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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  
IZO: 600074676 

 

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  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

zsstruznice@zsstruznice.cz 

www.zsstruznice.cz 

 

Studium: 
denní  

 

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

 

Školská rada školy : 

zřízena 1. 12. 2005 

Má 6 členů ( Nikola Petříková, Mgr. Lucie Plačková, Anita Bělová, Jana Zelenková, Lucie 

Valdhansová, Jitka Helešicová . Předsedkyní je Valdhansová Lucie. 

mailto:zsstruznice@zsstruznice.cz
http://www.zsstruznice.cz/


 

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  Mateřské školy Horní Police. 

Škola má charakter malotřídní školy, kde jsou vyučováni 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 školyještě stále nejsou optimální. Učebny jsou vybaveny 

novým nábytkem jsou pravidelně  malovány, zbývá uskutečnit  rekonstrukci toalet. 

V letošním roce bylo vypsáno výběrové řízení. Rekonstrukce byla vypsána na letní období. Po 

vybrání odborné firmy byla rekonstrukce odsunuta na zimní období.V řešení zlepšení zázemí 

úzce spolupracujeme se zřizovatelem.  

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 využívá při vyučování i doma. V hodinách informační 

technologie využívají žáci přenosnou výpočetní techniku -  3 tablety a dva  notebooky, které 

využívají hlavně na vypracování domácích úkolů. Tablety využívají i při procvičování učiva 

v ostatních předmětech. 

 

 Výchovně vzdělávací oblast 

Letošní školní rokbyl zahájen s celkovým počtem 21 žáků. V průběhu roku  jedna žákyně 

odešla na jinou školu a tři žáci se přistěhovali.  

Pedagogický sbor je na 90% kvalifikovaný včetně výchovné poradkyně, preventista  

vykonává činnost bez kvalifikace.  Škola poskytuje možnosti dalšího vzdělávání a umožňuje 

zapojování do projektového vyučování a využívání moderní techniky při práci s žáky. 

Ve  školním roce 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  března do dubna  probíhal edukační kurz pro nové prvňáčky. Každé úterý v odpoledních 

hodinách děti navštěvovaly školu, kde s nimi pracovala ředitelka školy a připravovala je na 

zápis do první třídy. O tuto činnost byl letos velmi malý zájem. V této přípravě budeme 

pokračovat další roky. 

V průběhu školního roku nastoupily do školy dvě asistentky pedagoga. V rámci projektu 

Inkluze byly vytvořeny podmínky pro žáky s podpůrným opatřením. Obě asistentky byly plně 

kvalifikované. 

 

1.3 Řízeníškoly 

 Úkoly řízení školy 

 

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

psychohygienu pedagogických pracovníků. 

 

Úkoly řídící činnosti pro rok 2016/2017 

 Vytvořit klidné a tvůrčí ovzduší ve škole  

 Vytvořit velmi dobré podmínky pro žáky s podpůrnými opatřeními 

 Přizpůsobit výuku individuálním schopnostem žáků 

 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  

 

 



 

 Spolupráce s rodiči  

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

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

konzultační hodiny. I nadále byla rodičům nabídnuta účast  v hodinách.  

Prezentovalijsme práce žáků pro rodiče formou výstav a  kulturních vystoupení. Rodiče jsme 

zapojili i do činnosti školy. Jedna dílnička byla věnována námětům od maminek, zapojení ze 

strany maminek bylo velmi pěkné. Další spolupráce byla při pořádání Zahradní slavnosti na 

konci roku.Rodiče se zapojují i do přípravy na „Stružnický verš.“ 

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy 

2.1 Údaje o žácích, výsledky výchovy a 

vzdělávání  

 Údaje o žácích a třídách 

 

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

1.třída  - 1. + 2. ročník  

2.třída  -  3. + 4. ročník 

- pátý ročník nebyl 

Počet tříd Počet žáků  Ø na třídu Ø na učitele 

2. třídy – 5. ročníků 23 11,5 7,6 

 

 

Ročník Žáků Dívek  Chlapců 
1. 9 5 4 

2. 2 2 0 

3. 6 4 2 

4. 6 2 4 

5. 0 0 0 

Celkem 23 13 10 

Stav k 30.6.2017 

 

 



 

 Přehled počtu žáků ve školním roce 2016/2017 

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

K 1.9. 2016 7 2 6 6 0 21 

K 31.1.2017 9 2 6 6 0 24 

K 31.8.2017 8 2 5 6 0 21 

V průběhu prázdnin se odhlásily 3 žákyně ( 2 z 1. ročníku a 1. z 3. ročníku)nastupují na  

Základní školu Jižnív České Lípě. 

