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1. Základní charakteristika školy
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.
se sídlem Na Perštýně 404/44, Liberec 4, 460 01
odloučená pracoviště: Jánský kámen 587, Liberec 4; Náměstí Pod Branou 455/8, Liberec 4
s identifikačním číslem (IZO): 102229988
Zřizovatel školy:
JIŘÍ ZERONIK, dat. nar. 6. prosince 1975
Andělčina 503/3, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Právní forma:
Fyzická osoba
Ředitel školy: Mgr. Jiří Paclt
Zástupce ředitele školy: Mgr. Marek Draboň
Škola sdružuje:
1. DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.; REDIZO: 691000701
2. Školní družina
Datum zařazení do sítě škol: 1.9.2014 (poslední změna)
Celková kapacita školy a jejich součástí
Počet žáků ZŠ k 30. 9. 2015: 207 žáků, kapacita plánovaná: 230 žáků
identifikační číslo (IZO): 102229988
Počet žáků ve školní družině k 30. 9. 2015 : 70 žáků, kapacita plánovaná: 70 žáků
identifikační číslo (IZO) : 116401052
Počet žáků v mateřské škole k 1.9.2015: 50, kapacita plánovaná: 50 žáků
Rada školy: datum zřízení: 1.9.2012
počet členů: 3
počet jednání v roce 2015/16: 2
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2. Organizace vzdělávání a výchovy
Vzdělávací program školy:
Školní rok 2015/16:

ŠVP „Školička“ č.j. 31504/2004-22
ŠVP PV „Vemte za kliku“

Volitelné předměty:
7.tř. celá třída – seminář z českého jazyka
(1hod týdně)
8.tř. volba německý jazyk/francouzský jazyk
(3hod týdně)
7.-9.tř. výběr z nabídky:
(1hod týdně)
Tvorba školního časopisu, Dramatická výchova, Globální výchova, Mediální výchova,
Počítačová grafika, Regionální historie
Nepovinné předměty:
1.tř. anglický jazyk
2.tř. anglický jazyk
2.-9.tř. sportovní hry
1.-9.tř. zdravotní tělesná výchova

2hod týdně
1hod týdně
2hod týdně
1hod týdně

Dlouhodobé vývojové trendy:
Pilotní výuka s využitím tabletů v 3. ročníku. V dalším roce bude pokračovat a
předpokládáme rozšíření.
Úpravy učebních plánů a navazujících programů (na 2.stupni – systém projektových
dnů), vzdělávání pedagogů – dokončení kurzu „Respektovat a být respektován“ (celý
pedagogický sbor).
Podpora výuky angličtiny – výuka s účastí rodilých mluvčí v 1.-6.ročníku.
Pokračovat ve spolupráci s Tvořivou školou – spolupořádáme 2 sobotní semináře,
prázdninová letní škola – 4 kurzy.
Pokračování v široké nabídce mimoškolních aktivit, přidali jsme příměstské tábory (ŠD o
letních prázdninách a English week)
Pokračovat ve spolupráci s Pedagogickou fakultou TUL – jako fakultní škola.
Pokračujeme navázáním na projekt ESF v kurzech „Dětské univerzity“ – na škole 3 kurzy
(Aplikovaná fyzika, 3Dtisk, Robotika)
Projektu ESF – výzva 56 – výjezdy žáků do Německa a Anglie, školení ve Francii, Anglii
a Německu pro učitele
Rozvoj provozu MŠ DOCTRINA – viz aktivity MŠ
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3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
Přehled počtu tříd, žáků
Počet tříd
10

Celkový počet žáků
207

Počet žáků
jednu třídu
20,7

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2015/16 (k 30.6.)
Prospělo
Počet žáků
Prospělo
s vyznamenáním
Ročník
1.pol.
2.pol.
1.pol.
2.pol.
1.pol.
2.pol.
1.
36
36
36
36
0
0
2.
22
22
22
22
0
0
3.
22
22
20
20
2
2
4.
19
19
19
19
0
0
5.
22
22
16
16
6
6
I. stupeň
121
121
113
113
8
8
6.
20
20
15
18
5
2
7.
27
27
18
18
9
9
8.
21
20
14
12
7
8
9.
21
21
14
15
7
6
II. stupeň
89
88
61
63
28
25

