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ČÁST I. - Základní údaje o škole 
 

 

Název:                             Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo:                               Husova 784, 464 01 Frýdlant 

Právní forma:                 příspěvková organizace 

IČ:                                   46745751 

Identifikátor školy:        600080358 

Zřizovatel:                      město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

Stat. zást. zřizovatele:   Jiří Stodůlka, starosta města  

                

Zřizovací listina:      ze dne 16. 12. 1993 

                                               07. 12. 1995 

                                               26. 04. 2002 

                                               03. 04. 2007 

                                               30. 09. 2009  

                                               

 Poslední změna 15. 02. 2017 

 

 

 

Vedení školy: 

 Ředitelka školy – od 01. 01. 2009 Mgr. Jaroslava Smolová, jmenována na základě výsledků 

konkurzu, absolventka studia učitelství pro 2. stupeň základní školy, obor pedagogika – dějepis a 

rozšiřujícího studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii a logopedii, absolventka 

specializačního studia pro metodiky prevence, kvalifikační studium pro ředitele škol absolvováno 

dne 21. 5. 2010 

 Zástupce ředitelky školy – do 31. 8. 2022 Mgr. Jarmila Kesnerová, speciální pedagog v oboru 

učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na SPUCH, absolventka rozšiřujícího studia 

speciální pedagogiky, funkčního studia pro ředitele škol a specializačního studia pro koordinátory 

ŠVP, 31. 8. 2022 ukončila pracovní povinnosti zástupce ředitele, dále působí jako učitelka v ZŠS 

 

 

 

Školská rada - funkční období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024: 

 Člen za zřizovatele: paní Mgr. Lucie Dušánková  

 Člen za rodiče: paní Mgr. Zdeňka Muchová 

 Člen za zaměstnance školy: paní Mgr. Petra Válková 

 

 

Zařazení školy do rejstříku: 

 Datum zahájení činnosti: 7. 2. 1996 

 Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 Poslední změna: 18. 4. 2017 

 Výmaz odloučeného pracoviště školy z rejstříku (Zeyerova 832/24 Liberec): 1. 9. 2020 
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Kapacita školy: 

 Celková maximální kapacita školy – 130 žáků 

 Kapacita ZŠP – 100 žáků 

 Kapacita ZŠS – 18 žáků a přípravný stupeň ZŠS – 6 žáků 

 Kapacita školských zařízení, která škola sdružuje: 

Školní družina – 30 žáků 

 

 

ČÁST II. - Organizace vzdělávání na škole 
 

Druhy a typy škol, která škola ve školním roce 2021/2022 sdružovala:  

 

 Základní škola podle §16 odst. 9 ŠZ (školský zákon) – Husova 784, Frýdlant 

 

Přehled poskytovaných oborů vzdělání: 

IZO: 102241325 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:  

 

 79-01-B Základní škola 

                       1.   79-01-B/01 Základní škola speciální    

denní forma vzdělávání   délka studia: 10r., 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  18 

 79-01-C Základní škola 

2.   79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání   délka studia: 9 r., 0 měs. 

                  nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  100 

 

Školní družina – IZO 116400722 

Nejvyšší povolený počet:  30 

 

Výuka probíhala podle vzdělávacích programů: 

 

Vzdělávací program Č. J.  Ročníky 

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ dle RVP ZV 

– minimální očekávané výstupy 

580/07 1. – 9. 

Školní vzdělávací program „Školou pro život“ I. + II. díl 321/10 1. – 10. 

Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠ speciální 

„Krok za krokem“  

321/10 Předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro školní družinu 580/07  

 

 

ZŠ a ZŠ speciální poskytuje vzdělání žákům se sníženými intelektovými schopnostmi 

různého stupně ve věku povinné školní docházky, dále žákům se souběžným postižením více 

vadami a žákům s autismem. Zařazení žáka do ZŠ dle §16 odst. 9 školského zákona či speciální 

školy je učiněno na základě splnění zákonem daných podmínek: § 48, odst. 1, a § 49, odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon. ZŠ speciální nabízí možnost přípravy na vzdělávání v přípravném 

stupni (§ 48a, odst. 2 a 3, školský zákon). ZŠ umožňuje žákům dokončení základního vzdělání v 10. 

roce školní docházky.       

 



 4 

ČÁST III. - Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
Věková skladba pedagogického sboru (učitel, asistent pedagoga, 

vychovatel)   

Fyzické osoby      

       

počet 

< 30 let 
31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 0 1 6 7 3 17 

z toho ženy 0 1 6 4 3 14 

 
Odborná způsobilost pro pedagogickou činnost (učitel, asistent pedagoga, 

vychovatel)  

 

Fyzické osoby 

počet                       
z toho bez odborné 

způsobilosti 
 

 

 

17 2    

Z toho: 
počet 

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

Z toho bez 
ukončeného 

specializačního 

studia 

výchovný poradce  1,00 1,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,00 0,00 

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 

školní metodik prevence 1,00                  0,00 

koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

Samostatná odborná referentka 1, celý úvazek 

školník 1, přepočtený úvazek 0,35 

Uklízečka a domovnice 2, přepočtený úvazek 1,5 

Externí účetní - DPP 1, přepočtený úvazek 0,125 

Celkem  5, přepočtený úvazek 2,945 

 

Mzdové podmínky zaměstnanců: 

 

Pracovníci byli odměňováni v souladu s platnými zákony a předpisy a na základě vnitřního platového 

předpisu školy.  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

 

Krátkodobé kurzy, školení, semináře a stáže: 

 

Název Počet účastníků 

Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím 

procesu žáků s narušenou komunikační schopností 

se zaměřením na využití principů metody VOKS 

3 

Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik -

webinář 

1 

Krajské setkání k enviromentální výchově 

Liberecká M.R.K.E.V. 2021 

1 

Škola a rodina (Mgr. Veselá) 2 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a 

začleňování cizinců - webinář 

1 

Podpora autoevaluace základní školy s využitím 

systému InspIS ŠVP -webinář 

2 

Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní 

škole – kurikulum, test -webinář 

1 

  

 

Počet získaných osvědčení z akreditovaných seminářů: 8 

 

 

Školení nepedagogů: 0 

 

 

 

 

 

 

ČÁST IV. - Údaje o počtu žáků 

 
Uvedený počet žáků se váže k datu 30. 6. 2022, tedy ke konci školního roku. 

