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Zhodnocení činnosti            
Kapacita instituce je třicet lůžek v kojeneckém ústavu pro děti od 
narození do jednoho roku, dalších padesát lůžek zajišťuje dětský 
domov. V roce 2008 bylo postupně přijato 56 dětí, nejčastěji to 
byly novorozenci opuštění svou matkou již v porodnici. Oproti 
minulým letům vzrostl ve sledovaném období počet přijatých dětí, 
neboť organizace začala nabízet možnost krátkodobého umístění 
dětí. Nově byly do zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve 
snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Největší procento 
přijetí dětí do kojeneckého nebo dětského domova byly zdravotní 
důvody, následovaly sociální a dále zdravotně-sociální důvody.
Během roku 2008 bylo z instituce propuštěno 48 dětí. Do vlastní 
rodiny se podařilo navrátit šestnáct z nich. Do  rodin osvojitelů 
bylo umístěno (náhradní rodinná péče) 26 dětí, z toho 21 do 
osvojení a pět dětí do pěstounské péče. Organizace se potýká 
s dlouhodobým nedostatkem pěstounů, kteří by byli ochotni 
přijmout dítě s drobným fyzickým handicapem. Z důvodu stanovení 
věkové hranice byly v roce 2008 přeloženy tři děti do ústavu sociální 
péče a jedno do Jedličkova ústavu Liberec. Jedno dítě bylo předáno 
zahraničním náhradním rodičům. Ve sledovaném roce nebylo žádné 
dítě vráceno z náhradní rodinné péče.
Součástí výchovné péče byly pravidelné návštěvy Naivního divadla, 
Zoologické zahrady Liberec, ale i jarní a podzimní ozdravné pobyty 
v Bedřichově.
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Hospodaření            
Organizace hospodařila bez větších výkyvů, stanovené ukazatele nebyly 
překročeny a bylo docíleno kladného hospodářského výsledku. Organizace 
spolupracuje se čtyřmi desítkami sponzorských organizací, nadací či fyzických 
osob, z jejichž přispění byly financovány např. oba ozdravné pobyty, vánoční 
či narozeninové dárky pro děti. Z finančních darů byly čerpány prostředky na 
nákup nových postýlek včetně matrací, nových kočárků, autosedaček apod. 

Průměrné náklady v Kojeneckém ústavu a dětském domově Liberec

Rok    2006  2007  2008

Na lůžko za rok (Kč):  256 022  294 138 294 138
Na lůžko za den (Kč):  726   806  806

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  343  438
Tržby za prodané zboží:  0  250
Provozní dotace:   24 140  24 140
Účelová dotace:   0  0

Náklady
Spotřeba energie:   1 308  1 391
Spotřeba materiálu:   2 856  2 749
Mzdové náklady celkem:  19 771  20 210
Ostatní služby:   393  593  
Odpisy majetku:   609  609

Hospodářský výsledek: 39  77  

K
o

je
ne

ck
ý 

ús
ta

v 
a 

dě
ts

ký
 d

o
m

o
v 

 

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2008 ...     ... Příspěvkové organizace 



14

Základní údaje            
Název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 273 36 751
Ředitel: Michael Dufek
Telefon: 485 244 995 
E-mail: info@ksk.liberec.cz
Internet: www.ksk-liberec.cz
 

