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1.Charakteristika školy, základní údaje o škole 
 

Název:  
Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace  

 

Sídlo :  
Jezvé 137, 471 08 Jezvé  

 

Právní forma:  
Příspěvková organizace od 1.1. 2003  

 

IČO:  
70982660  

 

Zřizovatel: 
Obec Stružnice, okres Česká Lípa  

Stružnice 69, 471 08 Jezvé  
 

právní forma: obec IČO: 00 260 975  

 

Ředitelka školy:  
Mgr. Lenka Kolstrunková   

 

 

Zařazení do sítě: 
 1.1. 2003  
Rozhodnutí z 14.2. 2007 ve věci zápisu změny v rejstříku škol s účinností od 1.9.2007:  

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01-C/001 Základní škola  

 

Studium: 
denní  

 

Kapacita školy:  
38 žáků, školní družina 38 žáků a školní jídelna 50 jídel  

 

Rada školy :  

zřízena 1. 12. 2005 

 

 

 

 



1.1 Charakteristika školy 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání a výchovy 

žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Součástí základní školy je školní družina a 

školní jídelna. Obědy jsou dováženy z jídelny  Základní školy Horní Police. 

Škola má charakter malotřídní školy, kde jsou vyučování žáci 1. – 5. ročníků.  

Škola je zapojena do sítě  tvořivých škol  v České republice.  

Výuka byla plněna podle školního vzdělávacího programu „ Tvořivá škola pro všechny a 

pro každého“. 

 

1.2 Dlouhodobé trendy 

 Zlepšení vybavení 
Prostorové a materiální podmínky školy zatím nejsou ještě optimální, ale postupně se situace 

výrazně zlepšuje. Zlepšení tohoto zázemí řešíme se zřizovatelem.  

V letošním roce se dokončila poslední část osvětlení v tělocvičně, šatně, kuchyňce. Byly 

vymalovány učebny, kabinet, kuchyňka a tělocvična. Byl vybudován nový prostor pro 

kabinet, který tam byl přestěhován. Stávající prostor byl uvolněn pro vybudování toalet.  

Byla dovybavena tělocvična o další koš na basket a malou horolezeckou stěnu. 

Velmi dobré je vybavení počítačovou technikou, celkem je k dispozici 16 počítačů a 2 

notebooky díky projektu „EU peníze školám“. 

Každý žák má čtečku knih, kterou plně využívají při vyučování i doma.  V hodinách 

informační technologie využívají žáci přenosnou výpočetní techniku 2 tablety a jeden 

notebook, které využívají hlavně na vypracování domácích úkolů. 

 

 Výchovně vzdělávací oblast 

V letošním školním roce došlo k odchodu i nástupu žáků, školní rok byl zahájen s celkovým 

počtem 16 žáků. V průběhu roku se dva žáci odstěhovali a ke konci školního roku dva žáci 

nastoupili. Od září byla využita možnost navštěvovat 5. ročníku.  

Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor, kvalifikovanou výchovnou poradkyni. Od září 

nastoupila nová paní učitelka, která vyučovala 4. a 5. ročník. Škola poskytuje možnosti 

dalšího vzdělávání a umožňuje zapojování do projektového vyučování a využívání moderní 

techniky při práci s žáky.  



V průběhu školního roku se konala spousta akcí pro žáky v době vyučování, ale i mimo 

vyučování. Žáci se neúčastnili společných akcí malotřídek z důvodu malého počtu dětí a 

špatné dopravní dostupnosti. 

Od října do ledna probíhal edukační kurz pro nové prvňáčky. Každé pátek v průběhu dne děti 

docházely  do školy, kde s nimi pracovala ředitelka školy a připravovala je na zápis do první 

třídy. O tuto činnost nebyl letos velký zájem. V této přípravě budeme pokračovat další roky. 

  

1.3 Řízení školy  

 Úkoly řízení školy 

 

Hlavní důraz byl kladen na vytvoření klidné, rodinné a tvůrčí atmosféry ve škole, 

psychohygienu pedagogických pracovníků. 

 

Úkoly řídící činnosti pro rok 2014/2015 

 Vytvořit klidné a tvůrčí ovzduší ve škole  

 Ve školní praxi dodržovat ustanovení Pracovního řádu pro zaměstnance škol a 

školských zařízení  

 Vytvářet podmínky pro předcházení úrazů ve škole  

 Vytvářet a kontrolovat školní matriku   

 Kontrolovat a řídit realizační tým školního vzdělávacího programu 

 Sestavovat měsíční plány, roční plán a strategický plán rozvoje s výhledem 5 let  

 Dbát na zvyšování kvalifikace pracovníků školy, dbát na zvyšování počítačové a 

finanční gramotnosti  

 Spolupracovat se Školskou radou  

 Svolávat a řídit provozní porady a pedagogické rady. Před poradami a radami 

zveřejňovat s dostatečným předstihem jejich program.  