 

Základní škola: 

 

      Počet tříd  Celkový počet žáků Počet žáků na třídu 

       (průměr) 

4 44 11 

 

Dne  21. 3. 2022 byl přijat ke vzdělávání na základě zákona LEX Ukrajina I žák se středně těžkým 

mentálním postižením ukrajinské národnosti. Byl přijat ke vzdělávání do 10. ročníku Základní školy 

speciální dle podmínek české legislativy s doporučením SPC Jablonec nad Nisou. Ke dni 10. 6. 2022 

zákonný zástupce žáka ze školy odhlásil, jako důvod bylo uvedeno stěhování do země mimo EU (Velká 

Británie). 

 



 6 

 

Základní škola speciální: 

 

      Počet tříd  Celkový počet žáků  Počet žáků na třídu 

3 13 4,3 

 

Žáci v jiném vzdělávání: Počet tříd/Počet žáků 

Přípravný stupeň ZŠS 1/5 

Žáci vzdělávaní podle §42 (neuveden 

v tabulce výše) 
1 – žák zařazen ve 

třídě ZŠS  

 

 

Školní družina: 

 

Ve školním roce 2021/2022 ve škole pracovalo v 1. i 2. pololetí 1 oddělení školní družiny na pracovišti 

ve Frýdlantě. Oddělení ŠD bylo v provozu v pondělí až pátek od 6.45 do 7.45 a od 11.40 do 14.45. 

Činnost družiny byla zaměřena zejména na pobyt venku a sportovní činnosti, přípravu na vyučování a 

relaxaci, výtvarnou a pracovní výchovu. Do družiny se žáci přihlašovali podle svého rozvrhu, každý 

den bylo složení a počet žáků v družině jiné. 

Ve školní družině působil po celou provozní dobu také asistent pedagoga. 
 

Stav v tabulce k 30. 6. 2022: 

 

   Počet oddělení  Celkový počet žáků Počet žáků na 

oddělení (průměr) 

1 14 14 

 

Přijímací řízení a zápis do 1. ročníku a přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do přípravného 

stupně ZŠ speciální: 

 
Zápis do 1. ročníku se konal v pondělí 11. 4. 2022od 13.00 do 15.00 hodin a týkal se i dětí žádajících 

k přijetí do přípravného stupně ZŠ speciální. K zápisu se dostavilo 7 dětí v doprovodu zákonných 

zástupců, z toho 2 žádali odklad PŠD s pokračováním v docházce v přípravném stupni ZŠ speciální. 

Vzhledem k tomu, že se do přípravného stupně nepřihlásil dostatečný počet dětí, nebylo žádostem o 

odklad vyhověno a byly zamítnuty. Všechny děti (7) byly přijaty do 1. ročníku vzdělávacího oboru 

základní škola speciální.  

Do přípravného stupně ZŠ speciální nebylo přijato žádné dítě. 

 

Zvláštní zápis do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., 

(Lex Ukrajina školství) 

 Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině 

 Pro děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území ČR 

Datum konání zápisu: pátek 24. 6. 2022 od 9.00 do 14.00. 

 

K zápisu se nikdo nedostavil, nedošlo k přijetí žádného žáka na základě výše uvedeného zákona. 
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Vydaná rozhodnutí ředitele školy: 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  
Počet:  32 
  

Rozhodnutí: počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 8 

o změně vzdělávacího programu 9 

o přerušení vzdělávání 0 

o opakování ročníku 0 

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

o povolení individuálního vzdělávacího plánu žáka 1 

o zamítnutí odkladu povinné školní docházky 2 

o přestupu 12 

o slovním hodnocení 0 

o odkladu 0 

o vřazení do přípravného stupně ZŠS 0 

o zamítnutí přestupu 0 

o pokračování ve vzdělávání dle §55 ŠZ 0 

celkem 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST V. - Výsledky výchovy a vzdělávání 

Průběh školního roku 
 

Školní rok 2021/2022 byl opět ovlivněn epidemií koronaviru, a to zejména ve smyslu dodržování 

nastavených protiepidemických opatření, jako například, zvýšená dezinfekce prostor, důkladné 

dodržování hygieny rukou, nošení roušek a respirátorů ve společných prostorách, zákaz vstupu 

nepozvaných osob do prostor školy.  

 

Chování: 

 

Veškerá pravidla pro chování ve škole stanovuje školní řád, se kterým byli žáci i rodiče na 

začátku školního roku seznámeni. Zahajovací třídní schůzky se konaly 6. 9. 2021.  

Ve výchovné oblasti byly tradičně řešeny problémy s vulgárním vyjadřováním, zapomínáním 

pomůcek, nekázeň, hrubost, neomluvené absence, ničení školního majetku, krádeže, kouření.  
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V průběhu školního roku 2021/2022 bylo žákům uděleno a uloženo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení chování na vysvědčení: 

  

 1. pololetí 2. pololetí 

2. stupeň z chování 2 3 

3. stupeň z chování 0 2 

 

 

Prospěch:  

 

Výuka probíhala prezenčním způsobem, distanční výuku využili 2 žáci ze zdravotních důvodů.  

 

Základní školu speciální ve Frýdlantě navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 celkem 58 žáků - z toho 

14 žáků - speciální vzdělávání, 5 žáků se vzdělávalo v přípravné třídě, plnili vzdělávací program 

předškolního vzdělávání. 