Počty zapsaných a zařazených žáků
Školní rok 2015/16
Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí
třídy
o odklad
1. třídy
23
4
19

na Počet
učitele

žáků

na

14,3

Neprospělo
1.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

do

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2015/16
omluvených
neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
celkem
Ø na 1 žáka
I. pololetí
8196
39,6
9
0,04
II. pololetí
10868
52,8
1
0,005
Celkem školní rok
17737
88,7
27
0,005
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2015/16
Gymnázia
SOŠ
vč.
OU,
SOU, U
8 letá
6 letá
4 letá
konzervatoří
PrŠ
4
1
12
9
0
0

6

Výchovná opatření ve školním roce 2015/16:

Pochvaly
Ročník
1.pol.
1.
16
2.
17
3.
8
4.
2
5.
1
I. stupeň
44
6.
3
7.
6
8.
2
9.
5
II. stupeň
16

2.pol.
16
16
11
5
5
53
7
12
5
5
29

Třídní/ředitelské
důtky
1.pol.
2.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
1/0
3/0
1/0
3/0
0/0
1/0
5/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
7/0
2/0

2. stupeň
1.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.stupeň
2.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,
praxi a způsobilosti
Údaje o pedagogických pracovnících – seznam k 1.9.2015
Pořadové
Pracovní zařazení, funkce
číslo PP

Úvazek

Roků
Kvalifikace,
stupeň
ped.
vzdělání, obor, aprobace
praxe

1.
ředitel
2.
zástupce ředitele
3.
Manažer
4.
učitel (1.A.)
5.
Učitel (1.B)
6.
učitel (2.tř.)
7.
učitel (3.tř.)
8.
učitel (4.tř.)
9.
učitel (5.tř.),
10.
učitel (6.tř.),
11.
učitel (7.tř.),
12.
učitel (8.tř.), primární prevence
13.
učitel (9.tř.), výchovný poradce
14.
Učitel Aj
15.
Učitel (F, Pč)
16.
Učitel (Vv)
17.
Učitel (D)
18.
Učitel (Aj)
19.
vedoucí vychovatelka
20.
vychovatel
21.
vychovatelka
22.
Vychovatelka - asistentka
23.
Vychovatelka - asistentka
24.
Učitel MŠ
25.
Učitel MŠ
26.
Učitel MŠ
27.
Učitel MŠ
Poznámka: praxe započítána k 30.6.2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,04
1
1
1
1
0,09
0,27
0,77
0,55
0,75
0,5
0,68
1
0,7
0,75
0,75
0,75
0,75

VŠ F – Zt
VŠ Ov - Tv
VŠ M - Vt
VŠ 1.st.
VŠ 1.st.
VŠ 1.st.
VŠ 1.st.
VŠ 1.st.
VŠ Čj-Hv
VŠ M-Nj
VŠ 2.st. Z-Tv
VŠ 1.st
VŠ Čj-Fj
VŠ Aj, Hv, Rj
VŠ 1.st.
SŠ
VŠ D - Ov
VŠ Aj
SPŠ
SS
SPŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

23
23
8
19
16
16
10
36
31
22
11
25
34
28
6
15
9
17
34
5
33
7
15
5
5
1
12

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2015

Průběžné vzdělávání:
 kursy zaměřené na výuku Aj – pro 2.st.ZŠ – I. ( Mgr.Bartlová )
 manažerský kurz (Mgr,Turčík)
 nová školská legislativa – Smržovka (Mgr.Paclt)
 projekt: Vzdělávání dotykem (všichni pedag.zaměstnanci)