 Zajišťovat školní soutěže a turnaje.  

 Jmenovat zaměstnance do funkcí, pověřovat třídnictvím, správcovstvím apod.  

 Dodržování školního řádu.  

 Plnění programu prevence sociálně patologických jevů  

 Autoevaluace školy  

 Realizovat projekt, „Aktivní využití volného času“ 

 

 

 

 

 



 

 Spolupráce s rodiči  

Spolupráce s rodiči se velmi zlepšila.  Účast na třídních schůzkách byla stoprocentní.  Rodiče  

mají možnost konzultací  s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní i v době mimo 

konzultační hodiny. Byla jim nabídnuta účast i v hodinách. Tuto nabídku využili převážně 

maminky, které se v průběhu dne  přišly podívat do vyučovacích hodin. 

Prezentovali jsme práce žáků pro rodiče formou výstav, kulturních vystoupení. Rodiče jsme 

zapojili i do činnosti školy. Jedna dílnička byla věnována námětům od maminek. Rodiče se 

zapojují i do přípravy na „Stružnický verš“. 

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy 

2.1 Údaje o žácích a třídách 
 

Výuka probíhala ve dvou  třídách,  kde byli žáci rozděleni takto: 

1.třída  -  1. + 2. ročník   

2.třída  -  4. + 5. ročník 

- třetí ročník nemáme 

Počet tříd Počet žáků  Ø na třídu Ø na učitele 

2. třídy – 5. ročníků 16 8 8 

 

 

Ročník Žáků Dívek  Chlapců 
1. 5 4 1 

2. 7 2 5 

3. 0 0 0 

4. 3 3 0 

5. 1 1 0 

Celkem 16 10 6 

Stav k 31.8.2015 

 Přírůstky a přestupy žáků 

K 7.1. 2015 přestoupili dva žáci z 1. a 4. ročníku na Základní školu v Děčíně. 

Od 16.4. 2014 nastoupil do 1. ročníku jeden žák ze Základní školy 28.října v České Lípě. 

Další žákyně nastoupila 2.6.2015 do 1. ročníku  ze Základní školy 28. Října v České Lípě. 

 

 



 

 Přehled počtu žáků ve školním roce 2014/2015 

Stav  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem 

K 1.9. 2014 4 7 0 4 1 16 

K 31.1.2015 3 7 0 3 1 14 

K 30.6.2015 5 7 0 3 1 16 

Průměr za rok 4 7 0 3,3 1 15,3 

Na konci školního roku opustila školu - 1 žákyně z 5. ročníku, 1 žákyně  z 4. ročníku. Obě 

nastoupily na Základní školu Jižní v České Lípě.  

 

2.2 Koncepce vzdělávání 

Výuka v první a druhém ročníku probíhala podle učebnic LILI A VILI v ostatních ročnících 

podle učebnic z nakladatelství Nová škola a SNP. Výuka je  doplňována výukovými 

počítačovými programy MATIC, Chytré dítě, Silcom, Terasoft a zábavnými pracovními listy 

z nabídky různých nakladatelství jako SPN, Jinan, Fragment, Prodos, Sborovna, Studio 1+1, 

LILI A VILI a dalších. K výuce jsme využívali i DVD Tvořivé školy, pomůcky z řady Škola 

hrou, které přispívají k snadnějšímu osvojení či procvičení výuky z M, Čj, Aj, Prv, Vl a Př. 

Využívali jsme testy a výukové materiály serveru Pro školy – Aktivní škola, Dakabinet. A 

sady DUM, které jsme si vytvořili v rámci projektu EU školám. 

 

 Týdenní dotace vyučovacích hodin 

1. ročník 20 hodin + 1 hodina nepovinný AJ 

2. ročník 22 hodin 

3. ročník 24 hodin – nevyučoval se 

4. ročník 26 hodin 

5. ročník 26 hodin  

 

 

 

 

 

 

 

 



Učební plán pro 1. – 5. r. základního vzdělávání   

       
 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 
ročník 

Minimál

ní 
časová 

dotace 

Disponibilní 

hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a jazykové 

komunikace 

Český jazyk 9 7+2 7+2 6+1 6 + 1   35                   +6                 

 Cizí jazyk - +1 3 3 3    9                   + 1 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 3 + 2 5 3 + 2 5  20                   + 4                  