  
PROSPĚCH žáků: 
 

      Prospěl s 

vyznamenáním 

        Prospěl      Nehodnocen    Neprospěl 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

PŠ I. 0 0 5 5 0 0 0 0 

PŠ II. 0 0 4 4 0 0 0 0 

PŠ III. 0 0 5 5 0 0 0 0 

1. 1 2 3 0 0 0 0 2 

2. 2 5 3 0 0 0 0 0 

3. 2 1 2 4 0 0 0 0 

4. 1 0 5 7 0 0 0 0 

5. 1 2 4 4 0 0 0 0 

6. 1 1 4 4 0 0 0 0 

7. 1 1 6 7 0 0 0 0 

8. 1 1 3 2 0 0 0 1 

 
 

 

Výchovná opatření počet  

   

 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala (zápis na 
vysvědčení) 

1 3 

jiná ocenění (Žák roku) - - 

napomenutí 2 3 

důtka třídního učitele 3 5 

důtka ředitele školy 8 7 
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Přípravný stupeň ZŠS 

 Forma předškolního vzdělávání pro žáky s těžším postižením 

 Ve třídě 1 učitelka + 2 asistenti pedagoga 

 Vzdělávací program Krok za krokem, důraz na smyslové vnímání, rozumovou výchovu, 

pohybovou výchovu, socializaci, podpora samostatnosti, hry…. 

 Na konci školního roku děti získávají Osvědčení se slovním hodnocením 
 

 

 

 

 

 

 

Několik fotografií z činností…… 
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Absence žáků ve výuce: 

Docházka je průběžně sledována třídními učiteli a výchovným poradcem. Podezřelé absence se řeší na 

výchovných komisích s rodiči, z nich je pořizován zápis a následně probíhá kontrola funkčnosti 

domluvených opatření. Při zhoršené spolupráci s některými rodinami jsme požádali o pomoc OSPOD. 

Vysoký počet neomluvených hodin (nad 100 hodin) u jednotlivých žáků řešila Policie ČR. 

 

Přehled počtu zameškaných omluvených a neomluvených hodin: 

 

 1. pololetí 2. pololetí 
 omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

PŠ I. 418 0 305 0 

PŠ II. 255 0 217 0 

PŠ III. 579 4 546 0 

1. 358 278 420 32 

2. 322 87 340 37 

3. 249 0 328 0 

4. 886 31 658 26 

5. 544 53 703 92 

6. 792 261 567 319 

7. 1561 72 1654 201 

8. 649 28 486 57 

Celkem 6 613 814 6 224 764 
 

 

Opatření učiněná ke snížení absence: 

 Upozornění rodičům o zvýšené absenci 

 Oznámení rodičům o neomluvené absenci 

 Oznámení o neomluvené absenci na OSPOD, přestupkové řízení MÚ 

 Pohovor s rodiči o neomluvené absenci žáka 

 Výchovná komise k řešení neomluvené absenci žáka 

 Spolupráce s pediatry 

 Zainteresovanost všech pracovníků školy (i nepedagogové) na pozorování pohybu žáků po městě 

– sledování porušování nahlášeného léčebného režimu 

 Besedy se žáky – výchovný poradce 

 Motivace žáků k docházce do školy – atraktivnost výuky, exkurze, výlety, sportovní akce, 

zájmová činnost 
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METODY VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Základem celého vzdělávání na našem typu školy je individualizovaná výuka, nutná je názornost výuky a 

důraz na praktické vyzkoušení všeho, o čem se žáci učí. 

 

Výuka žáků v naší škole zřízené dle §16, odst. 9 se řídí ŠVP Učíme se pro život, a na ZŠS pak ŠVP 

Školou pro život, dále na základě doporučení školských poradenských zařízení, vypracovaných 

tematických plánů a IVP u dětí, které jej mají doporučeny. 

 

Z využívaných metod a stylu výuky vybíráme např.: 

 

 Práce s PC, interaktivní tabulí a iPady a tablety jako běžná součást výuky 

 Využití vytvořených DUM (didaktických učebních materiálů) v rámci projektu EU peníze školám 

 Zapojení ICT i do výuky žáků ZŠ speciální 

 Strukturované učení žáků s autismem 

 Využívání alternativních metod komunikace s těžce postiženými žáky – proškoleni 3 

pedagogové, využívání relaxace, místnosti s prvky snoezelenu a speciálních kompenzačních a 

relaxačních pomůcek – proškoleni 2 pedagogové 

 Využívání metody bazální stimulace – proškoleny 2 speciální pedagožky 

 Projektová výuka 

 Využití vzdělávacích pořadů různých agentur, divadel, společností, IQ park apod. 

 Návštěvy odborníků ve škole – Policie, Hasiči, Maják, SVP Frýdlant, pracovníci OSPOD, SPC 

apod. 

 Exkurze, návštěvy muzeí atd. 

 Zaměření na enviromentální vzdělávání 

 Rozvoj sportu – tělesná kultura, výuka plavání pro žáky 2. – 4. ročníků, kurz klasického lyžování 

pro žáky 7. – 8. ročníků, sportovní soutěže na různých úrovních s možností registrace mezi 

sportovci ČSMPS a reprezentace České republiky na celostátních a mezinárodních soutěžích 

 

 

Lyžařský kurz nebyl uskutečněn z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v místě 

(nedostatek sněhu), na kurz uskutečněný v horských podmínkách nemají rodiny z naší 

socioekonomicky slabé oblasti finance.  

Plavecký kurz se uskutečnil od 4. 3. do 3. 6. 2022 v bazénu ZŠ Sokolovská Liberec, účastnilo se 

9 žáků 2. a 3. ročníku. 
 