Charakteristika            
Jednou z hlavních činností příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb., jedná se o terénní programy dle § 69 tohoto zákona. Smyslem programů 
je předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin 
a cizinců žijících na území města, kdy terénní pracovník dlouhodobě individuálně 
pracuje s omezeným počtem jednotlivých klientů i rodin. Cílem je zaměřit se na 
prevenci patologických jevů především u mládeže, poskytnout pomoc při řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, nepříznivé bytové situace, odborné sociální 
poradenství, zvýšit informovanost a znalost prostředí, ve kterém tato cílová 
skupina obyvatel žije. Na tuto činnost navazuje program volnočasových aktivit 
pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněných rodin, kterým je nabídnuta 
práce v mnoha kroužcích zaměřených na tanec, hudbu a vzdělávání i sport. 
Další významnou cílovou skupinou obyvatel, na níž je hlavní činnost zaměřená, jsou 
senioři. Organizace ve svém sídle provozuje Centrální klub seniorů, který nahradil 
malé kluby seniorů umístěné v okrajových částech Liberce. Klub je vybaven tak, 
aby zde senioři našli příznivé zázemí pro své volnočasové aktivity. Mimo tento 
Centrální veřejný klub je poskytováno zázemí pro činnost sedmi menších klubů 
pro 20 až 50 lidí. Senioři za návštěvu klubů nehradí žádné poplatky.
V průběhu roku 2008 byla navázána spolupráce s příspěvkovou organizací 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, kdy byly rozšířeny aktivizační 
programy i v klubech seniorů při domech s pečovatelskou službou v Liberci (DPS), 
které navštěvují senioři bydlící v bytech v DPS. Kluby byly mimo jiné vybaveny 
i masážními křesly určenými pro rehabilitaci seniorů.
Počátkem roku 2008 byla činnost organizace zřizovatelem rozšířena o doplňkovou 
činnost spočívající v pronájmu a podnájmu prostor občanským iniciativám, neboť 
organizace se zaměřila i na podporu a spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi, kterým je poskytováno v prostorách KONTAKTu zázemí pro jejich 
činnost. Cena za pronájem a další služby s tímto spojené je stanovena Ceníkem 
schváleným zřizovatelem.
V průběhu roku se organizace zaměřila i na zdravotně postižené občany Liberce. V říjnu 
2008 byl otevřen nový bezbariérový klub v domě s bezbariérovými byty v ulici Česká
ve Vesci, kde žijí tělesně zdravotně handicapovaní občané. Klub vznikl z nevyužívaných 
nebytových prostor a slouží pro setkávací a klubovou činnost jak obyvatel 
bezbariérových bytů, tak pro další handicapované obyvatele Liberce a jejich přátele.
V listopadu 2008 byl zahájen zkušební provoz Sociálního informačního centra 
(SIC) v Josefinině Údolí 9. SIC vzniklo naplněním cílů a opatření Komunitního 
plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 až 2013 s cílem podpořit 
integraci a minimalizovat dopady nepříznivých životních situací, ve kterých se 
může občan města vyskytnout. Nabízí individuální podporu občana, koordinuje 
poskytování sociálních služeb od poskytovatele k uživateli a naopak, osobní 
integrační trajekty pro potřebné občany a speciální začleňovací programy pro 
azylanty a uprchlíky žijící na území města.
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Statistika            
Rok      2007  2008

Počet pracovníků organizace:     5   14
Pracovníků na Dohodu o prac. činnosti:  11   13  
Uzavřené Dohody o provedení práce:    0    5

Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 organizace pokračovala a rozvíjela činnosti započaté v roce 2007 
a vytvořila podmínky pro vznik dalších služeb a aktivit. Např. nově otevřený bezbariérový 
Klub Česká určený pro zdravotně tělesně postižené občany, rozšíření aktivizačních 
služeb i na seniory žijící v DPS. V Centrálním klubu seniorů, který v roce 2008 navštívilo 
2 883 návštěvníků  i v klubech v DPS mohli lidé využít audiovizuální techniku, bezplatný 
internet, k dispozici byla masážní relaxační křesla, množství her, časopisů a literatury.
V rámci poskytování sociálních služeb národnostním menšinám, se velmi dobře rozvíjely 
volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kdy tyto 
aktivity navštívilo 104 dětí při počtu 1 020 výukových hodin. V průběhu roku 2008 se ustálil 
i počet terénních sociálních pracovníků na 4,5 úvazku a obslužnost dosáhla dvou stovek klientů. 
Ke konci roku 2008 zahájily činnost Klub Česká určený pro zdravotně tělesně 
handicapované občany města a SIC zaměřené na poskytování informačního servisu 
v oblasti nabídky a poptávky po sociálních službách na území města a na pomoc lidem 
nacházejícím se v nepříznivých životních situacích. 
V roce 2008 KONTAKT organizoval nebo se podílel na mnoha úspěšných projektech. 
V oblasti problematiky národnostních menšin realizoval zimní lyžařské soustředění pro 
40 dětí, Mikulášskou besídku, které se zúčastnilo 350 lidí. Součinnost s občanskou 
společností byla deklarována při akci Žijeme v jednom městě či při Arménském dni.
V oblasti péče o seniory se organizace podílela na akcích v rámci Měsíce seniorů 
a na I. části Senior akademie, pozornost byla věnována obyvatelům DPS, kterým byly 
nabídnuty zajímavé volnočasové aktivity.
Prioritou v rozvoji KONTAKTu v budoucích obdobích je udržet příznivý expanzní vývoj 
v hlavních činnostech organizace, pomoci naplňovat cíle a opatření v procesu komunitního 
plánování sociálních služeb v regionu Liberec, plně zprovoznit nová pracoviště a zaměřit 
se na zavedení dobrovolnických služeb, které v Liberci citelně chybí.
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Hospodaření            
Rok 2008 byl pro Komunitní středisko KONTAKT rokem klíčovým, neboť se 
jednalo o první ucelený rok činnosti v existenci organizace. Terénní sociální 
práce byla finančně podpořena nejen statutárním městem Liberec, ale také 
dotacemi z Rady vlády pro národnostní menšiny ČR a Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Hospodářská činnost organizace spočívala v poskytování 
prostor neziskovým organizacím. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  0  125  
Tržby za prodané zboží:  0  0
Provozní dotace:   1 100  5 490
Účelová dotace:   0  1 007