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - - +1 1    1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 - -    6                                   

 Přírodověda  - - 2 1 + 1    3                  + 1 

 Vlastivěda - - - 1+1 2    3                  + 1 

Umění a kultura Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1    5 

 Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2    7 

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2  10 

Člověk a svět práce Praktické 

činnosti 
1 1 1 1 1   5 

týdenní hodinová dotace a disponibilní 

hodiny 
20 + 1 17 + 5 22 

+ 2 

21 + 

5 

24 

 + 2 

104                 + 14 

celkový týdenní počet hod. -  maximum 

týdně 
20 22 24 26 26              118 

 

Nepovinné předměty V 1. ročníku  Anglický jazyk – 1. hodina 

týdně 

 

Poznámka: 

V 1. ročníku je předmět Anglický jazyk zařazen jako nepovinný předmět, od 2. ročníku se jej 

žáci vyučují povinně – ve 2. ročníku s jednohodinovou dotací, od 3. ročníku s tříhodinovou 

dotací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Organizační záležitosti 
1.pololetí                   1.9.2014 – 29.1.2015 

2.pololetí                   2.2.2015 – 30.6.2015 

 

 Prázdniny 
Podzimní                    27.10. 2014 – 29.10.2014 

Vánoční                      22.12.2014 – 2.1. 2015 

Pololetní                     30.1.2015 

Jarní                            2.2. 2015 – 8.2.2015 

Velikonoční                2.4.2014 – 3.4.2015 

 

 

 Ředitelské volno 
Nebylo v průběhu roku využito         

 

 Třídní schůzky 
3.9. 2014 od 15.30 hod. 

20.11.2014 od 15.30 hod. 

8.1.2015 od 15.30 hod. 

15.4.2015 od 15.30 hod. 

10.6.2015 od 8.00 do 16.00  hod. – Den pro rodiče 

 

 Pedagogické porady 
3.11. 2014 

7.1. 2015 

7.4.2015 

22.6.2015 

 

 Přípravka pro předškoláky 
3.10. 2014 

17.10. 2014 

4.11. 2014 

7.11. 2014 

18.11. 2014 

21.11. 2014 

2.12. 2014 

5.12.2014 

6.1.2015 

20.1.2015 

 

 Zápis do 1. ročníku 
V pátek 22.1.2015 od 9.00 hod do 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Školní a mimoškolní činnost  
 

 Přehled zájmové činnosti 

 
Název kroužku Počet zájemců Termín 

Počítače 11 pátek  

Firmička 16 středa -  sudá  

Taneční  10 pátek 

Keramika 7 Středa - lichá 

Fotografický  4 Čtvrtek - sudý 

Náprava řeči  5 pondělí 

Hra na flétnu  6 pátek 

 

 

 

3.Výkon státní správy 
 
Ředitelka Základní školy Stružnice jako příslušný správní orgán rozhodla podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád vydala:  

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání          :   5 

Rozhodnutí o odložení  povinné školní docházky     :   1 

Rozhodnutí o přestupu žáka                                       :   2 

 Stav k 31.8.2015 

 

 

 Stav žáků k 1.9.2014 

 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem 

4 7 0 4 1 16 

 

 

 

4.Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijímacím řízení 
 
Zápisu do prvního ročníku předcházel edukační kurz, který probíhal od října do ledna. Zápis 

se konal dne 23.1.2015 od 9.00 do 17.00 hod. K zápisu se dostavily děti s rodiči. 

 

Zapsáno do  

1. ročníku 

Rozhodnutí o 

přijetí  

Odklad školní 

docházky 

Nastoupilo do  

1. ročníku 

4 4 1× 2 

x Dodatečný odklad byl vydán na základě žádosti podané zákonným zástupcem do 31.5.2015. 

Vstup do 1. ročníku byl odložen o jeden rok. 



V srpnu byla přijata na základě rozhodnutí 1 žákyně, která byla u zápisu ve škole v České 

Lípě. 

 

 

 

5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 Přehled prospěchu ve školním roce 2014/2015 

 

 

   Ročník 

Počet žáků / 

dívek 

Prospělo 

s vyznamenání 

/ dívek 

Prospělo / 

dívek 

Neprospělo / 

dívek 

1. 5/4 5/4 0 0 

2. 7/2 6/2 1/0 0 

3. 0/0 0/0 0 0 

4. 3/3 2/2 1/1 0 

5. 1/1 1/1 0 0 

× stav k 30.6.2015 

 

 

 

Žákyně 4. a 5. ročníku se zapojily do celostátního testování SCIO. 