 

 

 

 

 

ČÁST VI. - Poskytování dalšího vzdělávání 
 

Ve školním roce 2021/2022 škola neposkytovala žádný program dalšího vzdělávání. 
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ČÁST VII. - Spolupráce se sociálními partnery 
 

 

V rámci volby povolání škola spolupracuje s Úřadem práce či některými zaměstnavateli, kteří 

umožňují našim žákům exkurze na jejich pracovištích, dále se Střední školou hospodářskou a 

lesnickou Frýdlant, kam pravidelně docházíme na dny otevřených dveří a účastníme se jejich 

projektů, které jsou skvělou pozvánkou pro naše žáky ke studiu na místních učebních oborech!!! 

Touto cestou děkujeme všem pedagogům SŠHL a panu řediteli za vstřícný přístup k našim žákům, 

všechny pozvánky na akce jejich školou pořádané. Velmi si toho vážíme.  

 

Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec, UJEP Ústí nad Labem a dalšími vysokými 

školami, jejichž studenti o to požádají, NPI ČR – škola umožňuje studentům uvedených vzdělávacích 

institucí vykonávat pedagogickou praxi v rámci jejich studia (studenti učitelství, speciální pedagogiky a 

asistenti pedagoga), s TU spolupracujeme též v oblasti výzkumu, pokud nás osloví. 

 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala spolupráce školy se spolkem MAS Frýdlantsko, 

pedagogové se zúčastňovali seminářů a workshopů, které MAS pořádá, v tomto období převážně online. 

Zástupkyně školy paní Jarmila Kesnerová pokračovala jako styčná osoba pro komunikaci mezi MAS, 

školou a ostatními školami, a také se aktivně zapojila do činnosti pracovní skupiny Čtenářská 

gramotnost. Funkci styčné osoby poté předala Mgr. Tereze Poláčkové, která se také účastnila různých 

setkání. Funkcí koordinátora inkluze byla pověřena Mgr. Jarmila Borecká. Škola byla a je partnerem 

v projektech:  

 Na jedné lodi II, CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016954, OPVVV Výzva č. 
02_19_075 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL II, 1. 8. 2020 – 31. 12. 2022 

 MAP Frýdlantsko III, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023013, Místní akční plány, 1. 
9. 2022 – 31. 11. 2023 

 

 

Velmi důležitým sociálním partnerem je pro školu odbor sociálních věcí při MÚ Frýdlant, 

zejména v oblasti péče o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, řešení záškoláctví a agresivního 

chování žáků. 

 

 

 

 

 

ČÁST VIII. – Granty, projekty, dotace 
 

 
MŠMT – SZFI a Women for Women: 

 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovalo zapojení naší školy do projektu „Ovoce do škol“, v jehož rámci 

dostávali všichni žáci zdarma 1x týdně ovoce či zeleninu, a také „Mléko do škol“, kdy žáci dostávají 

zdarma krabičku neochuceného mléka nebo jogurt či plátkový sýr. V rámci těchto projektů proběhly také 

ochutnávky dalších produktů (mléčné výrobky, exotické ovoce). Dodavatelem produktů byla firma 

Bovys. Škola také spolupracovala s organizací Women for women, prostřednictvím které mohou 

potřebné rodiny, zejména pak matky samoživitelky získat dar na úhradu školních obědů.  
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MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: 

 

Výzva č.  02_18_063 – Šablony II 

Projekt „ZŠ speciální Frýdlant  II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009725 

Rozpočet projektu: 472.150,- Kč. 

 

Realizace byla ukončena, finančně uzavřena bude v lednu 2023. 

 
Výzva č. 02_20_080 Šablony III 

Projekt „Podpora ZŠ speciální Frýdlant III“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019785 

Rozpočet projektu: 277.017,00,- Kč 

Projekt probíhá, ukončení fyzické realizace 30. 06. 2023. 

Aktivity: Kariérové poradenství 

                Doučování žáků s ohroženým školním prospěchem 

     Projektový den ve škole 

                Projektový den mimo školu 

     Čtenářský klub 

 

 

Národní plán obnovy a MŠMT 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY  
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na 

nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

 

 

Ve školním roce 2022/2023 bylo doučováním z tohoto programu podpořeno 18 žáků, zapojilo se 6 

pedagogů. 
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Grantový fond Libereckého kraje: 

 

1. Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola 

speciální – celková výše podpory 65.000,- Kč, z částky byly zakoupeny kompenzační pomůcky a  

pomůcky pro výuku žáků s těžkým postižením (2x robot PHOTON a příslušenství k výuce nové 

informatiky, pojízdná sedačka se stolkem pro tělesně postižené, školní lavice pro vozíčkáře, relaxační 

molitanová válítka, 1x notebook pro práci ve třídě). 

 

 

Grantový program Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji – Nadace Ivana Dejmala 

 

Na podzim 2021 byla dočerpána dotace ve výši 4000,- Kč na cestovné při výpravách do Jizerských hor. 

 

 

 

Projekt „Jizerky známé i neznámé“ – Projekt prodloužen do listopadu 2021, kdy by uzavřen vernisáží – 

viz prezentace školy na veřejnosti. 

 

 

Město Frýdlant: 

 

 
 

 

Z rozpočtu na rok 2021 byly čerpány v daném školním roce prostředky na tyto akce: 

 

 Den stromů – 4.966,- Kč (doprava do Bedřichova, vstupné na rozhlednu Královka, výlet žáků 

ZŠS do Nového Města pod Smrkem) 

 Mikuláš – balíčky pro děti – 1.918,- Kč 

 

 

Město Frýdlant poskytlo škole na rok 2022 opět celkem 20.000,- Kč na akce pořádané pro děti.  