Aj (cca 12 osob) – příjemci dotace NIDV
 školení managmentu (5 osob)
 jógové sestavy pro děti v MŠ (Pastrňková)
 předškoláci v MŠ (Pastrňková)
 kurz „Respektovat a být respektován“ (všichni zaměstnanci)
 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi - navazující
praktický seminář (Šímová)
 Metody činnostního učení pro 5.třídu ( Mgr.Tomanová, Mgr.Svobodová)
 Metody činnostního učení pro 1.třídu (učitel-é NŠ)
 V rámci projektu bude realizován vzdělávací kurz v rozsahu 40 hodin v oblasti
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„Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ
dětí předškolního věku“(Kobr, Pastrňková)
 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi (Šímová)
Vzdělávání ke zvýšení kvalifikace:
 magisterský obor surdopedie-logopedie ( Šímová )
Studium ke splnění kvalifikace:
 rozšiřující studium Aj – (Mgr.Špičková)
 dálkové studium Aj – (Mgr.Bartlová)
Studium k rozšíření odborné kvalifikace
 speciální pedagogika - (Kobr Ivo, Pastrňková Martina)
 speciální pedagogika předškolního věku ( Šímová Veronika)

5. Správní řízení
Počet a druh vydaných rozhodnutí ředitele školy:
19x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy)
10x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do vyšších ročníků)
4x Rozhodnutí ředitele školy o odkladu školní docházky
12x Rozhodnutí ředitele školy o IVP
17x Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
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6. Řízení školy
Ve školním roce byly realizovány tyto úkoly
 Kvůli paralelním třídám v 1.ročníku jsme provedli rozsáhlé úpravy podkroví – nyní jsou
zde dvě kmenové třídy 1.st., které společně s dalšími prostorami nyní slouží i školní
družině.
 V rejstříku škol máme zapsaný obor čtyřletého gymnázia – otevření připravujeme na
1.9.2018
 MŠ „Pod Branou – během uplynulého školního roku zcela obsazená
 Standardně používáme portál „Gradebook“ pro komunikaci mezi školou, žáky a rodiči
 Pokračujeme v renovaci prostor, proběhla úprava další podkrovní učebny (pro budoucí
4.tř.), rozšíření prostor pro školní družinu, nová pc učebna, kabinet chemie, úpravy
v šatnách, výmalba chodeb a šaten
 realizujeme program MBJ (Master Business Junior) jako doplňkový program prolínající
výukou ve všech ročnících školy (včetně školní družiny), na druhém stupni realizovaný
při „třídnických hodinách“
 Tradiční stmelovací kurzy pro 2.-9.roč.
 větší otevřenost školy vůči veřejnosti, zkvalitnění informovanosti rodičů – informační
sešit při zahájení školního roku (školní řád, plán akcí, nabídka kroužků, nabídka
konzultačních hodin vyučujících), webové stránky školy (www.doctrina.cz), facebookový
profil školy – pravidelně aktualizované, fotogalerie ze školních akcí, výletů apod.
 větší prostor pro informování rodičů – weby jednotlivých tříd, portál Gradebook, větší
individualizace konzultací – větší časový prostor
 ve výuce na druhém stupni pokračuje série předmětových projektových dnů
 pokračuje velmi široká nabídka volnočasových aktivit
 spolupráce s PF TUL - pedagogická praxe souvislá i průběžná
 spolupráce s rodiči:
 RRPŠ – spolupráce při organizaci Sportovního dne, Školní olympiády,
přípravě předvánočních besídek, lyžařského výcviku, školních výletů…
 na podzim Rada rodičů uspořádala tradiční „Perštýnský desetiboj“ pro rodiče a
děti
 v dubnu se konala ve spolupráci školy a Rady rodičů akce „Otevírání zahrady“
 spolupráce s ostatními organizacemi:
 „Motyčkovic klika“ – spolupráce s MŠ Doctrina
 CTY – centrum pro talentovanou mládež – realizace kurzů Robotiky a 3D
tisku
 TUL – Dětská univerzita – pokračujeme v kurzech projektu ESF (Fyzika
zábavně, 3D tisk a Robotika)
 IQlandia – dlouhodobá spolupráce při výuce i volnočasových aktivitách, nově
každé druhé pondělí dopolední blok laboratorních prací pro 2.stupeň
 Spolupráce s gymnáziem ve Wolfsburgu v rámci projektu Comenius –
příprava výměnných pobytů
 ekologické exkurze – spolupráce s centry „Divizna“, „Střevlík“ a „Čmelák“
 v oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme se střediskem
„ČÁP“ a „Kašpar“
 využili jsme nabídky církve Adventistů s.d. a před vánočními prázdninami
proběhl v Červeném kostele již podvanácté minikoncert žáků 1.-5.třídy
„Vánoční zpívání“
 spolupracujeme také s knihovnou a děti ji pravidelně navštěvují
 organizace Armilaria - akce „Clean up the world“ – celá škola se podílí na
jarním úklidu širšího okolí školy
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7. Poradenské služby
7.1.Zpráva výchovného poradce školy

