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Úvodní slovo: 
 

V hodnocení školního roku 2017 / 2018 bych nejvíce zdůraznil velmi hezké využití 
projektu „ Šablony „ a jeho mnohostranné uplatnění. Výsledkem je zapojení žáků, 
vyučujících a nově i rodičů, kteří si pomalu zvykají na pro ně pořádané Kavárny. Za zmínku 
ovšem stojí i rozšiřující se počet mimoškolních aktivit, zvláště na druhém stupni. Novinkou, 
která je asi nejvýraznější je nově zavedené testování 6. a 8. ročníků z Anglického jazyka, 
Matematiky a Českého jazyka, které by se mělo pravidelně opakovat a ke kterému jsou využity 
testy Kalibro.    

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 



 

 

Mgr. Ivo Svatoš                                                                                       V Liberci 27. září 2018         
ředitel školy 
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 Základní údaje: 
 

Název školy:                Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 
příspěvková organizace 
 

Právní forma:     příspěvková organizace 
 
Identifikační číslo:               689 75 147 
 
Adresa:      Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6 
 
Kraj:       Liberecký 
 
Zřizovatel školy:     Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda 

Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
 

Identifikační číslo:               002 62 978 
 
Ředitel:      Mgr. Ivo Svatoš 
 
Statutární zástupkyně ředitele:   Mgr. Jana Paštová 
 
Datum zařazení do sítě škol:   1. 9. 2004 
 
Celková kapacita školy:    768 žáků 

29 tříd  
4  třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
 

Mimoškolní sdružení:    Rada rodičů z.s. 
 
Školská rada:                                              předseda :                    Mgr. Marie Hejralová 
                                                                      zástupce zřizovatele:   Ing. Petra Vokasová  
                                                                      zástupce rodičů:          Jaroslav Měrtl 
 
Telefon:      485 130 257 
                                                                       485 132 956  
 
Fax:       485 132 956 
 
E – mail:      zs39@volny.cz 
 
www stránky:               www.dobiasova.cz 

 
 
 



 

 

 
 
Organizace studia 
 
Obory vzdělávání     – základní vzdělávání 
ŠVP  pro ZV             – Učíme se pro sebe -  poslední revize 1. 9. 2016 
Volitelné předměty   – Německý jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk 
Nepovinné předměty – Pohybové hry 
Zájmové kroužky      – míčové hry, sportovní hry, anglický jazyk, flétna, sboreček, keramika,  
                                     bruslení,plavání, stolní tenis, florbal, sálová kopaná, posilování,výtvarný                      
                                     kroužek,  
 
   
Zabezpečení provozu  
    
Škola má 29 kmenových tříd, odborné učebny na fyziku, hudební výchovu, 1 multimediální 
učebnu, 2 počítačové učebny, kuchyňku a dílny. Třídy na 1. stupni mají kabinety u tříd. 
Všechny třídy mají internetové připojení přes wifi nebo připojení kabelem. Většina tříd je 
vybavena interaktivními tabulemi, dataprojektory i počítači.  
Sportovní areál zahrnuje atletický stadion s polytanovou, 250 m dlouhou dráhou a travnatým 
hřištěm, 2 venkovní polytanová hřiště na házenou, 3 tenisové kurty s umělou trávou, halu 
s rehabilitační linkou a bazénem a 2 tělocvičny. 
Školní družina používá 4 samostatných oddělení.  3 oddělení jsou umístěna ve třídách. 
Šatny 1. – 4. tříd jsou kójích. 5. – 9. třídy mají šatní skříňky. 
 
Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů 

využívána jako 
kmenová učebna 

poznámka 

1.PC 15 ne  
2.PC 30 ne  
Fyzika 30 ne  
Chemie 30 ano  
Hudebna 30 ne  
Multimedální  30 ne  
Jazyková učebna 30 ano  
 
 
Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (k 30. 6. 2018) 
kapacita 1.st. 

počet 
tříd 

žáci průměr 
na třídu 

2.st. 
počet 
tříd 

žáci průměr 
na 
třídu 

26 a 
méně 

27 28 29 30 31 32 33 34 



 

 

768 17 419 24,65 12 269 22,4 28 1 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
          Údaje o pracovnících školy: 

 
Přehled pracovníků 
 

 Pedagogičtí 
pracovníci Vychovatelé THP Školní 

jídelna Školník Uklízečky 

40 7 1 0 1 9 

Přepočet 39,22 6,79 1 0 1.2 6.3 

 
 Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ) 
 

Kvalifikační 
předpoklady 

 
do 30-ti let 

 
31 až 40 let 

 
41 až 50 let 

51 až důchodový 
věk 

 
Důchodový věk 

 
celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 
splňuje 3/2 4/3 9/9 18/16 2/2 36 / 32 
nesplňuje 3/2 0/0 0/0 1/1 0/0 4/3 

               
 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD) 
 

Kvalifikační 
předpoklady 

 
do 30-ti let 

 
31 až 40 let 

 
41 až 50 let 

51 až důchodový 
věk 

 
Důchodový věk 

 
celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 
splňuje 0 / 0 2/2 2/2 3/3 0/0 7/7 
nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

      Průměrný věk pedagogických pracovníků:  47,5 roku. 
         Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
         (k 30. 8. 2018) 
 
Počet  (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 

39,13 4 
  
 
Z toho specializované 
činnosti 

Počet  
(přepočtené na plně 
zaměstnané) 

Z toho bez kvalifikace 

Výchovný poradce 2 0 
Školní metodik prevence 1 0 
Koordinátor školního 
vzdělávacího programu 

2 2 

Koordinátor informační a 1 1 



 

 

komunikační technologie 
Koordinátor 
environmentální výchovy 

0 0 

 
 
Platové podmínky. 
 
 

 
 
 
 
 
Přehled aprobovanosti výuky 

1. stupeň 
Ročník Celkem 

hodin 
Ú % P % O % N % 

1. 63 63 100       
2. 63 63 100       
3. 100 96 96 4 4     
4. 78 78 100       
5. 104 96 92,3 8 7,7     
Celkem 408 396 97,1 12 2,9     

 
2. stupeň  

Vyučované 
předměty 

Celkem 
hodin 

Ú % P % O % N % 

Český jazyk 18 18 100       
Cizí jazyk 18 18 100       
Matematika 19 19 100       

Člověk a 
příroda 

28 28 100       

ICT 9   9 100     

Člověk a 
společnost 

11 9 81,8 2 18,2     

Průměr Pedagogové Ostatní 
Nároková složka 31 182,- 16 660,- 

Nenárokové složky 3 821,- 2 512,-- 



 

 

Údaj o dalším vzdělání pracovníků nebo v rámci DVPP 
 
 
 
Téma                                                                                                          Počet 
---------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
   
 
Žák s problémovým chováním                                                                 2 
 
Rozhodování ředitele ve správním řízení                                                 2 
 
Právní vědomí učitele                                                                             38 
 
Třídnická hodina a její vedení                                                                38    
   
Společně proti šikaně                                                                             38 
 
Kalokaghatia 2018                                                                                 10  
 
Řízení a monitorování projektů                                                                 1 
 
Jak připravit projekt                                                                                   1 
 
Výtvarné hrátky                                                                                           2 
 
Mentoring                                                                                                  2 
 
Mentoring, koučínk                                                                                  2                                  
 
Stolní a deskové hry                                                                                2 
 
Škola matematických dovedností                                                            2 
 
Jazykový kurz                                                                                         8 
 
Seminář Center sportu                                                                              3 
 
Zeměpisný seminář                                                                                  1 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Celkem                                                                                                    154     
 

  

                
                

                
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 Údaje o žácích: 

 
Přehled počtu tříd a žáků 
 

Počet tříd Kapacita školy Počet žáků na 
jednu třídu 

Počet žáků na 
učitele 

2016/2017 
29 

2016/2017 
768 

 
 