 

Přehled prozatím vyčerpaných prostředků: 

 Školní výlety (1. stupeň a ZŠS do ZOO parku Zelčín, 2. stupeň Praha) – uhrazeno 17.000,- 

 

 

Finanční dar od fy FRÝDLANTSKÉ STROJÍRNY RASL A SYN, a.s. – 10.000,- Kč 

 Použit na financování dopravy na výše zmiňované výlety 

 

Touto cestou velmi děkujeme za poskytnutí finančního daru, který umožnil uskutečnit výlety se  žáky do 

vzdálenějších míst a poznávat tak jiné části naší vlasti. 
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ČÁST IX. - Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Školní akce uskutečněné ve školním roce 2021/2022 

 
Datum Název akce Počet žáků 

  9. 9. 2021 Ekologický projekt  - Skalní hrad – Jizerské hory 18 

16. 9. 2021 Planeta Země – Madagaskar – kino Frýdlant 10 

17. 9. 2021 Den s IZS 20 

21. 9. 2021 Focení prvňáčků MF Dnes  

29. 9. 2021 Výuka na dopravním hřišti 14 

1. 10. 2021 MČR v přespolním běhu 3 

14. 10. 2021 Jizerskohorský dřevorubec 13 

15. 10. 2021 72 hodin – útulek Krásný Les 11 

18. 10. 2021 Třídíme odpad – Ekokom – Tonda obal 10 

20. 10. 2021 Projektový den v lese - Bedřichov 22 

20. 10. 2022 Poznávání regionu – Nové Město pod Smrkem 3 ZŠS 

25. 10. 2021 Nebezpečně bezpečně – program SVP Frýdlant 10 

  2. 11. 2021 Vernisáž – Jizerskohorské bučiny – radnice 

Frýdlant 

11 

  5. 11. 2021 Svatohubertské slavnosti - Frýdlant 11 

  5. 11. 2021  Memoriál J. Mráze 15 

10. 11. 2021 Sázení ovocných stromů - Frýdlant 5 

16. 11. 2021 IQ park – Liberec 1. stupeň ZŠ 20 

18. 11. 2021 Robotika – ZŠ Husova, přírodovědná učebna 9 

19. 11. 2021 Den otevřených dveří - SŠHL Frýdlant 7 

24. 11. 2022 SVP Frýdlant – primární prevence 7 

26. 11. 2021 SVP Frýdlant – primární prevence – Život bez 

závislostí 

5 

1. 12. 2021 IQ Landie Liberec – 2. stupeň ZŠ 20 

10. 12. 2021 Den pro zdraví – sportovní akce 22 

15. 12. 2021 Sportovní odpoledne – fotbalové hřiště - Frýdlant 4 

20. 12. 2021 Betlém – Frýdlant 10 

14. 1. 2022 Projektový den SŠHL Frýdlant 18 

1. 2. 2022 Český pohár v lyžování 4 

2. 3. 2022 Knihovna Frýdlant 7 

4. 3. 2022 Masopustní rej 9 

9. 3. 2022 Hudební představení – Liberec – Těm, co ještě 

chtějí zpívat 

8 

18. 3. 2021 Český pohár v plavání - Liberec 3 

21. 3. 2022 Vynášení Moreny 4 

21. – 25. 3. 

2022 

Lyžařské soustředění - Jizerka 4 

30. 3. 2022 Preventivní program – SVP Frýdlant - Rodina 14 

4. 4. 2022 Medové jaro - Velikonoční tvoření v Novém 

Městě pod Smrkem 

12 

7. 4. 2022 Chrastavská sloka – TU Liberec 7 

13. 4. 2022 Ukliďme Česko 35 
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29. 4. 2022 Mimořádné události – projektový den 40 

6. 5. 2022 Výuka na dopravním hřišti 9 

6. 5. 2022 Gastroden – SŠHL Frýdlant 17 

10. 5. 2022 Chov sladkovodních ryb – projektový den 

Šablony III 

18 

11. 5. 2022 MIC – infocentrum Frýdlant 5 

13. 5. 2022 Školní kolo v atletice 18 

24. 5. 2022 Program SVP Frýdlant – Žijeme on - line 12 

25. 5. 2022 Focení tříd všichni 

30. 5. 2022 Výuka na dopravním hřišti 12 

01. 6. 2022 Den dětí – Z pohádky do pohádky 42 

2. 6. 2022 Prezentace Pohraniční stráže – psovodi - Frýdlant 6 

7. 6. 2022 Hrad a zámek Frýdlant 14 

7. 6. 2022 Výuka na dopravním hřišti  8 

8. 6. 2022 Hrad a zámek Frýdlant 12 

9. 6. 2022 Hrad a zámek Frýdlant 12 

17. 6. 2022 Akce Včely – SŠHL Frýdlant 9 

21. 6. 2022 ZOO park Zelčín 20 

23. 6. 2022 Výlet do Prahy Pražský hrad a okolí 16 

23. 6. 2022 Návštěva výstavy ZUŠ - radnice 14 

 

 

 
 

FOTOGALERIE Z AKCÍ 
 

 

Jizerské hory: 
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Den s IZS: 

 

 
 

 

 72 hodin – psí útulek: 
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Výlet žáků ZŠS do Nového Města pod Smrkem: 

 

 
 

 

 

Krása Jizerek: 
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Výlet na Královku: 

 

 
 

Mikulášská: 
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Vzdělávací program „Tvor“: 

 

 
 

Den pro zdraví: 

 

 
 

Výzdoba třídy: 
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Masopust: 

 

 
 

Plavecké závody v Liberci: 
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Čarodějnice: 

 

 
 

Návštěva u hasičů: 
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Projektový den – chov sladkovodních ryb, návštěva sádek ČRS Frýdlant: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Pozorování zpěvného ptactva v rámci předmětu Člověk a příroda: 

 

 
 

 

Den dětí: 

 



 29 

Exkurze na frýdlantském zámku: 
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Výlet žáků ZŠS a 1. stupně do Zooparku Zelčín: 
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Výlet žáků 2. stupně do Prahy: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLE 