Náklady
Spotřeba energie:   14  195
Spotřeba materiálu:   76  633
Mzdové náklady:   538  2 580 
Ostatní služby:   283  2 029 
Odpisy majetku:   0  0

Hospodářský výsledek: 188  78  
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Základní údaje            
Název: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 4
Identifikační číslo: 000 83 178
Ředitel: Stanislav Doubrava
Telefon: 485 253 677 
E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Internet: www.naivnidivadlo.cz
 

Charakteristika            
Posláním jednoho z nejlepších evropských divadel určených dětskému publiku je nabízet 
hodnotnou a pestrou divadelní produkci a pomáhat rozšiřovat dětský kulturní obzor. Jeho 
hlavní činností je připravovat nový a realizovat stávající repertoár na své domovské scéně 
i mimo ni. Naivní divadlo dlouhodobě usiluje o to, být živým kulturním bodem centra města. 
Jako v předchozích letech divadlo nastudovalo čtyři nové inscenace, které vzbudily zájem 
publika, odborné veřejnosti i médií. Nabídlo dvě inscenace určené nejstarším žákům základních 
škol, středoškolákům a dospělému publiku a dvě inscenace pro žáky základních škol a jejich 
rodiče. Dvě inscenace byly připraveny pro Studio Naivního divadla. Dramaturgie nabízí 
mimo jiné pravidelné sobotní dopolední pohádky, oblíbené a vždy dopředu vyprodané jsou 
Procházky divadelním zákulisím, mladé diváky upoutávají Večery v Naivním..., které uvádějí 
každý měsíc vybrané představení pro mládež doplněné o koncerty v divadelní kavárně. 

Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    31  31  31  31 32
Odehraných představení:   312  309  315 311 312
Počet premiér:    4  3  5  4 4
Zahraniční divadelní přehlídky:  8  3  10  1 6 
Počet návštěvníků divadla (tisíce):  60  60  56  57 54
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Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 se do historie Naivního divadla zapíše jako rok úspěšný. 
Divadlo odehrálo během roku více než tři stovky představení, které 
shlédlo na padesát tisíc diváků. Úspěšně reprezentovalo město 
Liberec na řadě prestižních domácích festivalů, jako je např. Dítě 
v Dlouhé, Skupova Plzeň, Divadlo evropských regionů. Naivní divadlo 
se zúčastnilo i mezinárodních divadelních festivalů, např. v Polsku, 
Chorvatsku, Slovinsku či Rusku. V druhé polovině sledovaného 
období začaly přípravy na jubilejní 20. ročník festivalu Mateřinka 09, 
což je jediný divadelní festival určený dětem předškolního věku. 
Naivní divadlo úspěšně spolupracuje i s jinými divadly – hostování 
souborů Dejvického divadla, Divadla Járy Cimrmana či Divadla Na 
Zábradlí jsou velmi vyhledávaná a lístky beznadějně vyprodané. 
Naivní divadlo naopak pravidelně hostuje v Dejvickém divadle či 
v Divadle Járy Cimrmana. 
Budova Naivního divadla ale nabízí širokou a rozmanitou nabídku. 
Jeho prostor objevili milovníci komorní hudby, spolupráce 
s Festivalem Euroart Praha dala vzniknout dlouholetému partnerství. 
Galerie Naivního divadla nabídla i v roce 2008 veřejnosti výstavy 
špičkových současných malířů a výtvarníků, v divadle se konal 
i křest knihy Jana Schmida.
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Hospodaření            
Ve sledovaném období vyčerpalo Naivní divadlo na opravy a údržbu 489 tisíc 
korun, z čehož téměř tři sta tisíc korun si vyžádaly opravy a udržování budov 
Naivního divadla, dalších více než sto tisíc bylo určeno na opravu vozového 
parku, zbylé finanční prostředky si vyžádal servis počítačové sítě, osvětlovacího 
pultu a drobné opravy technických zařízení divadelního provozu. V roce 2008 
divadlo neobdrželo žádné investiční prostředky. Podařilo se mu ale získat 
dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel MK ČR, dotace 
z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a finanční dar Nadace Preciosa. 