Dovednosti pro život: (viz přílohy 1 – 4) 

- vztahy a komunikace 

- řešení problémů 

- práce s informacemi 

 

Čtenář 4. ročník: (viz přílohy 5 – 12) 

 

Čtenář 5. ročník: (viz přílohy 12 – 19) 

 

 

 

 Klasifikace chování 

 
1. stupeň / dívek 2. stupeň / dívek 3. stupeň / dívek 

16/10 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Počet zameškaných hodin 

 
 Omluvených Neomluvených 

celkem Ø na žáka celkem Ø na žáka 

 

I. pololetí 

 

377 

 

23,56 

 

0 

 

0 

 

II. pololetí 

 

537 

 

33,56 

 

0 

 

0 

    

      Celkem  

 

914 

 

57,12 

 

0 

 

0 

 

 

 

6. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Údaje o pracovnících školy 

 

Vedení školy: 

ředitelka Mgr. Lenka Kolstrunková 

zástupkyně Mgr. Lucie Plačková 

výchovný poradce Mgr. Lenka Kolstrunková 

preventista  Mgr. Lenka Kolstrunková 

 

Třídní učitelky: 

I. třída ( 1. + 2. ročník) Mgr. Lenka Kolstrunková 

II. třída (4. + 5. ročník) Mgr. Dana Puškárová 

 

Vychovatelka: 

Mgr. Lucie Plačková 

 
Nepedagogický úsek 

uklízečka, pomocná kuchařka Michaela Šimonková 

 
 

Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání Praxe 
učitelka 16 Vš SPPG VP 31 

učitelka 22 VšVČ 12 

vychovatelka 20 Vš VČ 7 

Poznámka: Vš SPPG – vysoká škola speciální pedagogika, VšVČ – vysoká škola volnočasové 

aktivity 

 

 

 

 



 Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 
nastoupili 1 

odešli Na jinou školu Neznámo 

1 0 1 

 

 

 Věková skladba pedagogického sboru  

 
OPZ Do 30 let/ 

žen 

31 – 40 let/ 

žen 

41 – 50 let/ 

žen 

51 – důchodci/ žen Celkem 

Mgr. 0/0 2/2 0/0 1/1 3/3 

Poznámka: OPZ – odborná a pedagogická způsobilost 

 

 

 

 

 Nepedagogický úsek 

 
nastoupila odešla 

1 1 

 

Věková kategorie Pracovní zařazení Pracovní úvazek 

31 - 40 let/žen uklízečka 37,50 

1 1  

31 – 40 let/žen pomocná kuchařka 25,00 

1 1  

 

 
 
 
7. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků 

 
 1.pololetí 

 
Termín Název Účastník Poplatek 

2.10.14 Spisová služba v praxi 

 

Kolstrunková 500,-- Kč 

Česká 

Lípa 

16.10.14 Rozvoj čtenářské gramotnosti – 

zábavné učení 1. stupeň 

27 642/2012-25-578 

Puškárová 500,-- Kč 

Ústí nad 

Labem 

21.10. 14 Náměty pro výtvarné techniky  

F74 – 02 – 16 - 142 

Plačková 500,-- Kč 

Ústí nad 

Labem 



11.11. 14. Výtvarná výchova – šperky a 

dekorace z plastu 

Y53 – 03 – 17 - 142 

Plačková 810,-- Kč 

Liberec 

19.11. 14 Národní systém inspekčního 

hodnocení vzdělávací soustavy 

v České republice 

Kolstrunková Zdarma 

Ústí nad 

Labem 

8.12. 14 Informace o školním a domácím 

testování v systému ISET 

Kolstrunková zdarma 

Česká 

Lípa 

15.12.14 EDULAB – program podpory 

digitalizace škol 

Kolstrunková zdarma 

Praha 

 

 

 

 

 2. Pololetí 

 

Termín Název Účastník Poplatek 

25.3.15 Jak mít v pořádku dokumentaci 

ZŠ  

Kolstrunková 890,-- 

Praha 

9.3. 15 ČŠI – NIQES modul školního 

testování 

Kolstrunková Zdarma 

Liberec 

25.3.15  Vztah inspekce a ředitele školy Kolstrunková 600,-- 

Praha 

20.5.15 Nápadník do hodin matematiky Puškárová  850,-- Kč  

Ústí nad 

Labem 

březen - 

červen 

ČŠI - Vzdělávací program pro 

vedoucí pracovníky – pilotní 

program 

Kolstrunková Zdarma 

Liberec 

13.8.15 Směrnice a zákony o finanční 

kontrole 

Kolstrunková 1990,-- 

Kč 

Praha 

 
Každá zaměstnankyně si zvolila sama téma, které ji zaujalo. Celkově se vzdělávání využilo 

v dostatečném rozsahu. Vzhledem k tomu, že ředitelka byla ČŠI na pilotní testování 

vedoucích pracovníků byl výběr ostatních zaměstnanců v 2. pololetí omezen. Celkem bylo na 

DVPP vyčerpáno 6640,-- Kč. 