 

Sportovní trénink – příprava sportovců Handisportu Frýdlant na závodní činnost, trenér Tomáš Dědek 

 

Hra na flétnu – hudební přípravka, vedoucí kroužku Jarmila Kesnerová 

 

Keramika – vedoucí Olga Hofmanová 
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 PROJEKTY A PROJEKTOVÉ DNY 

 

 72 hodin – ve školním roce 2021/2022 se opět jednalo o tradiční sbírku pro útulek v Krásném 

Lese a jeho návštěvu spojenou s venčením pejsků 

 

 „Ukliďme Česko“ – úklid lokalit města od odpadků, 13. 4. 2022 

 

 

 

 

 

  

 Projekt „Podpora ZŠ speciální Frýdlant III“ v rámci výzvy OP VVV Šablony III – 

projektový den ve škole 

 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019785 

 

Projektový den byl zaměřen na enviromentální vzdělávání a byl nazván „Chov sladkovodních ryb“, jeho 

tématem byly vybrány sladkovodní ryby, jejich chov a práce MO rybářského svazu ve městě Frýdlant a 

byl realizován v úterý 11. 5. 2022 pro skupinu žáků 5. – 8. ročníku se zájmem o ekologii a zároveň 

v návaznosti na učivo přírodopisu. 

Projektovému dni přálo slunné počasí, celý se odehrál v areálu sádek místní organizace rybářského 

svazu.  

Areál se nachází na adrese U Potoka 1484 téměř v centru města Frýdlant. Naším průvodcem a 

odborníkem z praxe by pan Michal Novák, správce sádek, byl přítomen také předseda MO pan Milan 

Popík a líhňař pan Jiří Zatloukal.  



 33 

Pan Novák žáky uvítal, poučil je o bezpečnosti při pohybu v areálu. Poté se v klubovně seznámili žáci 

s chodem organizace, dozvěděli se, co je náplní práce rybářského svazu a jeho místních organizací. Dále 

se dozvěděli o možnosti stát se členem rybářského svazu, možnost docházet do rybářského kroužku pro 

děti. Další částí teoretické přednášky pak bylo představení druhů sladkovodních ryb, které se chovají 

v místních rybnících a řekách. Došlo na poznávání druhů podle obrázků. 

 

Praktická část odpoledne obsahovala prohlídku sádek, ukázku práce při odchytu pstruhů určených 

k vysazení do potoka Řasnice. Líhňař žákům prakticky předvedl péči o malé líhnoucí se pstroužky. Žáci 

měli možnost klást jakékoliv otázky. 

 

Na závěr jsme si v areálu mohli opéct buřty, což bylo skvělé zakončení celého odpoledne.  

 

 

 

 

 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

Setkávání rodičů žáků přípravného stupně – foto z vánočního posezení: 

 

 
 

V oblasti prezentace na veřejnosti jsme i v průběhu školního roku 2021/2021 využívali možnost 

publikace informací prostřednictvím webu a Facebooku školy a města a článků ve Frýdlantském 

zpravodaji.  

V provozu jsou webové stránky školy, na kterých lze naleznout informace o aktivitách školy, velké 

množství fotografií a kontaktní formulář – www.zsps-frydlant.cz, příspěvky, fotografie a důležité 

informace lze najít také na školním Facebooku. 

Jednou z forem prezentace byla také vernisáž k výstavě fotografií a výstava samotná. Jednalo se o 

fotografie, které vznikly v průběhu projektu Jizerky známé i neznámé. Vernisáž se konala 2. 11. 2021 

v 10.00 ve vestibulu frýdlantské radnice za přítomnosti starosty města. Výstava trvala celý měsíc a 

návštěvníci si na ní mohli prohlédnout zdařilé fotografie Jizerskohorských bučin, které se právě v tomto 

roce staly přírodní památkou UNESCO. 
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9. 11. 2021 jsme obdrželi informaci o výborném umístění naší žákyně Lucie Tomaškovicové ve 

výtvarné soutěži s dopravní tematikou, kterou každoročně vyhlašuje Tým silniční bezpečnosti ve 

spolupráci s Policií ČR. Lucie získala ocenění za 3. místo ve III. Kategorii. Ocenění jí zástupce TSB 

předal vzhledem ke koronavirovým opatřením na místě ve škole. Poděkování patří také paní učitelce 

výtvarné výchovy Mgr. Olze Hofmanové. 
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10. 11. 2021 jsme ve spolupráci s Městem Frýdlant, SŠHL Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 

pomáhali vysadit jablečnou alej u cyklostezky. 

 

 
 

Za zmínku stojí i prezentace našich žáků na tradiční recitační soutěže Chrastavská sloka, jejíž 36. 

ročník se již poněkolikáté konal na půdě Technické univerzity v Liberci, za přítomnosti významných 

hostů z řad základních, středních a vysokých škol, ČŠI a také zakladatele Mgr. Zdeňka Peldy. Tentokrát 

7. dubna 2022 škole svou recitací vybojoval 1. místo v kategorii mladších žáků Filip Tichý. 

 
 

Dále jsme se v rámci prezentace školy zúčastnili Velikonočního jarmarku na frýdlantském náměstí 

v sobotu 9. 4. 2022, kde jsme měli náš tradiční prodejní stánek s výrobky našich žáků a pedagogů. 
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ČÁST X. - Poradenské služby 

 
Poradenské služby byly poskytovány dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění. 

 

 ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO  PORADCE  –  podává Mgr. J. Borecká 

 
Ve školním roce 2021/2022 vykonávala činnost výchovného poradce Mgr. Jarmila Borecká.  

 

Výchovný poradce a jeho činnost: 

 Péče o žáky s výukovými potížemi 
Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy. Předkládá 

učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky. Zajišťuje případné vyšetření v PPP, 

SPC. Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická 

vyšetření. Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování dokumentace žáků. Poskytuje 

poradenskou činnost pro rodiče.  