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na 
provoz poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč)  389  434  414 485

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  2 780  3 052
Tržby za prodané zboží:  20  43 
Provozní dotace:   11 689  11 714
Účelová dotace:   2 678  1 752

Náklady
Spotřeba energie:   886  966
Spotřeba materiálu:   1 267  1 282
Mzdové náklady celkem: 6 856  7 027 
Ostatní služby:   3 692  2 980
Odpisy majetku:   851  799

Hospodářský výsledek: 158  50  
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Základní údaje            
Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 651
Ředitel: MVDr. David Nejedlo
Telefon: 482 710 616–7 
E-mail: info@zooliberec.cz
Internet: www.zooliberec.cz
 

Charakteristika            
Nejstarší zoologická zahrada na území bývalého Československa vznikla v roce 1919 a v roce 
2009 tedy slaví devádesáté výročí založení. Jako jediná zoologická zahrada v republice zajišťuje 
chov bílé formy tygra indického, dále má největší chovnou skupinu šimpanzů, chová téměř 
vyhubeného osla somálského a jako jediná ZOO v Evropě nabízí chov vzácných takinů čínských.
V uplynulém období ZOO Liberec zajišťovala chod Centra pro zvířata v nouzi Archa 
a Středisko ekologické výchovy Divizna. Hlavní činností Centra pro zvířata v nouzi Archa 
je provoz útulku pro psi a kočky a provoz stanice pro handicapované volně žijící živočichy. 
Centrum Archa (dříve Bobík) také nabízí ekologický výukový program s názvem Máme 
rádi zvířata?, který seznamuje žáky základních škol s problematikou ochrany zvířat v ČR. 
Středisko ekologické výchovy Divizna se specializuje na environmentální výchovu pro 
děti z mateřských, základních a středních škol, pořádání odborných seminářů, exkurzí 
a dílen pro studenty pedagogických fakult a pedagogů volnočasových kroužků. 

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    71  74  79  82 87
Stav chovaných zvířat (kusů):   955  1 105  939  945 1 871
Chovaných druhů (kusů):   171  177  160  166 173
Výše soběstačnosti, včetně darů (%): 54  54  51  51 49
Počet návštěvníků (tisíce):   319  339  341  384 374
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Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 proběhla rekonstrukce výběhu takinů čínských a muntžaků 
malých, která ve shodě s koncepcí ZOO propojila obě skupiny zvířat 
do jednoho vícedruhového výběhu. O zcela nové druhy byla rozšířena 
expozice dravých ptáků a ZOO Liberec se tak staví na přední místa 
v chovu těchto ohrožených ptáků. Oproti loňskému roku přibylo deset 
nových druhů zvířat. Mezi vzácné přírůstky, které se v ZOO Liberec 
podařilo odchovat, patří mimo jiné takin čínský, osel somálský, žirafa 
Rothschildova či oblíbený lachtan hřivnatý. Do zahrady ale přibyla 
i antilopa koňská, kozorožec dagestánský či kočkodan zelený. Mezi 
zajímavé příchody patří též zvířata, která doplnila chovné páry či 
obohatila pestrost a diváckou přitažlivost expozice.
Během sledovaného období ZOO Liberec uspořádala více než 
patnáct mimořádných akcí jako např. Africký den, Den slonů, večerní 
prohlídky atd., ale i slavnostní křtiny nových přírůstků či charitativní 
akce. Na podzim zahrada realizovala projekt pro žáky základních škol 
s názvem Máme rádi zvířata vážně i nevážně. Organizace pokračovala 
v tvorbě elektronického měsíčníku Liberecká ZOO, na sklonku roku 
dostala novou tvář titulní webová prezentace zahrady.
V zahradě SEV Divizna byla vybudována Prožitková stezka, která se 
v následujícím období bude dále rozvíjet, SEV se zapojilo do charitativní 
akce Brýle pro Afriku či do akce Den bez aut. Stanice pro handicapované 
živočichy mohla díky dotaci postavit další voliéry a díky sponzorskému 
daru byl postaven vytápěný domeček pro umístění malých savců.
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Hospodaření            
V roce 2008 ZOO Liberec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem 
k tomu, že tento rozpočet musí krýt náklady tří dříve odlišných a rozpočtově 
oddělených organizací, bylo nutné zaměřit se na vyhledávání externích 
finančních zdrojů v podobě dotací Krajského úřadu Libereckého kraje, 
Ministerstva životního prostředí ČR, sponzorských darů či fondů EU. 
V uplynulém období organizace pořídila tři nové nákladní automobily určené 
pro přepravu zvířat, krmiv a materiálu. Výše samostatnosti v roce 2008 
včetně darů byla téměř padesátiprocentní.
 