Práci výchovného poradce vykonává ve škole Mgr. Alena Bigelová v těsné spolupráci s doc.
PhDr. Paed.Dr. Ilonou Pešatovou, Ph.D., speciální pedagožkou působící na škole.
Oblast profesní orientace žáků: V říjnu se žáci 9.třídy zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa
2015, kde byly zastoupeny střední školy nejen Libereckého kraje. Cílem návštěvy bylo
seznámení s nabídkou středního školství a se dny otevřených dveří. V témže měsíci žáci
posledního ročníku navštívili IPS Úřadu práce, kde si mj. vyzkoušeli test zájmů, jehož
výstupem bylo poznání vlastních předpokladů pro zamýšlené povolání. Velkou pomocí
nerozhodnutým žákům a jejich rodičům byla možnost konzultace s Mgr. Bradáčovou,
speciálním pedagogem a psychoterapeutem (říjen), konzultace při výběru vhodné školy
poskytovala rodičům i výchovná poradkyně.
Oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami: Výchovná poradkyně vede a kontroluje
dokumentaci integrovaných žáků, spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě IVP, kontroluje
průběh reedukací a plnění IVP. Mgr. A. Bigelová se účastní setkání výchovných poradců
Libereckého kraje, organizovaného Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci. Dále
spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry (SPC pro děti s vadami řeči a sluchu
v Liberci), s V-klubem (program Správná třída) a centrem Maják.
Při řešení výukových i výchovných problémů vede ve spolupráci s třídními učiteli pohovory
se žáky, u kterých se projevuje rizikové chování nebo možný vliv poruchy učení, a s jejich
zákonnými zástupci, v případě potřeby doporučuje péči doc. Pešatové nebo odborného
pracoviště.