 Péče o žáky s výchovnými problémy  
V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zejména ve spolupráci se školním metodikem 

prevence iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost. 

Pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů. Poskytuje poradenskou činnost 

pro žáky v obtížných situacích. Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ). 

Spolupracuje s dalšími institucemi (SVP, OSPOD, Policie ČR, neziskové organizace). 

 Další metodická a informační činnost  
Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům. Informuje 

žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (Informační a 

poradenské středisko ÚP Liberec, MAP Frýdlant, OSPOD, Policie ČR, probační a mediační služba ČR, 

organizace - Člověk v tísni, společnost Amina na podporu náhradní rodinné péče, krizová centra).  

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče. Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího 

sociálně kulturního prostředí. Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na zavádění a 

vyhodnocování preventivních programů ve škole (protidrogová prevence, šikanování, vandalismus). 

Účastní se metodických setkání výchovných poradců. 

 Kariérové poradenství  

Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče. Informuje o studijních možnostech. Vede 

dokumentaci spojenou s volbou povolání. Zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu. 

Zpracovává přehledy o přijetí žáků.  

 

 

 Dokumentace  
Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.  

 

 Výchovný poradce úzce spolupracuje s pracovníky těchto pracovišť: 
 PPP - Pedagogicko-psychologická poradna 

 MAP Frýdlant  

 SPC – Liberec, Jablonec nad Nisou (dle druhu postižení) 

 Informační a poradenské středisko ÚP Liberec 

 OSPOD 

 Policie ČR, probační a mediační služba ČR 

 organizace - Člověk v tísni 

 společnost Amina na podporu náhradní rodinné péče 
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 Metodická setkání výchovných poradců 

 setkání probíhala on-line i prezenčně v PPP Liberec 

 prezentace středních škol 

 

 

Kariérové poradenství 
V rámci projektu Šablony III – individuální poradenství k výběru dalšího studijního zaměření, vhodný 

výběr učebních oborů, konzultace s rodiči žáků ZŠ speciální vzhledem k jejich uplatnění – exkurze a 

komunikace s Domovem Raspenava (chráněná dílna). Pomoc s vyplňováním přihlášek a komunikací 

s vybranými školami. V tomto školním roce jsme se s žáky 7. a 8. ročníku účastnili projektového dnu, 

který pro nás zorganizovala škola SŠHL Frýdlant. S žáky jsme navštívili akci „Řemesla nejsou OUT“, 

byla to prezentace středních škol v Liberci. Účastnili jsme se Dne otevřených dveří na SŠHL Frýdlant.  

 

 
 

V tomto školním roce jsme měli 4 vycházející žáky – všichni ze speciální školy. Dva žáci si podali 

přihlášku na obor Praktická škola na SŠHL Frýdlant. Bohužel pro malý počet uchazečů obor nebyl 

otevřen. Dva žáci byli přijati do tréninkové kavárny Domov působící v rámci sociálně terapeutické dílny 

Domova Raspenava. 

  

        ZŠS Zaměstnání       Klient   

   sociálního 

     zařízení   

Praktická škola 

SŠHL Frýdlant 

V péči rodiny 

bez umístění 

 1 – prozatím 

brigády, snaha 

pracovat 

manuálně 

2 – Domov 

Raspenava, 

chráněná dílna 

0 – obor 

neotevřen 

1 

        ZŠ x x x x 

Žádný 

vycházející 
- - - - 
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Přehled učebních oborů, na které si žáci podávali přihlášky ve školním roce 2021/2022: 

 

 

 SŠHL Frýdlant – obor Praktická škola (1 přihláška) – obor neotevřen 

 

 

 

 METODIK PREVENCE 

       

Ve školním roce 2021/2022 vykonávala funkci metodika prevence Mgr. Jaroslava Smolová.   
 

 

Preventivní program školy je sestavován školním metodikem prevence vždy s platností na 1 

školní rok.  

Preventivní program školy obsahuje legislativní předpisy pro tuto oblast, vymezení činností školy 

v rámci primární prevence, kontakty na odborníky, odkazy na literaturu a webové stránky, návody a 

postupy ke zvládání situací, plánované akce atd. Samostatnou součástí preventivního programu je i 

Program proti šikanování. 

S preventivním programem je možné se seznámit na webových stránkách školy, k dispozici je ve 

sborovně a v kanceláři školy.  

Tradičně první den školního roku byli žáci seznámeni se školním řádem, kde jsou zakotveny 

důležité body o chování ve škole a možných sankcích za jejich porušování. Tyto informace se žákům 

(především na druhém stupni) neustále opakují a připomínají. Na chodbách jsou vyvěšeny informační 

tabule o pravidlech učení ve škole a chování mezi lidmi navzájem, třídy si vytvářely vlastní pravidla 

tříd. Mezi hlavní cíle výchovy v naší škole patří posilování kladných mezilidských vztahů a vzájemná 

spolupráce a slušnost. 

Pravidelně kontrolujeme schránku důvěry a hodnotíme či prošetřujeme zprávy v ní nalezené. Dále 

několikrát ročně metodik prevence provádí vlastní šetření klimatu ve škole a ve třídách. Třídní učitelé 

zařazují do výuky minimálně 1x měsíčně třídnické hodiny. 

 

Akce pro žáky: 

Škola měla uzavřenou smlouvu na programy primární prevence SVP Frýdlant, kterých se 

zúčastnili žáci 4. – 9. ročníku. Děkujeme lektorům za připravené programy, závěrečná hodnotící 

zpráva je přílohou této výroční zprávy. 

Jednalo se o 6 setkání.  