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na
provoz poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč)  43 58  64 75

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  21 858  22 599
Tržby za prodané zboží:  9 553  9 692
Provozní dotace:   31 892  36 878
Účelová dotace:   2 411  3 385

Náklady
Spotřeba energie:   4 521  5 535
Spotřeba materiálu:  8 955  10 274
Mzdové náklady celkem:  26 217  28 776  
Ostatní služby:   4 755  8 249
Odpisy majetku:   7 837  8 551

Hospodářský výsledek: 1 259  801 Z
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Základní údaje            
Název: Komunitní práce Liberec, obecně prospěšná společnost
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1
Identifikační číslo: 272 75 558
Ředitelka: Klára Tekelyová
Telefon: 485 244 990, 485 244 834 
E-mail: tekelyova.klara@mml.liberec.cz
Internet: www.kpliberec.cz
 

Charakteristika            
Hlavní činností obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec je poskytování časově omezených pracovních příležitostí 
pro dlouhodobě nezaměstnané a tvorba společensky účelných 
pracovních míst zřizovaných pro uchazeče o zaměstnání. 
Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce jsou operativně 
posíláni na různé úklidové, pomocné a údržbářské práce v Liberci. 
Díky příspěvku Úřadu práce v Liberci a z rozpočtu zřizovatele 
společnosti bylo v roce 2008 vytvořeno dvacet pracovních míst, 
na kterých se vystřídalo sedmdesát uchazečů o zaměstnání. 
34 míst bylo dotováno ze státního rozpočtu a zbylých 36 pak 
spolufinancováno z evropského sociálního fondu. Společnost 
významně spolupracuje s TSML, a. s., kam je v průběhu roku 
vysíláno na ruční mytí města pět až osm zaměstnanců. Hlavním 
cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací 
a úklid veřejných budov. Pokud se pracovník osvědčí, má možnost 
získat stálé zaměstnání.
Jako doplňkovou činnost nabízí správu a základní údržbu nemovitostí 
nejčastěji pro městské společnosti a instituce. Zprostředkovává 
a zajišťuje výkon alternativních trestů – obecně prospěšných prací. 
Tyto tresty oprošťují odsouzené od nepříznivých dopadů odnětí 
svobody, včetně vymazání odpracovaného trestu z rejstříku trestů. 
Jedná se nejčastěji o mimořádné úklidové práce, vyklízení půd, 
stěhování, ale i o běžnou denní údržbu. 
 