 

2.2Koncepce vzdělávání 

Výukav prvním, druhém a třetím 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.Internetové software Umíme česky, Školákov a jiné jsme využívali při opakování učiva. 

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 21 hodin 

3. ročník 23 hodin 

4. ročník 27 hodin 

5. ročník 27 hodin – nevyučoval se 

 

 Nepovinné předměty 

Žáci 1. ročníku mají možnost zvolit si AJ jako nepovinný předmět. Časová dotace je 1 hod. 

týdně. 

 Učební plány 
Učební plány, i když nejsou povinné, si  zpracovávají pedagogové v přípravném týdnu před 

zahájením nového školního roku. 

Každý pedagog individuálnězpracovává učební plány pro příslušný ročník (třídu) a předmět. 

Kopie učebních plánů jsou uloženy v ředitelně. Vyžaduje-li to potřeba, jsou v průběhu 

školního roku korigovány a upravovány. Při sestavení učebních plánů vychází pedagogové ze 

základního dokumentu: ŠVP – „Tvořivá škola pro všechny a pro každého.“ 

 



 

 Tvorba školního vzdělávacího programu ( ŠVP ) 
Koordinátorem tvorby školního vzdělávacího programu byla na naší škole pověřena 

Mgr. Lenka Kolstrunková. 

Školní vzdělávací plán byl doplněna o upraven podle nových požadavků MŠMTV. Převážně 

byly doplněny podklady k inkluzivnímu vzdělávání pro žáky vyžadující podpůrná opatření a 

žáky mimořádně nadané.  

 

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 6+2 6+2 6+2 6 + 2 33                   +8 

 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 + 0 16 + 5 21 

+ 2 

21 + 

6 

24 

 + 3 

102+ 16 

celkový týdenní počet hod. -  maximum 

týdně 
20 21 23 27 27              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               1.9.2016 – 31.1.2017 

2.pololetí              1.2.2017 – 30.6.2017 

 

 Prázdniny 
Podzimní                    26.10. 2016 – 27.10.2016 

Vánoční                      23.12.2016 – 2.1. 2017 

Pololetní                     3.2.2017 

Jarní                            20.2. 2017 – 26.2.2017 

Velikonoční                13.4.2017 – 14.4.2017 

 

 

 Ředitelské volno 
Nebylo v průběhu roku využito. 

 

 Třídní schůzky 
5.9. 2016 od 15.30 hod. 

14.11.2016 od 15.30 hod. 

11.4.2017 od 15.30 hod. 

16.1.2017 od 8.00 do 16.00 hod. – třídnický den 

16.5.2017 od 8.00 do 16.00  hod. – třídnický den 

17.5.2017 od 16,00 hod. pro budoucí prvňáky 

 

 Pedagogické porady 
10.11. 2016 

12.1. 2017 

10.4.2017 

27.6.2017 

 

 Přípravka pro předškoláky 
9.3.2017 

16.3.2017 

23.3.2017 

6.4.2017 

 

 

 

 Zápis do 1. ročníku 
V pátek 21.4.2017 od 9.00 hod do 17.00 hod, náhradní termín 28.4.2017 od 14.00 – 17.00 

hod. 

 

 

 

 

 



2.4 Školní a mimoškolní činnost  
 

 Přehled zájmové činnosti 

 
Název kroužku Počet zájemců Termín Vedoucí 

Počítače, fotografický 12 čtvrtek - lichý Petříková 

Taneční  16 středa Mgr. Plačková 

Keramika 8 nepravidelně Mgr. Kolstrunková 

Náprava řeči 6 pondělí Šámalová 

Hra na flétnu  15 pátek Mgr. Plačková 

Technický 8 pátek Šimonek 

Sportovní 14 čtvrtek Petříková 

Poznámka: Technický kroužek byl jen 1. pololetí. Sportovní kroužek probíhal v 2. poletí. 