 

 

 

 



8. Přehled exkurzí a doprovodných akcí ve školním roce 
2014/2015 
 
 Kulturní a poznávací akce 

 

Období Akce 

Září - Zahájení školního roku 

- Jičín město pohádek 

- Lípa Musica – „Otvírání 

studánek“ 

Říjen - ZOO Ústí nad Labem 

- Strašidelná dílnička 

- Muzikál – „Sněhová 

královna“ 

- Policie ČR – preventivní 

program 

- Spaní ve škole 

Listopad - Pohádky pana Pohádky 

- Muzikoterapi 

- Beseda v knihovně 

- Rozsvícení vánočního stromu 

 

Prosinec - Zpívání v kostele  

- Mikulášská nadílka 

- Vánoce v Aréně 

- Vánoční besídka 

- Sokolníci – beseda 

- Spaní ve škole 

 

Leden - Den otevřených dveří 

 

Únor - Karneval 

- Spaní ve škole 

- Pomáháme zvěři – akce s 

myslivci 

- Masopustní průvod 

- Beseda se spisovatelem  

Janem Opařilem 

- Divadelní představení 

„Smolíček“ 

- Plavecký výcvik – zahájení 

 



Březen - Dílnička – vyrábíme podle 

maminek 

- Stružnický verš – 3. ročník 

- Exkurze firmička 

- Plavecký výcvik  

 

Duben - Plavecký výcvik 

- Muzeum loutek Litoměřice 

- Měsíc bezpečnosti – akce s 

policií ČR 

- Čarodějnický den – dílnička 

- Spaní ve škole 

 

Květen - Svátek matek – kulturní akce 

- Víkendový pobyt – Hrádek 

nad Nisou 

- Beseda na knihou Václav 

Čtvrtka 

Červen  - Den dětí 

- Slavnostní převzetí ocenění 

„Podnikavá škola“ 

- Škola v přírodě – Staré Splavy 

- Stružnické slavnosti 

- Sportovní olympiáda 

- Požární sbor Kravaře 

- Akademie pro rodiče 

 

 

9. Projekty 
 
 Firmička na výrobu zdravých svačinek 

 
V letošním školním roce naše škola vstoupila do projektu „PARTNERSTVÍ ŠKOL A 

ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0073). 

Tento projekt probíhal od září 2014 do července 2015 ve spolupráci s OHK v Liberci. Projekt 

byl financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 

Cílem projektu bylo metodické nastavení výchovy podnikavosti ve školách a to formou 

školících minipodniků. Jedná se o tzv. cvičné firmičky chráněné prostředím školy za podpory 

metodiků, facilitátorů, pedagogů a mentorů ze skutečného podnikatelského prostředí. 

Klíčovými prvky projektu jsou posilování podnikatelských znalostí a dovedností, nastavení 

komunikace, podpora tvořivosti a inovativnosti.  



Školní minipodniky byly vedeny hravou formou, ale s aspekty fungování realistické firmy. 

Správným seskládáním vznikl zárodek minipodniku, ale především došlo k rozvoji a 

posilování klíčových kompetencí vedoucích k podnikavosti.  

Pro žáky byl přínos projektu především v:  

 posílení podnikatelských dovedností 

 nastavení komunikace a spolupráce mezi reálným podnikatelským prostředím a 

školami 

 zkušenostní učení 

 podpoře tvořivosti, inovativnosti a iniciativnosti 

 nepohrdání některými druhy zaměstnání a pozitivnímu vnímání zejména řemesel a 

některých technických oborů 

 setkání s odborníky z praxe 

Projekt si kladl za cíl zlepšení postojů mladé generace ke vzdělávání, ke své škole, ale i 

k jednotlivým profesím. Inovativním prvkem bylo nastavení spolupráce mezi školami a 

firmami v Libereckém kraji. Firmy a školy se naučily spolu komunikovat, naslouchat svým 

potřebám, definovat své zájmy. Naším plánem bylo aby si žáci dokázali představit co budou 

„vyrábět“ a co k tomu budou potřebovat – tedy „od nápadu k výrobku“.  Také došlo ke 

spolupráci a kooperaci mezi stupni základních škol, středních škol různého zaměření a 

firmami různého zaměření. Důležitý byl i aspekt zapojení škol se studenty se zdravotním 

handicapem.  