Statistika            
Rok    2005   2006     2007     2008

Počet odpracovaných hodin:  2 960   25 112   27 696  27 746
Příspěvek ÚP v Liberci*:  10 míst  20 míst  20 míst  20 míst
Počet pracovišť:   12    26     26     29
Období nejvyšších aktivit:  prosinec  srpen   červen  červenec

* Na kolik pracovních míst v roce přispěl Úřad práce Liberec
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Zhodnocení činnosti            
Za uplynulý rok společnost poskytovala služby téměř ve všech 
městských institucích. Zaměstnanci např. prováděli terénní úpravy, 
úklid či hrabání travnatých ploch ve sportovních areálech Ještěd 
a Vesec, dále prováděli penetraci a nátěr fasád budov, vyklízení 
garáže a údržbu krytů CO hasičské zbrojnice ve Vratislavicích nad 
Nisou. Byli také nápomocni při vyklízení půd, stěhování nábytku, 
odklízení sněhu a úklidových pracích pro Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT či domy 
s pečovatelskou službou. Zimní údržbu komunikací společnost 
poskytovala Zoologické zahradě Liberec, občanskému sdružení 
Focus Myklub, ale i osmi mateřským školám a pěti základním 
školám. Společnost získala v krajském kole soutěže „Stejná šance – 
Zaměstnavatel 2008“, „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ za společensky 
odpovědné chování firmy v oblasti zaměstnávání osob se 
znevýhodněním. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci 
na veřejně prospěšné práce více než 27 tisíc hodin, z nichž největší 
počet byl zaznamenán v měsíci červenci.
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Hospodaření            
Ve sledovaném období vykázala společnost Komunitní práce Liberec ztrátu, 
která byla v běžném období částečně pokryta ziskem z doplňkové činnosti 
a částečně z rezervního fondu hospodaření minulých let. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2006  2007  2008

Náklady celkem:   1 910 568  3 568 530 4 987 114
Výnosy celkem:   1 985 091  3 948 427 4 776 705
Hospodářský výsledek:  74 000  380 000 -196 462
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	 Vážení Liberečané,            
rok se sešel s rokem a opět vám předkládáme základní informace 
z mateřských a základních škol ve zřizovatelské  pravomoci statutárního 
města Liberec. Souhrnná výroční zpráva obsahuje nejdůležitější 
statistické údaje o výchově, vzdělávací činnosti, personální 
a ekonomické problematice. 
Průběh roku 2008 nebyl poznamenán žádnými významnými změnami. 
Kapacity základních škol jsou víc než dostatečné i pro následující 
školní léta. Současný demografický vývoj ovšem zásadním způsobem 
ovlivňuje situaci v našich MŠ. Kapacity mateřských škol jsou téměř zcela 
využity a je nutné postupně zajišťovat další místa. Tato skutečnost 
vedla statutární město Liberec k rozhodnutí nechat zpracovat 
nezávislou studii, na jejímž základě byla v prvním pololetí roku 2008 
přijata taková opatření, která umožnila navýšit kapacitu mateřských 
škol. Nejprve o 63 míst a následně o dalších 25 míst. V tomto trendu 
budeme i nadále pokračovat a již v současné době máme připravena 
další opatření pro navýšení počtu míst v mateřských školách v Liberci. 
Všechny naše školy tak poskytovaly a poskytují solidní podmínky ke 
vzdělávání a souběžně s tím dávají jistoty stovkám našich občanů. 
Školské organizace totiž patří mezi největší zaměstnavatele v krajském 
městě. Právě tyto skutečnosti jsou zavazující a vypovídají o vysoké 
míře naší zodpovědnosti.

Ing. Ondřej Červinka
náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch

statutárního města Liberec
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, ulice 5. května 64/49,    
příspěvková organizace
Sídlo: ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 42 376
Ředitelka: Mgr. Hana Zábojníková
Telefon: 485 105 631
E-mail: info@zs5kveten.cz
Internet: www.zs5kveten.cz
 

Charakteristika            
Škola v centru nedaleko městského bazénu má dvě „staré“ budovy oddělené městskou komunikací. 
V jedné jsou učebny 2. stupně a v druhé 1. stupně se školní družinou a jídelnou. Škola úzce 
spolupracuje se Sdružením rodičů a také se soukromou autoškolou k zajištění dopravní výchovy. 
Má statut fakultní školy a studenti TUL zde absolvují své pedagogické praxe. Na 1. stupni se 
vyučuje podle vzdělávacího programu Obecná škola, na 2. stupni pak Základní škola a Základní 
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
(ŠVP pro ZV) nese název Delfín, neboť je zaměřen na plavání a zdravý životní styl. Mezi volitelnými 
předměty lze ale nalézt i technické kreslení, ekologii nebo design a konstruování.