7.2. Zpráva školního metodika primární prevence

Ve školním roce 2015/16 pracovala Mgr. Petra Šilhánová jako metodik protidrogové prevence.
V tomto školním roce byla realizována primární prevence zaměřená nejen na předcházení
experimentování s drogami a po té i možnému vzniku závislosti u žáků naší školy,ale také na
prevenci šikany mezi žáky a prevenci kyberšikany. Soustředili jsme se na práci s rodiči a na
aktivity pro děti.
U rodičů jsme se pokračovali v rozvíjení vzájemné spolupráce při řešení problémů výchovných i
problémů se zvládnutím učiva. Mimo spolupráce učitele s rodičem byla opět rodinám umožněna
konzultace se školním speciálním pedagogem. Doc. Pešatová měla pravidelné konzultační
hodiny ve středu (po dohodě poskytla pomoc i mimo tento den). Pro integrované žáky byly
zajištěny individuální hodiny k upevňování učiva a tím i zlepšení šance na úspěch průměrných a
podprůměrných žáků. Ostatním žákům bylo po dohodě s učiteli poskytnuto doučování průběžné
dle aktuálních problémů.
Žákům byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit, abychom jim umožnili vhodné
způsoby vyplnění volného času. Pro žáky, kteří již nemohou navštěvovat školní družinu,
fungoval školní klub, který umožňuje rodičům kontrolu nad trávením volného času svých dětí.
Žáci starších ročníků mají v rozvrhu zavedenu třídnickou hodinu, která dává možnost řešit
problémy ve vztazích v třídním kolektivu. V tomto roce opět proběhl další ročník
harmonizačních kurzů, kde se děti i třídní učitelé poznávají z méně známých stránek a často se
také odhalují některé zvláštnosti v povaze a chování některých žáků. Všichni žáci se také
zapojují do programu MBJ, jenž napomáhá rozvíjet nejdůležitější kompetence potřebné
k utváření zdravě sebevědomého a samostatného žáka. Dále jsme pokračovali v náštěvách Vklubu s programem Správná třída. V hodinách informatiky byli žáci také seznamováni s riziky
pohybu na internetu a kyberšikanou. Pro rodiče jsme uspořádali seminář o nebezpečí internetu.
Řešili jsme problémy se šikanou na 1.stupni. Tyto prohřešky byly důsledně a přísně řešeny
s žáky a jejich rodiči. Vzhledem k velikosti naší školy, známe dobře každého žáka, takže se nám
takové problémy daří včas odhalit.
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8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Ve školním roce 2015/16 kontroly neproběhly.

9. Údaje o úspěších a dalších aktivitách školy
soutěže a přehlídky:
➢ Soutěž „Finanční gramotnost“- 4.místo v celostátním finále D. Sochor, S. Bošuková a K.
Kořínek, předtím vítězství v okresním a krajském kole
➢ matematická olympiáda – okresní kolo – 9.místo J. Jakubec (6.tř.), 5.místo K. Vlasák
(8.tř.)
➢ Pythagoriáda – okresní kolo – 4.místo J. Jakubec (6.tř.), ÚŘ Tužil, Kupský, Jungmann
(5.tř.), Vlasák (8.tř.)
➢ soutěž ZOO-Riskuj – účast
➢ zeměpisná olympiáda – okresní kolo - 6.místo J. Nejedlová (6.tř.)
➢ olympiáda v ČJ – okresní kolo – 2x účast (úspěšní řešitelé)
➢ olympiáda v Aj – okresní kolo – 9.místo D. Sochor (9.tř.)
➢ soutěž recitační – krajské kolo a postup do celostátního finále A.Červeňová (7.tř.)
➢ fyzikální olympiáda – okresní kolo – 6.místo M. Nejedlo, 10.místo M. Balda (oba 8.tř.)
➢ soutěž Recyklohraní – účast
➢ sběr papíru s panem Popelou – výtěžek na mníška do Ladaku (adopce na dálku – „Most
pro Tibet“)
➢ Úspěšné složení zkoušek Cambridge (všechny děti navštěvující přípravný kroužek)
 Úroveň Starters – 8 dětí
 Movers – 9 dětí
 Flyers – 1 žák
Sport:
➢ miniházená
-

kategorie 2. a 3.třída – celoroční soutěž
kategorie 4. a 5.třída – celoroční soutěž