V průběhu provozování firmičky si žáci pořídili vybavení, které mohli plně využívat nejen po 

celou dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Celková finanční podpora projektu byla 

35000,-- Kč na firmičku. 

Na závěr projektu byla vyhlášena soutěž o získání titulu „Podnikatel Junior“. Účastníci 

soutěže museli vyhotovit projekt v kterém prezentovali  nejlepší výrobek a jeho uplatnění. 

Žáci naší školy nabízeli občerstvení, na slavnostní akci. Za tento projekt se dělili o 2. – 3. 

místo s jinou školou. 

Zapojením do tohoto projektu získala škola titul „PODNIKAVÁ ŠKOLA“. Obě ocenění si 

žáci převzali osobně na závěrečném benchmarking, který se konal 5.června 2015 na Krajském 

úřadu Libereckého kraje.  

 

 

 

 Prázdninová školička 
 

O hlavních prázdninách nabídla škola rodičům „Prázdninovou školičku“ . V týdnu od 17.8. do 

21.8. měli žáci možnost navštěvovat  školu kde si od 7.00 hod. do 16.00 hod. mohli si vyrábět 

výrobky, sportovat v tělocvičně a na zahradě školy,  hrát s hračkami. Stravování zajišťovali 

rodiče. Na závěr týdne měli žáci možnost účastnit se výletu Lužickým motoráčkem do 

Liberce. Jízdné hradili rodiče.  

 



10. Spolupráce s rodiči 
 
V letošním školním roce se nám dařilo velmi dobře zapojit rodiče do činnosti školy. Účast 

rodičů v pravidelných dílničkách byla vysoké, v jedné bylo téma vyrábíme podle maminek.  

Dveře školy byly rodičům otevřeny i mimo konzultační hodiny, měli možnost navštívit 

vyučování a shlédnout jak pracujeme s žáky v hodinách. Tuto nabídku v letošním školním  

roce využili v menší míře. Rodiče se zapojili také do přípravy na „Stružnický verš“ pomáhali 

žákům s výběrem básničky a jeden zástupce z rodičů byl i členem komise.  

 

Účast na společných akcích jsme nabízeli i rodičům a dětem z MŠ Stružnice z jejich strany 

nebyl o tyto akce zájem.  

 

V průběhu roku jsme pořádali   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Před zápisem do 1. ročníku. 

Účast ze strany rodičů z MŠ na této akci byla úměrná zájmu o tuto školu.  

 

 

 

11. Školská rada 
Je orgán školy, který se volí  podle  §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 

středním, vyšším odborném vzdělávání ( školský zákon), podílí se na činnosti školy.  

Byla zvolena nová členka, ze zástupců školy. 

 

Sešla se  dvakrát  za rok.  Na začátku roku schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014 

v dalších schůzkách schvalovala dodatky ke školnímu řádu. Na konci školního roku se nesešla 

protože nebyl k setkání důvod.  

Ředitelka velmi úzce spolupracovala  s předsedkyní komise. 

 

 

 
12. Výchovné poradenství a prevence patologických  jevů 
Ředitelka školy současně vykonávala funkci preventisty i výchovného poradce (mám 

vystudováno výchovné poradenství). 

Spolupráce s PPP nebyla v tomto školním roce využita. Práce s nadanými žáky a s žáky 

vyžadující zvláštní péči byla  zvládnuta v rámci hodin, vzhledem k malému počtu žáků nebyla 

potřeba žádná odborná konzultace ani šetření dětí.  

Škola pracuje podle plánu výchovného poradce. 

 

V průběhu roku preventista neřešil žádné přestupky žáků. Neomluvené hodiny nikdo neměl. 

Škola nadále pracuje podle preventivního programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
V letošním školním roce jsme se neúčastnili akcí pořádaných jinými malotřídními školami. 

Dostupnost míst kde se akce konaly byla velmi špatná, pokud bychom si objednali autobus 

bylo by to pro nás velmi finančně náročné.  

Pořádali jsme si akce vlastní.  

 

„STRUŽNICKÝ VERŠ“ 

- třetí ročník recitační soutěže 

 

„ZPÍVÁNÍ V KOSTELE“ 

-  kulturní vystoupení 

 

„TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA“ 

- 2 skupiny dětí doprovázené zaměstnankyněmi charity  

 

 „SPORTOVNÍ DEN“ 

- školní kolo – hod do dálky, hod na cíl, skok z místa, skok do dálky 

 

„ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ 

- získání titulu podnikavá škola 

 

„CHARITATIVNÍ AKCE“ 

- sněhuláci pro Afriku 

- prodej výrobků  Fond Sidus 

 

 

14. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
ČŠI – kontrola ve školním roce 2014/2015 neproběhla  
 

Kontrola hospodaření  AUDIT  

Termín: 17.4.2015  

Předmět: - výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31.12. 2014  a 

zhodnocení používaných metod a ocenění majetku. 

- dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního 

kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků.  

- náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti 

 

Závěr:  

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno 

porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným 

rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 

 

Kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení 

Termín:20.4.2015 

Závěr:  

- byly zjištěny drobné nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny a potřebné 

doklady byly doručeny firmou  



 

 

Kontrola elektrického zařízení 

Termín:12.5.2015 

Závěr:   

- bez závad 

 

 

Revize tělovýchovného nářadí 

Termín:20.4.2015 

Závěr: 

- bez závad 

 

 

Kontrola hasících přístrojů 

Termín: 4.6.2015 

Závěr: 

- bez závad 

 

Kontrola a čištění komínu 

Termín: 28.5.2015 

Závěr: 

- nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy 
Škola hospodaří se dvěma rozpočty 

 

 

 KRAJ 
Příjmy kraj  

Neinvestiční přijaté dotace posk. krajem 1 048 171.00 

 

Výdaje kraj 

Celkem 1 048 171.00 

 

Další dotace: 

ÚZ 33051                                                                   1.971,00 Kč 

ÚZ 33052                                                                  7.985,00 Kč 

Zůstatek                                                                         0.00 

 

 

 

 

 



 

 PROVOZ 
 

Příjmy 

Celkem 1 433 178.77 

 

Výdaje 

Celkem 1  423 795.23 

 

Zůstatek                                                                9 383.54 

 

 

 STÁŽE 
Příjmy 

Celkem 83 086.00 

 

Výdaje 

Celkem 16 617.20 

 

Zůstatek                                                               66 468.80 

 

 

 

Výsledek hospodaření: hlavní činnost                   9.383,54 Kč  

(hospodářská činnost 9.043,00 Kč )  

- převeden do rezervního fondu školy 

 

Výnosy celkem:       2.471.449,77 Kč ( z toho + 9.900,00 Kč hospodářská činnost )  

Náklady celkem:      2.471.109,23 Kč ( z toho + 857,00 Kč hospodářská činnost ) 

 

 

 Fondového hospodaření  
 
Účet 411 Fond odměn 46.077,00 Kč  
V r.2014 nebyl na tomto účtu zaznamenán  

 

 

Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 9.827,40 Kč  
PS k 01.01 : 8.944,40 Kč  

Tvorba FKSP z hrubých mezd: 10.223,00 Kč  

Čerpání: 9.340,00 Kč  

z toho :  

2.240,00 Kč stravování  

7.100,00 Kč ostatní – vitamíny, masáže, občerstvení, vánoční balíčky 

 

 

Účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 293.242,17 Kč  
PS k 01.01. : 196.231,36 Kč  



Tvorba : 97.028,81 Kč ( zlepšený HV za 2013 )  

Čerpání : 0,00 Kč  

 

 

Účet 414 Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 Kč  
PS k 01.01.: 5.963,00Kč  

Přírůstky : 18.848,00 Kč  

Čerpání : 24.811,00 Kč  

Nevyčerpaná dotace EU peníze školám 

 

 

Účet 416 Fond reprodukce majetku 18.129,00 Kč  
PS k 01.01.:  23.129,00 Kč 

Tvorba:  0,00 Kč 

Čerpáno: 5.000,00 Kč 

Aktiva 

 

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38.925,00 Kč 

PS k 01.01.:   38.925,00 Kč 

Přírůstky: 11.495,00 Kč (software pro notebook) 

Úbytky:  0,00 Kč 

 

 

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Kč 

V r. 2014 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb 

 

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 922.004,13 Kč 

PS k 1.1.:  827.165,13 Kč 

Přírůstky: 168.440,00 Kč 

Úbytky: 73.601,00 Kč /zejména nábytek v nižších částkách do 5 tisíc Kč + kopírka/ 

Zřizovatel schválil vyřazení 7.3.2014, č. usnesení 2014-30-12. 

 

 

 Sponzorské dary 
 
Příjmy 24.811,00 

 Revok spol. s r.o. 

            Dubická 3282 

           470 02 Česká Lípa 

 SAUER, a. s. 