Události a zajímavosti            
Žáci jsou zapojeni do mnoha projektů s různými tématy, např. Evropa ve škole, Globální problémy 
lidstva, Velikonoční dílny, Pravěk, Škola v lese, Týden zdravé výživy, Společenstvo vod, lesa a polí 
či Děti čtou nevidomým dětem.
V rámci projektu Sokrates škola udržuje spolupráci v rámci Euroregionu Nisa.
Pod vedením p. Pálkové vydává 6. a 7. ročník školní časopis.
Kromě vlastních nástrojů hodnocení proběhl audit zadaný firmě DAP – barvy života. Otestováni 
byli všichni pedagogičtí pracovníci i žáci. Testování se týkalo efektivity výukového procesu.
Škola je zapojena do projektu Tvořivých škol, získala prostředky z ESF.

Statistika            
Školní rok   2006/2007 2007/2008

Kapacita školy:   500  500  
Skutečný počet žáků:   445  432  
Počet tříd:    19    19    
Z toho se zaměřením na TV:  5               5                    
Počet žáků 1. stupeň:   250  247  
Počet žáků 2. stupeň:   195  185  
Prospělo s vyznamenáním:  226  215
Prospělo:    210  210
Neprospělo:    9      6
Umístění žáků:    
 - gymnázium  10  12
 - SOU, SOŠ  30  33
 - OU   14  14
Pedagogové:    
Učitelé:    29  28    
Učitelé důchodci:   1    1  
Učitelé bez kvalifikace:  3    3

5. května
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5. května

Hospodaření            
Ve školním roce 2007/2008 pokračovala oprava oplocení pozemků školy 
a opravy elektroinstalace. V rámci investic byla pořízena sněhová fréza a interaktivní 
tabule. Mezi další pořízené vybavení patří např. dataprojektory, robotický systém 
a sestava Lego. Další finanční prostředky škola získala z fondů statutárního 
města Liberec, konkrétně na Školní časopis, Harmonizační kurz a Propagaci školy 
(61 300 Kč), Od Krajského úřadu Libereckého kraje získala 46 200 Kč na projekt 
Moje třída, můj hrad a z grantů EU (70 400 Kč) na vzdělávání učitelů. Celkem 
škola z grantových programů dokázala získat více než 200 tis. Kč.

Rok     2006  2007

Výnosy
Státní dotace:     13 638 963 14 343 692
Dotace od obce:    4 666 368 4 309 190        
Poplatky od žáků a rodičů:   483 603 1 266 979
Příjmy z hospodářské činnosti:  279 877 222 157             
Ostatní příjmy:    18 414  67 541
          
Náklady
Investiční výdaje:   158 422 0 
Neinvestiční výdaje:   19 129 934 19 838 331   
Náklady na mzdy pracovníků:  9 589 549 10 114 219   
Výdaje na učební pomůcky:  328 299 390 917       
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  68 507  68 331

Hospodářský výsledek:   155 000 371 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace
Sídlo: Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec
Identifikační číslo: 651 00 280
Ředitel: Mgr. Jaroslav Vykoukal
Telefon: 482 751 233
E-mail: info@zs-kunraticka.cz
Internet: www.zs-kunraticka.cz
 

Charakteristika            
Sportovně zaměřená základní škola se nachází v okrajové části Liberce a je tvořena šesti 
navzájem propojenými pavilony. Kromě odborných učeben se v areálu nachází např. atletický 
ovál, cvičný byt, keramická dílna a moderně vybavená multifunkční audiovizuální učebna. 
V rámci školy se nachází poradenské pracoviště nejen pro žáky s poruchami učení. Vyučuje 
se podle vzdělávacího programu Základní škola a podle Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) s názvem Škola pro život, škola pro všechny. Žáci se 
každoročně účastní soutěží v různých předmětech. Na škole působí pěvecký sbor Výšinka.

Události a zajímavosti            
Ve dnech 10.–14. 12. 2007 proběhla na škole kontrola České školní inspekce – poradenské 
centrum bylo hodnoceno jako příklad dobré praxe.
V dubnu se konala u příležitosti 20. výročí otevření ZŠ školní akademie.
V rámci akce Škola nanečisto si mohou děti z MŠ a jejich rodiče prohlédnout školu a pobavit 
se při plnění různých úkolů a soutěží.
Společně s německými a polskými dětmi mohli v květnu žáci absolvovat cykloturistický 
kurz v Ebersbachu nebo pracovně-rekreační pobyt na farmě v Neudorfu.