➢ Přespolní běh – okres – 2.místo (A. Dlouhá, K. Kozubíková, S. Hlavatá,
M. Kosejková, J. Fixová, T. Wambachová), 3.místo (F.. a M. Housovi, J.
Málek, F. Volšík, O. Stupka)
➢ Basketbal dívky 8.-9.třída – 1.místo v okrese (Langrová, Lukášová,
Nováková, Drahoňovská, Pacltová M., Huličková K.)
➢ Fotbalový turnaj ZŠ Horská – 1.místo
➢ atletika – atletický trojboj 1.-5.tříd – 1.místo Fixová (2.třída)
- 2.místo Molnárová V. (1.třída)
- 2.místo Molnárová A. (3.třída)
- 3.místo Kadlec (5.třída)
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Olympiáda mládeže AŠSK
– 2.místo Nejedlo (9.tř.) 1500m
- 2.místo Málek (7.tř.) dálka
- 2x 3.místo Cinkánová (8.tř) 300m a skok vysoký
- 3.místo štafeta 4x60m (Cinkánová, Kosejková,
Hlavatá, Langerová)
➢ Sportovně-vědomostní soutěž Dobiášova – celkově 3.místo
 Skok z místa (1.-3. třída) 1.místo Viktorie Molnárová,Vojtěch
Dolejš, Kristián Šroll, Anna Fixová, Antonín Reisser, Amelie
Molnárová
 Člunkový běh (1.-3. třída) 3.místo Viktorie Molnárová,Vojtěch
Dolejš, Kristián Šroll, Anna Fixová, Antonín Reisser,Amelie
Molnárová
 Sudoku (3. třída) 3. Místo Antonín Reisser,Amelie Molnárová
 Vědomostní test (6.-9. třída) 2.-3. Místo Wambachová Tereza, Jan
Kupský, Cinkánová Pavla, Matouš Nejedlo
 Štafeta (1.-9. třída) 3. Místo Viktorie Molnárová, Anna Fixová,
Amélie Molnárová, Smolka Bartoloměj, Machačková Klára,
Kozubík Martin, Málek Jan, Novák Daniel, Richter Adam

Další projekty a akce ZŠ:






















Podzimní „Perštýnský desetiboj“ pro rodiče a děti na zahradě školy
adventní jarmark – školní družina a školní klub
projektové dny a závěrečné prezentace – 2.stup.
tradiční předvánoční minikoncert v Červeném kostele na Perštýně (koledy si zde
zazpívaly všechny děti z 1.stupně)
lyžařský kurz 7.tř. na Hraběticích v Jizerských horách
škola v přírodě – 1.-4.třída
Akce „Ukliďme si svět“ – 1.-9.tř.
Projektový den „Velikonoce“ – 1.-4.tř.
vícedenní školní výlety – 5.tř- 9.tř.
celoroční školní florbalová liga pro žáky i učitele
celoroční školní liga stolního tenisu pro žáky
jarní jarmark – školní družina a školní klub
návštěvy V-klubu a centra Maják
Sportovní den pro celou školu
Akce „Otevírání zahrady“ pro rodiče a děti
Školní olympiáda pro děti z 5.-9.tř.
školní výtvarné a jazykové soutěže
exkurze:
o
Exkurze v rámci projektových dnů (divadlo, knihovna)
o
9.třída – Úřad práce
o
9.třída – Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
o
Praha – 3 třídy
ve škole je k dispozici dvakrát týdně dětem knihovna v prostorách školní družiny
Imatrikulace v aule Technické univerzity – 1. a 9.třída

 volnočasové aktivity:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

keramický kroužek (1.-9.tř.) – 2 skupiny – 25dětí
judo (1.-5.) – 1 skupina – 13 dětí
aplikovaná fyzika (5.-8.tř.) – 1 skupina – 5 dětí
robotika (5.-9.tř.) – 1 skupina – 6 dětí
3D tisk (5.-9.tř.) – 1 skupina – 5 dětí
příprava na zkoušky Cambridge – (2.-5.tř.) – 3 skupiny – 27 dětí
počítače (2.-5.tř.) – 1skupina – 7dětí
klub „Mluvme spolu“ (1.-5.tř.) – 1 skupina – 4 děti
Angličtina s rodilým mluvčím (1.-6.tř.) – 3 skupiny - 30 děti
hra na flétnu – (1.-5.tř.) – 3 skupiny – 16 dětí
věda vás baví (1.-3.tř.) – 1 skupina - 7 dětí
sportovní hry (3.-9.tř.) – 2 skupiny – 22 dětí
zdravotní tělocvik (1.-2.tř.) – 1 skupina – 10 dětí
florbal (2.-5.tř.) – 1 skupina - 15dětí
házená (3.-5.tř.) – 1 skupina - 17 dětí
předškolák (MŠ) – 1 skupina – 12 dětí
florbalová liga (5.-9.tř.) – 6 týmů – 18 hráčů

Celkem bylo během školního roku využito 249 míst v zájmových útvarech (24 skupin),
což v poměru k počtu žáků školy (202) dává velmi příznivý poměr. Tyto aktivity jsou
jedním z hlavních pilířů protidrogového preventivního programu.