            Nádražní 10  

           471 07  Žandov 

 

 Příspěvky od rodičů  

 



 

 

 

16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
 Stáže ve firmách 

příjmy 83 086.00 Kč 

výdaje 16.617,20 Kč 

 

Zůstatek                                                               66 468.80 

 

 

„PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI“ 

(CZ.1.07/1.1.00/54.0073) 

 

 

Celková přidělená dotace 

 

35.000,-- Kč 

 

Nákup majetku a spotřebního materiálu 

 

 

35.000,--Kč 

Zůstatek                                                            0,00 Kč 

 

 

 

 

17. Další zaměření školy, zhodnocení, závěr 
 
Základním aspektem pro utváření osobnosti žáka je klima školy. Tím se myslí, jaké jsou  

mezilidské vztahy. Škola by měla být nejen bezpečné místo, kde se děti rozvíjejí 

v dovednostech, ale je v ní  i prostor pro výměnu informací jak mezi rodiči a učiteli, tak i 

mezi rodiči navzájem. Při vstupu do školy jsou zaměstnanci přívětiví a vstřícní, všichni žáci 

zdraví, i když vás neznají, práce žáků jsou prezentovány ve všech prostorách budovy. Není 

problém zastavit vyučujícího na krátkou konzultaci. Rodiče jsou nenásilnou formou 

pravidelných akcí vtaženi do života školy. V tom je výhoda malé škol, kde se zaměstnanci a 

rodiče brzy všichni znají. Rodič je pro školu partnerem, cítí, že je v ní vítán. 

Pro žáky a rodiče pořádají v průběhu školního roku různé společenské akce. 

 
 

Základní škola Stružnice je malotřídní škola, která od září roku 2012 nabízí výuku do 5. 

ročníku. V tomto školním roce byla tato možnost využita.  Je to škola rodinného typu s 

malým počtem dětí ve třídách. Při výuce je uplatněn individuální přístup k jednotlivým 

žákům.  

 



Díky projektům je velmi dobře vybavena kuchyňka a učebny školy především v oblasti 

digitálních technologií, nejen počítači, ale také interaktivními tabulemi, projektory a také 

výukovými programy.  

 

V letošním školním roce byla dokončena modernizace osvětlení, které bylo zrekonstruováno 

v kuchyňce, jídelně a tělocvičně. Byly vymalovány učebny, kuchyňka a tělocvična. 

 

Byly nakoupeny další učební pomůcky, které slouží  k  zkvalitnění výuky. Velké množství 

finančních prostředků bylo věnováno na školní i mimoškolní akce pořádané pro děti a rodiče.  

 

 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že veškeré naše dosavadní snažení mělo několik cílů.  

 

Aby naše škola byla pro své žáky zdrojem poznávání a radosti, aby děti do školy chodily rády 

a rády se do školy vracely. Abychom u dětí vzbudili zvědavost, touhu po nových poznatcích, 

úctu k vzdělání a touhu po něm. Vedli jsme je k sebevědomí, sebeúctě a především vzájemné 

toleranci. Abychom dětem vytvořili podmínky ke vzdělávání, které nabízejí ostatní školy.  

 

Vybavit školu moderní technikou a pomůckami, což se velmi dobře dařilo. Umožnit 

pedagogům využívat kvalitní počítačovou techniku, která jim usnadní a urychlí jejich práci, 

přispěje k bezprostřední komunikaci s rodiči a s vedením školy. Naším cílem byla také 

spokojenost rodičů a zřizovatele. 

 

Budeme i nadále pokračovat v některých aktivitách školy, přidáme spoustu nových akcí pro 

děti. Zapojíme se do různých projektů, abych dětem jinou formou podávali více informací. 

 

Spolupráce s mateřskou školkou byla velmi malá, a proto musíme tuto spolupráci více 

prohloubit, budeme pořádat společné akce, abychom si získali větší přízeň rodičů.  

 

Musíme více informovat rodiče a veřejnost o našich aktivitách. Více spolupracovat s rodiči a 

nabízet jim pravidelné  informace o prospěchu a chování dětí.   

 

V novém školním roce budeme i nadále zlepšovat svou práci např. více se zaměřit na přípravu 

nových prvňáčků, více využívat kladnou přízeň od zřizovatele,  podávat pravidelné informace 

rodičům, u dětí ještě více vyzdvihovat  kladné vlastnosti, sebevědomí a podporovat jejich 

sportovní nadání. 

 

Děkuji všem spolupracovníkům za jejich obětavou a kvalitní práci. Přeji jim, aby se jim v naší 

škole i nadále dařilo a líbilo a jejich práce jim přinášela radost a potěšení. 

 

 

 

 

18. Zpravodaj, fotodokumentace 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