Statistika            
Školní rok   2006/2007 2007/2008

Kapacita školy:   600  600
Skutečný počet žáků:   423  392
Počet tříd:    19  18
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   219  206
Počet žáků 2. stupeň:   204  186
Prospělo s vyznamenáním:  223  217
Prospělo:    192  175
Neprospělo:    4  0
Umístění žáků:    
 - gymnázium  16  11
 - SOU, SOŠ  55  41
 - OU   0  1
Pedagogové:    
Učitelé:    29  26
Učitelé důchodci:   2  0
Učitelé bez kvalifikace:   0  1

Aloisina výšina 
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Aloisina výšina 

Hospodaření            
Doplňuje se a modernizuje materiální vybavení školy. Snahou vedení bylo 
školu zapojit do několika projektů a získat další finanční prostředky z fondů 
poskytovaných v rámci EU. Na školním hřišti proběhla rekonstrukce sektoru 
pro skok daleký. Vybudování prostoru pro volnočasové aktivity bylo hrazeno 
z části z rozpočtu školy, z části z poplatků za školní družinu. Rekonstrukce WC 
dívek v pavilonu U 2.1 byla plně hrazena z finančních prostředků zřizovatele. 
          

Rok     2006  2007

Výnosy
Státní dotace:     14 691 807 14 597 456
Dotace od obce:    4 447 509 4 485 818
Poplatky od žáků a rodičů:   1 530 655 1 469 191
Příjmy z hospodářské činnosti:  629 555 521 838 
Ostatní příjmy:    278 751 515 439

Náklady
Investiční výdaje:   240 000 0
Neinvestiční výdaje:   21 503 368 21 173 513
Náklady na mzdy pracovníků:  10 340 131 10 590 628
Výdaje na učební pomůcky:  266 753 338 063
Výdaje na vzdělávání pracovníků  120 244 96 440

Hospodářský výsledek:   75 000  416 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace
Sídlo: Barvířská 38/6, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 35 612
Ředitel: Mgr. Miloslav Kuželka
Telefon: 485 108 790
E-mail: info@zs-barvirska.cz
Internet: www.zs-barvirska.cz
 

Charakteristika            
Škola ve svých výukových programech zahrnuje výběrové třídy se zaměřením na fotbal 
a aerobik. Vyučuje podle vzdělávacích programů Základní škola, Základní škola s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy a Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (ŠVP pro 
ZV). Škola nabízí tři volitelné předměty – matematiku, tělesnou výchovu a ICT, dále zájmové 
kroužky, jako např. fotbal, počítače či keramiku apod. Úzce spolupracuje se Sdružením rodičů, 
FC Slovan Liberec a několika sportovními kluby. Na škole jsou realizovány pedagogické praxe 
studentů TUL. Formou elektronické pošty je udržována spolupráce se školou v Lommelu 
(Belgie) a došlo nově k navázání úzké spolupráce se školou v Augsburku (Německo).

Události a zajímavosti            
Žáci spolu s pedagogy vydávají Sportovní zpravodaj.
Uskutečnil se projektový den na téma Den zdraví.
Třídy se zúčastnily Veletrhu dětské knihy.
Na škole proběhl turnaj v Sudoku, recitační soutěž, výtvarné soutěže, matematický Klokan 
aj., ze sportu Vánoční laťka, turnaj ve florbalu, fotbalu, vybíjené, miniházené aj.
Škola připravila i akce pro MŠ – Sportovní den, Den ve škole, Dětský den.
Škola každoročně pořádá zimní a letní školy v přírodě pro žáky 1. stupně a sportovní kurzy 
pro žáky 2. stupně.
Škola ve spolupráci se SRPDŠ pokračuje v projektu Adopce na dálku.

Statistika            
Školní rok   2006/2007 2007/2008

Kapacita školy:   400  400
Skutečný počet žáků:   296  269
Počet tříd:    13  12
Z toho se zaměřením:   3  2
Počet žáků 1. stupeň:   125  128
Počet žáků 2. stupeň:   171  141
Prospělo s vyznamenáním:  130  114
Prospělo:    164  124
Neprospělo:    2  18
Umístění žáků:    
 - gymnázium  7  6
 - SOU, SOŠ  34  36
 - OU   8  14
Pedagogové:    
Učitelé:    23  21
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  3  1

Barvířská


