zařízeních, střediscích péče o dítě a rodinu.


Zpráva metodika prevence

Činnost metodika prevence je dána Minimálním preventivním programem pro školní
rok 2012-2013.
Škola nabízela poradenskou činnost pro rodiče prostřednictvím výchovného poradce,
osvětovou činnost zajišťovali jednotliví vyučující.
Byly zajištěny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Dle věku dětí byla do výuky zařazována oblast preventivní, etnické a právní výchovy,
osvětová činnost v oblasti zdravého životního stylu. Škola je přihlášena do projektu
Ovoce do škol. Jednotlivé třídy dvakrát ročně uskutečnily týdenní pobyt v přírodě se
sportovním zaměřením. Škola nabídla dětem několik jednorázových mimoškolních
kulturních a sportovních akcí. V rámci družiny měli žáci možnost navštěvovat kroužky
se sportovní a estetickou náplní. Škola vytvářela podmínky k smysluplnému využití
volného času. Metodik prevence se zúčastnil školení metodiků prevence.

10.Další aktivity školy
Školní družina
ŠD navštěvují děti, které jsou předem přihlášené. Mohou chodit do kroužků nebo do oddělení bez
zaměření.
Počet žáků v družině:
64
Kroužky : 6

Výtvarka pro malé :
Výtvarka pro velké:
Tance:
Sportklub malý :

Gábina Divišová
Veronika Makovičková
Ivana Makovičková
Andrea Fadrhonsová
Andrea Jarešová
Jana Sacherová
Oldřich Rypl, Kristián Jacík
Karolína Bryczová

Francouzština
Počítače
Školička
Oddělení bez zaměření :

2

1. + 2. tř.
3. + 4 + 5.tř.

Andrea Jarešová
Eliška Preislerová

Program tohoto oddělení nemá pravidelnou náplň , děti si ho plánují s vychovatelkou , většinu času
tráví venku (na školní zahradě , okolí přehrady ),hrají stolní hry, využívají počítačovou učebnu, svoji
činnost si většinou sami vybírají.
Vícedenní sportovně pohybové kurzy
2x ročně, ve všech třídách . Každá třída vyráží obvykle na 5 – 6 dnů . Vedoucí akce je vždy třídní
učitelka . Cílem těchto pobytů je utužení zdraví a fyzické kondice pohybovými aktivitami venku a
samostatný pobyt se svými spolužáky a učiteli mimo školní lavice.
Škola se snaží, aby zimní i letní akce byly finančně dostupné pro většinu dětí i za cenu snížených
nároků na komfort ubytovacího zařízení a zvýšené pracovní náročnosti pro učitele. Nezanedbatelná a
již tradiční je u našich výjezdů pomoc rodičů a přátel školy (finance , pomocný dozor, doprava ,
přilepšení stravování atd. )
Velké D Ě K U J I všem zúčastněným .
Zima 2013
Lyžování
1. třída Paseky nad Jizerou
2. třída Paseky nad Jizerou
3. třída Paseky nad Jizerou

13 žáků
18 žáků
19 žáků

4. třída Paseky nad Jizerou
5. třída Paseky nad Jizerou

10 žáků
18 žáků

celková účast

91 %

Bruslení
5. třída
4. třída

19 žáků
12 žáků

celková účast

100%
Plavecký výcvik

1. třída
2. třída
3. třída

17 žáků
20 žáků
19 žáků

celková účast

96 %

Léto 2013
Cyklistika, vodáctví
1. třída Jizerka- kola
2. třída Sedmihorky
3. třída Malá Skála
4. třída Jizera – vodácký kurz
5. třída Jizera – vodácký kurz
celková účast

15 žáků
19 žáků
20 žáků
10 žáků
17 žáků
90 %

Školička

1x týdně v SZŠ.

Odpolední program pro příchozí předškoláky , hra na školu , soužití s novým kolektivem,
poradenská služba pro rodiče. Velká část dětí ze Školičky přechází v dalším roce do 1. třídy SZŠ.
účast:

26 dětí
Přehled akcí školy

Nedílnou součástí školy jsou pravidelné, tradiční akce školy, které se významnou měrou
podílejí na formování osobnosti všestranného člověka, ukazují další cesty vlastní realizace,
možnosti aktivního zapojení do kulturně společenského života společnosti a zájmových aktivit.

období

název akce

pro koho je určena

PODZIM

Podzimní věnec – dílna

žáci

Poslední buřt

učitelé,žáci rodiče,příznivci

Halloween

žáci

Dýňový karneval
Spaní ve škole

žáci

Poznávaí exkurze

žáci

Muzeum hygieny Drážďany

ZIMA

Michal Viewegh čtení, beseda

žáci

Keramická dílna

žáci

Adventní věnec- dílna

žáci

Mikulášská šou

žáci

Vánoční dílna

žáci

Vánoční den

učitelé, žáci

Vánoční zpívání

učitelé,žáci,rodiče,příznivci

( Starokatolický kostel )