2016/2017 
23,55 

 
 

2016/2017 
17,97 

 2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018 
 29  768  23,72  17,2 

  
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2017 / 2018 
 
  Prospělo 

s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

I. 
stupeň 

1. pololetí 
339 75 1 

0 

 2.pololetí 336 76 2 0 
II. 
stupeň 

1. pololetí 93 148 18 1 

 2. pololetí 87 159 9 0 
 
 
Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok 
 
 
 
 
  Školní rok 2017 / 2018 
 

Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů 

122 82 19 

Integrace Počet tříd Speciální třídy Počet žáků Ve speciálních 
třídách 

Individuální 
integrace 

  
29 

 
0 

 
688 

 
0 

 
21 



 

 

Přehled výchovných opatření ve školním roce 2017 / 2018 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
          Počty zameškaných hodin ve školním roce  2017 / 2018 

 
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           Počty žáků přijatých na střední školy v roce 2017 / 2018 

8.leté 
gym
n. 

6leté 
gymn. 

4leté 
gymn. 

SOŠ 
s obory 
matur. 

SOU 
obory 
s mat. 

SOU Neumístěn Celkem  

2 0 8 33 10 5 0 58  
 
 
 

  

     
 

Dojíždějící  žáci Obec Počet 
 Vratislavice 25 
 Chrastava 4 
 Šimonovice 3 
 Višňová 1 
 Frýdlant 2 
 Jeřmanice 1 
 Stráž n. Nisou 2 
 Jablonec n. N 1 
 Sychrov 2 
 Nové Město p. S. 1 
 Hodkovice n. Mohelkou 3 
 Světlá p. Ještědem 1 

celkem  46 

    

    
 
 
 
 

    

Pochvaly 
 

Napomenutí 
třídního učitele 

Třídní důtky 
 

Ředitelské 
důtky 

 
2. stupeň 

 
3. stupeň 

211 58 46 12 14 4 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 
Celkem školní 
rok 54775 79,61 404 0.59 

  

 
 
 
 
 



 

 

 
Výuka cizích jazyků 
          
I.A - - - 
I.B - - - 
I.C - - - 
II.A - - - 
II.B - - - 
II.C - - - 
III.A AJ - - 
III.B AJ - - 
III.C AJ - - 
III.D AJ - - 
IV.A AJ - - 
IV.B AJ - - 
IV.C AJ - - 
V.A AJ - - 
V.B AJ - - 
V.C AJ - - 
V.D AJ - - 
VI.A AJ - - 
VI.B AJ - - 
VI.C AJ - - 
VII.A AJ NJ Šj 
VII.B AJ NJ Šj 
VII.C AJ NJ Šj 
VIII.A AJ NJ - 
VIII.B AJ NJ - 
VIII.C AJ NJ - 
IX.A AJ NJ - 
IX.B AJ NJ - 
IX.C AJ NJ - 

 

     
                           

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
           
       

