
Ředitel Mgr. Pavel Zeronik o  škole:
Škola je všeobecně zaměřená a má statut fakultní školy TUL. Pedagogická a výchovná činnost 
je organizována v souladu s aktuálním rámcovým vzdělávacím programem dle vlastního ŠVP. 
Ve školním vzdělávacím programu je výuka zaměřená na rozvoj jazykových a informačních 
dovedností  -  informatika  již od 4. třídy, anglický jazyk od 3. třídy a v 8.  a  9.  ročníku  je navýšena  
o  jednu konverzační hodinu. Výuka druhého jazyka (němčina) probíhá od 7. třídy. Při výuce se 
využívá výuka pomocí metody CLIL. Dle vyjádření ČŠI je silnou stránkou školy důraz na rozvoj 
funkčních gramotností – zejména v oblasti sociální, finanční a čtenářské. Škola dlouhodobě a 
cíleně zjišťuje a porovnává studijní výsledky včetně naplňování výstupů ŠVP prostřednictvím 
srovnávacího testování (SCIO, v 6. – 9. ročníku). Škola má propracovaný systém v rámci primární 
prevence, který minimalizuje nežádoucí projevy chování žáků (šikana, agresivita, zneužívání 
návykových látek apod.). Všichni pedagogové jsou proškoleni v preventivním programu 
Minimalizace šikany. Škola má dobré výsledky i v práci s dětmi se specifickými vzdělávacími 
potřebami a s integrovanými dětmi.

    Dále se zaměřujeme na zdravou výživu (zapojení do projektu Jídelna snů) a na ekologickou 
výchovu – v roce 2014 získala škola celosvětově uznávaný certifikát Ekoškola. Pro zkvalitnění 
výuky cizích jazyků využíváme spolupráce se zahraničními partnerskými školami. Nově jsme 
zařadili do programu výjezdy do anglicky či německy mluvících zemí.

Nejbližší  akce: 

5.12. Vánoční turnaj v České Lípě. Přebor škol.
17.12. Školní přebor

šachový                                  kroužek                           

Buletin Šachového kroužku při
Základní škole Kaplického v Libereci 

za podpory TJ Slavia Liberec

vedoucí kroužku: Mgr. Pavel Římovský
email:

Tréningové hodiny: středa 
začátečníci :  13:15 - 14:00 hod  
pokročilí:  14:00 - 14:45 hod 

web. stránky šachového kroužku připravujeme
fotogalerie: 
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/ZS_Kaplickeho%2C_Liberec/

Obsah novinek:
O škole
Výuka na škole

Novinky šachového kroužku na
Základní škole Kaplického, Liberec



šachový                                  kroužek                           

Základní informace o fungování šachového 
kroužku na ZŠ Doubí, pod vedením šachového 
trenéra 3.třídy  Mgr. Pavla Římovského

Šachový kroužek začal fungovat od poloviny 
října 2015.
Do kroužku se na počátku přihlásilo 15 dětí, a 
během prvních hodin ještě dalších 5 dětí přibylo. 
V současné doby má šachový kroužek 20 dětí, 
kterou jsou rozděleny  skupin na začátečníky a 
na mírně pokročilé.
Mírně pokročilí žáci:  Maršík Matěj, Maršík 
Ondřej, Vedral David,Blažek Tomáš, Blažek 
Matěj, Sznapka Adam, Jirásek Oskar, Martínek 
Lukáš

Začátečníci: Hanus Marek, Koucký Tomáš, 
Fraňa Vojtěch, Vedral Lukáš,  Vaner Hynek,
Kadoril Jan, Doležal Lukáš, Adam David,  
Jungman Filip, Jaderná Alena, Pavlíková Sára, 
Zavadzanová Lucie,

Pravidelné tréninkové středy
- začátečníci : 13:15 – 14:00 hod 
- pokročilí:    14:00 – 14:45 hod

Po dohodě s ředitelem školy ZŠ Doubí   Mgr. 
Zeroníkem bude uspořádán interní neveřejný 
šachový turnaj  mírně pokročilých,  doplněný 
dvojící  začátečníků  dne 17.12.2015.
 
Šachový trenér  Mgr. Pavel Římovský:

„I když kurz trvá jen velmi krátce, mám velkou 
radost ze všech dětí, které se kurzu účastní, 
jsou aktivní, učí se rády a v budoucnu budou 
určitě  dobře reprezentovat svou školu. Těm 
nejlepším doporučím registraci v šachovém 
oddílu, kde se mohou dále zdokonalovat a 
účastnit se mládežnických šachových soutěží.    
Samozřejmě je mým ideálním cílem vychovat 
budoucího šampiona, či reprezentanta, ale  pro 
začátek budu rád, když si děti šachy oblíbí, když 
budou rády chodit do šachového kroužku a  
budou rády soutěžit s ostatními dětmi. A pokud 
budou mít podporu svých rodičů, nebude  jim 
jistě nic bránit v tom, aby se rychle zlepšovaly a 
ze soutěží  si odnášely dobré umístění, či přímo  
vítězné ceny.“

Novinky šachového kroužku na
Základní škole Kaplického, Liberec