JARO

Zimní lyžařské kurzy

žáci

Den otevřených dveří

veřejnost

Karneval na bruslích

žáci

Velikonoční dílna

žáci

Vynášení Moreny
Den rodin Eurocentrum

učitelé,žáci,rodiče,příznivci

akademie

LÉTO

Spaní ve škole

žáci

SOŠ bike cup

učitelé,žáci,rodiče,příznivci

( cyklistický závod rodinných týmů)
Letní sportovně turistické kurzy ( žáci
kola, turistika )
Loučení s páťáky

žáci

Jarmark

Prázdniny

SOUTĚŽE A VÝSTAVY
Turnaj Florbal Smržovka
Turnaj Florbal jablonecké školy
Plavání JBC

Závěrečná rozlučka páťáků

Žáci 5.třídy, učitelé, rodiče

Příměstský tábor

Žáci, předškoláci

Výtvarná výstava jabloneckých škol
Stálá výstava výtvarných prací v prodejně Interspar.
Logická olympiáda
Matematická olympiáda
Testování úrovně znalostí „Stonožka“, Scio
Testování úrovně znalostí žáků 5. Tříd – ČŠI

11.Údaje o výsledcích kontrol
Zpráva auditora

Audit za rok 2012 udělen bez výhrad

Česká školní inspekce

poslední 29. 4. 2009
Škola je hodnocena Českou školní inspekcí jako
nadprůměrná.

Celkové hodnocení školy ČŠI
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do školského rejstříku, má stanoveny podmínky
přijímání žáků a plně zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Princip vzdělávání směřuje ke zdravé
a silné osobnosti žáka. Tato oblast je hodnocena nadprůměrně.
Materiální a prostorové podmínky mají dostatečnou úroveň a pozitivně ovlivňují vzdělávání žáků.
Škola velmi účelně využívá finanční zdroje a prostředky.
Škola má dobře zpracovanou strategii prevence sociálně patologických jevů a vede evidenci úrazů na
vlastních formulářích. Zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání a podmínky zdravého vývoje všech
žáků jsou nadprůměrné.
Školní vzdělávací programy ZŠ i ŠD vycházejí z reálných podmínek školy, jsou zpracovány dle
platného zákona a příslušného RVP a jsou na průměrné úrovni. Strategie, plánování a kontrolní
činnost jsou nadprůměrné a pozitivně se projevují na celkové práci školy.
Škola cíleným způsobem podporuje osvojování funkční gramotnosti žáků. Žáci jsou vedeni k
zodpovědnosti za své vzdělávání. Nabídka volitelných aktivit umožňuje žákům uplatnění dle jejich
individuálních možností. Nedílnou součástí školy jsou pravidelné akce školy, které se významnou
měrou podílejí na formování osobnosti všestranného člověka a ukazují další cesty vlastní realizace.
Tato oblast je hodnocena jako nadprůměrná.
Výrok pro poskytování zvýšení dotace soukromým školám
Pro poskytování dotací ve smyslu § 5 odst. 3 písm. b) zákona 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů.
Škola je hodnocena Českou školní inspekcí jako nadprůměrná.

Oblastní inspektorát práce

V souladu se zákonem nebylo na straně zaměstnavatele
zjištěno porušení dodržování pracovněprávních předpisů

12.Další záměry školy
Pro následující školní rok vedení školy po dohodě se školskou a pedagogickou radou stanovill tyto
priority.


Ekonomické zabezpečení školy bez navýšení školného.



Udržet naplněnost školy s ohledem na udržení zdravého složení žákovské společnosti.
K 1. 9. 2013 je naplněnost školy 97 %. Vzhledem k nízkému počtu žáků v ř. ročníku bylo
přijato do 1.třídy jen 17 dětí.



Zlepšení technického stavu budovy, rekonstrukce elektrických rozvodů, osvětlení, oprava
oken – závisí na úspěšnosti jednání s majitelem objektu.
ICT – rekonstrukce síťového zapojení.



Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.



13. HOSPODAŘENÍ v roce 2012
Příjmy školy
Školné
Výše školného v roce 2012 činila 15 000,-Kč za šk. rok na jedno dítě a 12 500,-Kč za šk. rok na
sourozence.