Charakteristika školy: 
 Základní škola je od 1. září 2004 zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu a 
hospodaří jako příspěvková organizace. Je plně organizovaná se školní družinou a školní 
jídelnou. Stravování zajišťuje soukromý subjekt Personel Wellfare. 
 Škola má v současnosti maximální kapacitu 768 žáků a je největší školou zřizovatele, 
jímž je Statutární město Liberec. K dispozici má odborné učebny a 7 místností pro potřeby 
školní družiny, 2 velké tělocvičny, sportovní halu, rehabilitační centrum s bazénem, vířivkou, 
saunou. Pro výuku ČSP je používána dílna a pozemky pro výuku pěstitelských prací. Venkovní 
areál má polytanovou atletickou dráhu a hřiště pro fotbal, házenou, vybíjenou, volejbal, tenis a 
košíkovou. Amfiteátr s kapacitou 300 míst k sezení je většinou využíván celoročně dětmi ze 
školní družiny. Mnoho let je fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. 
 Škola se sportovními třídami zaměřenými na lehkou atletiku (6. až 9. třídy). Od 4. tříd 
jsou mnoho let zavedené sportovní přípravné třídy. 
 Od dokončení stavby haly probíhá velmi intenzivní spolupráce s FBC Liberec a 
házenkářským oddílem Handball Liberec. 
 Vedení školy zajišťuje kvalifikovanou výuku na obou stupních. V odpoledních 
hodinách probíhají tréninkové činnosti sportovních tříd a velké množství zájmových 
kroužků. Na nich se podílejí paní učitelky i paní vychovatelky. Žáci mohou navštěvovat 
kroužky sportovní, pohybových i míčových her, sportovní hrátky pro nejmenší, výtvarné, 
hudební, sboreček, veselou vědu, kroužky angličtinky od 1. třídy, flétny pro nejmenší, plavání 
pro velké i malé, keramiku, tanečky a vaření. Na 2. stupni je každým rokem organizována 
příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd.  
 Ve škole je ve velké míře zajišťována moderní výuka ve dvou počítačových učebnách, 
v multimediální učebně. Ve 12 třídách jsou interaktivní tabule a ve zbývajících jsou instalovány 
dataprojektory. Škola používá elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou 
knížku. 
 I nadále probíhá Projekt ŠIK (Školní informační kanál). Ve vestibulu školy funguje 
velkoplošná obrazovka, kde probíhají oblíbené spoty. Současně je ve spodní části k dispozici 
textový pruh s aktuálním zpravodajstvím. Obrazovka je velmi sledována o přestávkách i po 
vyučování. Na Dni otevřených dveří probíhají aktuální informace o škole. 
 Již několik let škola organizuje výměnný pobyt s holandským Amersfoortem. 
Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Holandští přátelé přijeli na pobyt v únoru. Žáci 
každoročně společně vytvářejí projekty, které představují nejen svým spolužákům a učitelům, 
ale i rodičům. Paní učitelky pro návštěvu připravují velmi bohatý program. Hosté navštívili 
radnici, ZOO Liberec, Babylon, ale byli i v Praze a Harrachově. Naši žáci odjeli do Holandska 
v květnu. Spolupráce se velmi daří a je přínosem pro obě strany. Žáci vytvořili nová přátelství a 
celý rok jsou spolu v písemném kontaktu. 
 Výsledkem systematické činnosti školy, prezentace u veřejnosti i kvalitní práce pedagogů 
je každoročně velký zájem rodičů o umístění svých dětí do naší školy. Na zápis letos přišlo 
122 dětí. 



 

 

 Škola vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se 
pro sebe“. Od 7. ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku. V nabídce je německý, 
francouzský a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. třídy.  
 Dětem se specifickými poruchami učení je zajišťována v hodinách individuální péče. 
Integrované a inkludované děti se vzdělávají podle individuálních plánů, které vypracovávají 
po dohodě s výchovným poradcem třídní učitelky a vyučující příslušných předmětů. Těmto 
žákům se věnují vyučující i mimo vyučování pravidelně každý týden. Na škole pracovalo 6 
asistentů pedagoga. Práce je stále obtížnější, protože žáků se specifickými poruchami učení 
přibývá a zároveň se zvyšuje počet žáků ve třídách. Intenzivně spolupracujeme 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou a s SPC v Liberci. Dětem s logopedickými problémy 
se věnují 3 logopedické asistentky Mgr. Veronika Viková, Mgr. Libuše Ševčíková a Alena 
Čapková. 
 