 

            Spolupráce s SVP Frýdlant 

 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala spolupráce zejména v oblasti práce se žáky – rodičům 

byly ve vhodných případech doporučovány návštěvy SVP, konzultace. Dále škola využívala 

programy všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování. Programy byly 

realizovány vždy pro jednotlivé ročníky (od 4. ročníku) vždy ve dvou setkáních za pololetí. 

Lektoři Eva Koubková, Kristýna Šraitrová a Jakub Husák se svých rolí zhostili výborně a 

programy mají velmi kladnou odezvu jak u žáků, tak pedagogů. 

 

Přikládáme sken závěrečné zprávy: 
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Spolupráce s OSPOD 

 Zejména v oblasti podávání zpráv o žácích, nad kterými je vykonáván dohled, nebo z pohledu  

školy mohou mít status ohroženého dítěte. S OSPODEM byla také řešena neomluvená absence. 

Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. 

 

Spolupráce s Policií  

Škola poskytuje informace policii dle zákona, Policie ČR naopak poskytuje pomoc při řešení vážných 

situací, např. při krádežích, pátrání po uprchlých žácích, neomluvené absenci, řešení závažných činů 

páchaných na dětech. Pracovníci policie také zajišťují preventivní přednášky pro žáky. V daném školním 

roce jsme s policií řešili především vysoký počet neomluvených hodin u několika žáků, poskytovali jsme 

součinnost při vyšetřování spáchaných činů, ve kterých figurovali žáci naší školy. 

.  

Spolupráce se školskou radou a jinými školami: 
 

 Školská rada 

V daném roce 1 schůzka dne 2. 11. 2021 – volba předsedy (Petra Válková) a zapisovatele ŠR 

(Zdeňka Muchová) + schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 

On–line hodnocení práce ředitelky – zapsala a odevzdala dne 30. 11. 2022 Petra Válková k rukám 

místostarosty. 

Školské radě nebyly dodány žádné stížnosti ani podněty k jednání. 

 Jiné školy 

Škola nadále udržuje přátelské kontakty se školou z Polska – SOSW Lwovek Slaski. 

V daném školním roce bohužel nemohly být uskutečněny žádné vzájemné návštěvy a akce 

z důvodu pandemie covid-19 a nastaveným opatřením jednotlivých zemí. Doufáme ve zlepšení 

situace. 

 

Další spolupracující školy: 

 Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

 ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant a další školy ORP Frýdlant 

 SOŠ Jablonecká Liberec 

 SŠHL Frýdlant 

 

 Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi 

Sportovní organizace Handisport 

Pedagogicko psychologická poradna Liberec 

SPC pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, Jablonec nad Nisou 

SPC pro žáky s narušenou komunikační schopností (vady řeči) a se sluchovým postižením, 

Liberec 

SPC pro žáky s tělesným postižením a PAS Liberec 

SPC pro žáky se zrakovým postižením, Liberec 

Dětský diagnostický ústav, Liberec a SVP Čáp Liberec i SVP Frýdlant 

Dětský domov, Frýdlant 

Dětská psychiatrie KN Liberec 

Pediatři Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Hejnice 

KÚ Liberec 

zřizovatel Město Frýdlant a jeho odbory, zejména sociální, finanční a majetkosprávní 

a další ………………………………….. 

 

Všem za spolupráci děkujeme! 
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ČÁST XI. - Řízení školy 
 

Realizace hlavních úkolů školy 

 

 Hlavním úkolem školy je a bude výchovně vzdělávací činnost – poskytování základního 

vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a základů vzdělání na ZŠ 

speciální.  

 Motivace ke vzdělávání a k pokračování ve vzdělávání na vyšším stupni (učební obory), 

snah o zamezení předčasných odchodů ze vzdělávání 

 

 

 

ČÁST XII. - Další záměry školy a hospodaření 
 
1. Předpokládaný vývoj: 

 

Počet tříd se ustálil na 5 třídách ZŠ pro žáky s LMP a 3 třídách pro žáky ZŠ speciální.  

Žáci přicházejí průběžně, tak, jak získávají doporučení poradenských zařízení. V roce 2021/2022 

fungovala třída přípravného stupně ZŠ speciální, všichni žáci přešli do 1. ročníku ZŠS. Činnost 

přípravného stupně je nepravidelná, odvíjí se od dostatečného počtu přihlášených dětí.  

 
2. Investiční záměry, opravy a údržba majetku školy: 

 

Investiční akce a opravy hrazené městem Frýdlant: 

 Výměna oken ve vilové budově, investiční akce města Frýdlant, firma Brex – celková hodnota 

investice 535.721,- Kč bez DPH (648.222,41,- s DPH) 

 Výměna a oprava podlah v kuchyňce a jedné třídě – 49. 581,60,- Kč bez DPH (59. 993,74,- 

s DPH) 

 Výměna osvětlení na chodbě před učebnami (havárie) – 15.261,13,- Kč 

 

Opravy menšího rozsahu hrazené z rozpočtu školy: 

 Oprava podlahy a pokládka nového koberce a výmalba v kanceláři – 31. 497,51,- Kč 

 Oprava střechy – 4.631,88,- Kč 

 Zakrytování komínu – 3.690,50,- Kč 

 Nové osvětlení kanceláře a ředitelny – 14.545,- Kč 

 Výmalba chodeb, sociálních zařízení, šaten, částí tříd a opravy po zatečení – 36.406,48,- Kč 

 

Město Frýdlant neuspělo s žádostí o dotaci na rekonstrukci nízkopodlažní budovy. 

 

3. Schválený rozpočet školy na rok 2022 a finanční vypořádání roku 2021 – sken dokumentů: 
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ZÁVĚR 
 

Na závěr této výroční zprávy bych chtěla poděkovat všem, kdo naši školu podporují a spolupracují 

s námi a doufám, že nám svou přízeň zachovají.  
 

       

 

 

Mgr. Jaroslava Smolová, ředitelka školy 
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