Vývoj plateb školného od založení Svobodné základní školy
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Platby
Žáci hradí na školní rok příspěvek na školní potřeby ve výši 300,-Kč, dále pitný režim ve výši 400,-Kč
a školní družinu ve výši 1000,- Kč.
Stravování
Žáci školy se stravují v jídelně Gymnázia v ul. Dr. Randy. Z finanční kontroly ve školní jídelně
Gymnázia v roce 2003 vyplynulo, že naší škole nemůže být poskytnuta dotace na provozní náklady
obědů žáků, z důvodu, že tuto dotaci má poskytovat zřizovatel školy. Vzhledem k tomu, že
zřizovatelem školy jsou rodiče, rozhodla Správní rada SZŠ o rozdělení těchto nákladů mezi rodiče a
školu, a to ve výši 7,- Kč rodiče a 5,-Kč škola.
Dary škole v roce 2012
RENKA s.r.o.
- finanční dary na vybavení školy dle darovací smlouvy
- digitální piáno Yamaha+doplňky a zpěvníky
- modernizace interaktivní tabule+příslušenství
- herní vybavení družiny

190.000,-Kč

Tyto finanční dary byly určeny na pořízení DDHM pro vlastní činnost o.p.s., tudíž bylo účtováno na
účet 901-vlastní jmění /dle ČÚS č.413/.
Penzion POKORNÝ, Jablonec n. N.
-finanční dar na asistenci pedagoga pro autistického žáka

10.000,-Kč

Finanční dary rodičů a přátel školy na školní akci „Den rodin“

22.800,-Kč

Dotace
Dotace na provoz školy :
Dotace na asistenta pedagoga
Dotace MŠMT EU „Peníze do škol“ 2.etapa

4 353 531,151 460,207 473,-

Příjmy celkem :

6 310 746,80 Kč

z toho – školné + platby žáků:
příjmy z dotace:
úroky z běž. účtů:

1 564 125,- Kč
4 712 464,- Kč
1 357,80Kč

Výdaje:

0,- Kč
6 172 769,34 Kč

investiční výdaje celkem neinvestiční výdaje celkem -

z toho – náklady na platy zaměstnanců:
zákonné odvody zdr. a soc. poj.:
výdaje na učebnice, učební texty,
učební pomůcky a školní materiál:
el.energie, vodné, stočné,teplo:
opravy a udržování
ostatní provozní náklady:
odpisy DDHM

2 893 154,- Kč
962 648,- Kč
683 476,70 Kč
637 672,- Kč
15 446,- Kč
907 297,14Kč
73 075,50Kč

Hospodářský výsledek

137 977,46 Kč

Hospodářská činnost
SZŠ neprovádí hospodářskou činnost.

Inventarizace majetku za rok 2012 byla provedena a nebyl shledán rozdíl mezi účetní a fyzickou
hodnotou.
Přírůstky a úbytky majetku v účetním období 2012:
Účet
022/10 DDHM

přírůstek majetku
0,-

úbytek majetku
0,-

022/20 DDHM
(20.000-40.000)

35 990,-

501/35 DDHM

123 638,-

501/50 EU DDHM

57 473,-

018/00 DDNM

0,-

0,-

0,0,0,-

Účetnictví
Mzdové účetnictví a účetnictví zajišťují pro SZŠ, o.p.s. externí pracovnice.
Účetní jednotka zpracovává účetnictví podle programového systému SW firmy GORDIC. Použitá
výpočetní technika umožňuje výstup údajů v písemné formě.
Doplňující informace
Společnost má pronajatý objekt a příslušející pozemek a užívá je v souladu s nájemní smlouvou č
672-2002-OF/OMP ze dne 9.12.2002
Společnost neručí žádným majetkem za svoje závazky
Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů je nulová.
Společnost nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem.
Společnost neručí za cizí závazky.
Společnost má založeny 2 účty u ČSOB v Jablonci n.N.
- hlavní účet
- 705377633/0300
- účet pro dotaci - 677365773/0300
Společnost má pronajatý objekt a příslušející pozemek a užívá je v souladu s nájemní smlouvou č
672-2002-OF/OMP ze dne 9.12.2002
Rozvaha za rok 2012 /viz příloha/
Výkaz zisků a ztrát za rok 2012 /viz příloha/

14. Závěr
D ě k u j i všem učitelům, zaměstnancům SZŠ a rodičům za spolupráci a množství osobního času,
který věnují zajištění chodu školy.
D ě k u j i všem rodičům za projevenou důvěru a pomoc při školních akcích.
D ě k u j i všem dárcům z řad rodičů, kteří nechtějí být jmenováni, za finanční a jiné sponzorské dary.
Mgr. Dagmar Sacherová
ředitelka
V Jablonci nad Nisou dne 6. 10. 2013