Aktivity školy a prezentace: 
 Škola zaměřená na rozvoj sportovně založených žáků každoročně pořádá výběr do 
sportovních tříd. Tento výběr se uskutečnil 15. května 2018. Aktivně se zúčastnili trenéři 
atletiky, florbalu, učitelé tělesné výchovy, ale i ostatní učitelé školy.  
  Osmým rokem funguje ve škole Školní sportovní klub. Spolupracujeme i se spádovými 
mateřskými školkami. Každoročně pořádáme pro MŠ Sportovní den, návštěvu v 1. třídách a 
divadelní představení žáků 5. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Nečasové. Je 
zajišťováno velké množství sportovních kroužků, meziškolní akce a soutěže. Spolupráce je na 
výborné úrovni. 
 V tomto roce byla pořádána velká akce 2.Andělský volejbal – byli na něj pozváni rodiče 
i bývalí žáci naší školy a překvapila nás obrovská účast.  Pro vítěze byly připraveny keramické 
medaile a putovní pohár. 
 Po celý školní rok dochází k pravidelným schůzkám Školního parlamentu žáků 4. až 9. 
tříd za účasti vedení školy. 
 V dubnu proběhl velmi úspěšný Den otevřených dveří nejen pro rodiče budoucích 
prvňáčků, ale i pro širokou veřejnost.  Zaznamenali jsme velmi pozitivní ohlasy. Velmi aktivně 
se zapojili všichni pedagogové školy a moc nás těší chvála návštěvníků. Všichni byli 
překvapeni velmi příjemnou atmosférou, vybaveností školy, výzdobou i akcemi, které škola 
pořádá. Velmi zajímavé je zapojení školy do projektu „Pro školy“, kde jsme obdrželi certifikát 
Aktivní škola. 
 Škola se velmi aktivně prezentuje nejen sportovními soutěžemi, ale i různými 
charitativními akcemi. Spolupracujeme s Fondem Sidus, Občanským sdružením Život dětem, 
Útulkem v Krásném Lese a dalšími subjekty.  
 Škola se účastní mnoha okresních a krajských soutěží. V soutěži ve vybíjené se naše 
děvčata i chlapci pod vedením Mgr. Moniky Nečasové a Michaely Novotné dostali opět do 
celorepublikového finále v Pecce. Je to obrovský úspěch našich žáků, protože v posledních 11 
ročnících ani jednou naše škola v republikovém finále nechyběla. I v házené se naši žáci 
probojovali pod vedením Mgr. Jakuba Trakala a Mgr. Pavla Šlechty do finálového souboje 
Mistrovství republiky ve Frýdku Místku.  



 

 

 Ve spolupráci s Centrem sportu pořádáme některé akce, například v prosinci 27. ročník 
Mikulášského běhu.  
 Na desetiletou tradici Sportovně vědomostní soutěže libereckých škol již 4. rokem 
navazuje Dobi cup. Populární a atraktivní soutěž pro všechny liberecké základní školy, kterou 
pořádáme ve spolupráci s Magistrátem města Liberce a Zoologickou zahradou v Liberci. 
 V březnu se k příležitosti Dne učitelů koná 12. rokem netradiční vyučování pod názvem 
Děti učí děti, kdy žáci druhého stupně učí na stupni prvním. Akce má velký ohlas nejen u žáků 
prvního stupně, ale i u učitelů. 
 V obdobní Velikonoc pořádáme barevný týden. Třídní kolektivy se snaží o co největší 
počet žáků oblečených ve stejné barvě a jsme rádi, že se zúčastňují nejen žáci 1. a 2. stupně, 
učitelé i paní kuchařky.  
  Činnost je prezentována především na často navštěvovaných webových stránkách 
školy. Dále ve sdělovacích prostředcích, především pak v Libereckém deníku, MF Dnes, 
měsíčníku Liberecký zpravodaj, v regionální televizi i rozhlase a také ve čtvrtletníku 
Devadesátka. 
 Jsme rádi, že velký ohlas mají naše www stránky, které spravuje a aktualizuje správce 
sítě Jiří Frühauf. Rodiče sledují velmi pozorně novinky, akce i zprávy ze škol v přírodě i 
zahraničních zájezdů. 
 Pro posílení spolupráce v pedagogickém kolektivu a nastavení vizí naší školy pořádá pro 
pedagogické pracovníky agentura Souběh pravidelný teambuilding. Výjezdová dvoudenní 
akce proběhla v Rybništi pod Chřibskou. Mimořádnou se jeví nová akce Liberecká 
Kalokagathia pro pedagogické pracovníky z celé republiky. Proběhla v dubnu 2018. 
 