SEZNAM AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH MŠ DOCTRINA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/206
16. 9. 2015
23. 9. 2015
9. 10. 2015
10. 10. 2015
26. 10. 2015
10. 11. 2015
16. 11. 2015
18. 11. 2015
26. 11. 2015
28. 11. 2015
1. 12. 2015
4. 12. 2015
8. 12. 2015
9. 12. 2015
21. 12. 2015
22. 12. 2015
18. 1. 2016
25.-29. 1. 2016
26. 2. 2016
12. 3. 2016
1. 4. 2016
12. 4. 2016
18. a 19. 4. 2016

Dopravní hřiště
Jak se domlouvají neslyšící
Podzimní ohníček
Drakyáda
Výlet za podzimem
Zřím město veliké
Země česká
SEV Střevlík – lesní zvířátka
Sportovní dopoledne s druháky
Předvánoční zastavení
Jóga smíchu
Mikuláš ve školce
Vánoční zpívání s Divadlem Matýsek
Pečení perníčků
Vánoční besídka
Vánoční tradice ve školce
Zpívání v Atriu
Lyžařská školička
Karneval ve školce
Jarní zastavení
Noc s Andersenem – Malá mořská víla
Čtení se čtvrťáky
Jarní výlet
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16.-20. 5. 2016
Školka v přírodě
23. 6. 2016
Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ
11. 6. 2016
To bude cirkus! – školková akademie
12. 7. 2016
Výlet za princeznou
Během roku Návštěvy v Domě seniorů Vratislavice nad Nisou a představení NDL.
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10. Výsledky srovnávacích testů SCIO
9.třída, listopad 2015 - nadprůměrné výsledky – lepší v celkovém hodnocení nelze
dosáhnout:


Matematika – lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol



Český jazyk - lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol



Anglický jazyk – rozřazovací test, třetina žáků o úroveň výše, než udává Rámcový
vzdělávací program (úroveň A2), dva žáci dosáhli úrovně B2

5.třída, duben 2016 – nadprůměrné výsledky:


Matematika – lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol



Český jazyk - lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol



Angličtina – testy Scate - 85% mělo očekávané nebo vyšší výsledky (průměr ČR je 45%)

3.třída, duben 2016 – nadprůměrné výsledky:


Matematika – průměrný percentil 56



Český jazyk - průměrný percentil 62



Anglický jazyk - průměrný percentil 59



Klíčové kompetence - průměrný percentil 49



Člověk a jeho svět - průměrný percentil 58

Celkové výsledky školy v testech jsou špičkové a naše škola patří dlouhodobě mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování!
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11. Informace o projektech a grantech
Projekt ESF "Podpora rozvoje jazyků"
o Pro školu náklady projektu 669.366Kč (07/2015 – 12/2015)
o Aktivity projektu:
 Jazykově vzdělávací pobyt 20 žáků v Anglii (Hastings, Londýn)
 Jazykově vzdělávací pobyt 10 žáků v Německu (Wolfsburg)
 Dvoutýdenní jazykové stáže učitelů – Německo (Berlín), Anglie (Londýn
a Francie (Nice)

Projekt KÚ
o Podpora nadaných žáků – volnočasové aktivity v roce 2016
o Pokrytí nákladů ve výši 40.000Kč (nákup vybavení a materiálu)
o Fyzika zábavně, Robotika a 3Dtisk