Vzdělávácí akce 
• Matematická olympiáda 
• Pythagoriáda 
• Logická olympiáda 
• Matematický Klokan v různých kategoriích 
• Matematická soutěž Filip 
• Fyzikální soutěže 
• Olympiáda v ČJ, AJ, dějepise, zeměpise, přírodopise a chemii  

 
Sportovní soutěže 
• Okresní, krajské a celorepublikové kolo ve vybíjené 
• Okresní přebor ve volejbale 
• Okresní přebor v kopané 
• Republikové finále v házené 
• Okresní přebor ve florbale 



 

 

• Atletický čtyřboj pro žáky 1. stupně 
• Okresní finále ve štafetovém poháru 
• Pohár rozhlasu v lehké atletice 
• Olympiáda mládeže v lehké atletice 
• Okresní kolo v basketbale 
• Liga miniházené 
• Mc Donalds cup v kopané 
• Okresní a krajské kolo dopravní soutěže cyklistů 
• Dobi cup 2018 
• Závody Dračích lodí 
• Andělský volejbal – pro rodiče, učitele a žáky 

 
Volnočasové aktivity 
• Návštěva žáků z partnerské školy v Amersfoortu 
• Jarní pobyt našich žáků v Amersfoortu 
• Podzimní a jarní soustředění přípravných sportovních tříd 
• Pobyt v přírodě pro většinu tříd 1. stupně 
• Zimní soustředění žáků sportovních tříd 
• Lyžařský výcvik 7. tř. v Jizerských horách 
• Harmonizační dny žáků 6. tříd 
• Harmonizační dvoudenní pobyt ve škole pro žáky 4. tříd 
• Spolupráce se ZOO 
• Exkurze do knihovny 
• Akce Oblastní galerie Liberec 
• Akce zaměřené na klima třídy – Maják 
• Akce ve školícím středisku Divizna 
• Akce ve školícím středisku Střevlík 
• Spolupráce s Naivním divadlem, Divadlem F. X. Šaldy a Malým divadlem v 

Liberci 
 
 
 
 
 
 



 

 

Školní družina. 
 
 Základní škola  Kapacita  Poměr k počtu žáků  

1. stupně %  
Naplněnost  

%  
Školní klub  

ANO/NE/VHČ  
 ZŠ Dobiášova 851/5 250 51.3 85.2 NE 
 
 
Akce ŠD   
 
 
 
Ve školním roce 2017 – 18  bylo cílem široké spektrum projektů a aktivit a zapojení 
maximálního počtu dětí ze školní družiny. 
Úkolem bylo dát dětem možnost realizovat své schopnosti v malém i větším  kolektivu a 
rozvíjet tak myšlení a tvořivost. Děti si posílily své sebevědomí a naučily se zvládat spoustu 
nových dovedností a činností.    

 
• Vítej jaro vítej 
• Advent- výstava a prodej  adventních výrobků 
• Velikonoce nejsou jen kraslice 
• Nápady pro šikovné ruce 
• Myslivna – soutěž na hlavu 
• Čarovný zámek 
• Odvážnému štěstí přeje 
• Šikulka – tvořivé dílny 

 
Projekty ŠD: 
 

• Skřítci na Ještědu 
• Když vánoce klepou na dveře 

 
V Babylonu ŠD předvedla vánoční vystoupení pro rodiče „  Nezbedná pohádka„  a na závěr 
školního roku proběhla v amfiteátru školy charitativní akce „ Barvy duhy „ a výtěžek byl předán 
těžce nemocnému Adámkovi.  Obě akce byly velmi hojně navštíveny rodiči. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Organizace poradenských služeb.  

 
 
 

  Ve škole působí  výchovní poradci  pro 1.a 2. stupeň - Mgr. Libuše Ševčíková,  
Mgr. Jana Paštová.  
    Pořádají na začátku školního roku „Spaní ve škole“ pro žáky 4. tříd, kde se tvoří nové 
kolektivy a mají nové paní učitelky. Rovněž pro žáky 6. tříd připravují Harmonizační dny 
v Jizerských horách, kde se také žáci seznamují s třídním učitelem a jsou připravováni na 
systém výuky na druhém stupni. Jsou zajištěny přednášky Policie, metodika prevence, 
výchovného poradce, výcvik psů, sportovní aktivity, společné hry a poznávání okolí.  

  
 Celoročně  spolupracují s metodikem prevence Ing. Petrou Skřivánkovou a 

připravují různé preventivní aktivity pro žáky a třídní kolektivy  
 
 

 
 
Školní 
psycholog 

Speciální 
pedagog 

Výchovný 
poradce 

Metodik 
prevence 

Asistent 
pedagoga 

Logoped 

Ne Ne Ano / 2 Ano / 1 Ano / 7 Ano / 3 
 
 
 
 
 
 
 
Mimorozpočtové prstředky. 
 
Název Příjemce/partner Získané prostředky 
Výzva Šablony příjemce  1 550 731,- 
Potravinová pomoc KÚ příjemce 32 268, 60,- 
Dary pro školu příjemce 35 000,- 
 



 

 

 
  

Přílohy: 
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↓ Škola/ Cíl → A1 A2 A3 B1 B2 C D E  F G H 

ZŠ Dobiášova Liberec + + + + + + + + + + + 
 

Legenda: 
 

cíl zatím neplní (-) 
 

cíl plní částečně (o) 
 

cíl plní beze zbytku (+) 
 
 
Komentované sebehodnocení ZŠ Dobiášova , 2016/2017 
 
cíl A1 
 

Komunikace s vnějšími aktéry je nastavena prostřednictvím různých informačních 
kanálů, 
Nejčastěji www. Edupage, média. 

cíl A2  
 

Třídy jsou testován  z hlediska klimatu spoluprací s Majákem a dalšími externími 
organizacemi a  daří se postupně zlepšovat klima u problémových tříd. 
Klima sborovny je zjišťováno na akci „ teambulding „ spoluprací s dodavatelskou 
agenturou a je vnímáno velmi pozitivně. 
 

cíl A3 
 

i. provedli jsme vstupní hodnocení vnějšího obrazu školy a mezi silné stránky patří 
především zázemí pro sport.  

ii. zlepšilo se  získávání žáků do sportovních tříd z jiných škol / viz účast na letošním 
výběru do ST / 

cíl B1, 
B2 

 

i.  aktualizace by měla být provedena se začátkem nového školního roku. 
ii. Současný  dobrý stav by měl být udržen v oblasti TV a sportu a k dalšímu rozvoji by 

mělo dojít v oblasti mezinárodní spolupráce s ohledem na zdokonalování jazykové 
vybavenosti žáků 

cíl C 
 

Dlohodobě kvalitní spolupráce s MŠ Burianova, Dělnická, Žitná, SŠ Truhlářská, 
SPŠSE, 
 

cíl D 
 

i. Nově použito testování  Aj, Čj, M prostřednictvím testů Kalibro 
 

cíl E 
 

    Rozvíjení tech. vzdělání ve vlastních dílnách, spoluprací se SŠ. Rozvoj 
přírodovědného vzdělávání spoluprací s externími organizacemi / Střevlík , Divizna.  
ZOO Liberec a další/  

cíl F 
 

i. Žákovský parlament na škole funguje s mnohaletou tradicí, žáci se aktivně zapojili do 
plánovaných setkání na radnici. 

cíl G 
 

i. Stravu zajišťuje externí dodavatel, který je zapojen do projektu Zdravá školní jídelna 

cíl H 

 

i. ZŠ uspěla s projektem „ šablony „ který je zaměřen především  na oblast inkluze, 
čtenářské a matematické gramotnosti a jazykového vzdělávání pedagogů 

ii. Nově získání grantu KÚ na podporu primární prevence 
 

 