 

 

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          :   2 

Rozhodnutí o odložení  povinné školní docházky     :   0 

Rozhodnutí o přestupu žáka                                      :   4 

 Stav k 31.8.2016 

 

 

 Stav žáků k 31.8.2017 

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

2 8 2 5 6 23 

 

 

 

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

se konal dne 21.4.2017 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 

2 2 0 2 



 

5.Údaje o výsledcích vzdělávánížáků 
 

 Přehled prospěchu ve školním roce 2016/2017 

 

 

   Ročník 

Počet žáků / 

dívek 

Prospělo 

s vyznamenání 

/ dívek 

Prospělo / 

dívek 

Neprospělo / 

dívek 

1. 9/5 7/4 2/1 0/0 

2. 2/2 1/1 1/1 0/0 

3. 6/2 2/2 4/2 0/0 

4. 6/2 5/2 1/0 0/0 

5. 0/0 0/0 0/0 0/0 

× stav k 30.6.2016 

 

 

 Testování žáků 
 

Žáci nebyli zapojeni  do celostátního testování SCIO.Kontrola výsledků vědomostí byla 

prováděna dílčími písemnými pracemi a pololetními pracemi.  

 

 

 

 Výchovná opatření 

 
 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 7 8 

Pochvala ředitele školy 12 0 

Jiná ocenění 0 0 

napomenutí 1 0 

Důtka třídního učitele 1 0 

Důtka ředitele školy 0 1 

Snížená známka z chování 0 1 

 

Většina přestupků proti školnímu řádu byla okamžitě řešena třídními učiteli (popř. ředitelkou 

školy, výchovnou poradkyní ),  kteřídaný přestupek řešili přímo se žákem,  případně s rodiči 

žáka (zákonnými zástupci), ev. odborem sociální péče. Z těchto jednání byl pořízen písemný 

záznam. Všechny vážnější přestupky žáků byly projednány na pedagogické radě. 

 

 

 

 

 

 



 

 Počet zameškaných hodin 

 
 Omluvených Neomluvených 

celkem Ø na žáka celkem Ø na žáka 

 

I. pololetí 

 

637 

 

27,69 

 

0 

 

0 

 

II. pololetí 

 

649 

 

28,21 

 

0 

 

0 

 

      Celkem  

 

1286 

 

55,91 

 

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 Nikola Petříková 

 

 

Třídní učitelky: 

I. třída ( 1. + 2. ročník) Nikola Petříková 

II. třída (3. + 4. ročník) Mgr. Lenka Kolstrunková 

 

Učitelka 

Mgr. Lucie Plačková 

 

Vychovatelka: 

Mgr. Lucie Plačková 

 
Asisten pedagoga 

1. třída  Ing. Alexandra Nováková 

2. třída Lenka Bendová 

2. třída Michaela Šimonková do 14.3.2017 

 

Nepedagogický úsek 

uklízečka, pomocná kuchařka Michaela Šimonková, Lucie Valdhansová 

K změně došlo 14.3.2017. 

 



 

 

Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání Praxe 
učitelka 16 VšSPPG,UJAK, VP 34 

učitelka 22 studující 1 

učitelka 10 VšVČ 9 

vychovatelka 17,5 Vš VČ 9 

asistent pedagoga 0,25 kurz asistenta 0 

asistent pedagoga 0,75 kurz asistenta 0 

asistent pedagoga 0,75 kurz asistenta 0 

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

aktivity, UJAK – Univerzita Jana Amose Komenského 

 

 

 

 Počet pedagogických pracovníků (asistentů), kteří nastoupili nebo 

odešli 

 
nastoupili 3 

odešli Na jinou školu Jinám 

2 1 MD 

Poznámka: Odešla na MD. 

 

 Věková skladba pedagogického sboru 

 
OPZ Do 30 let/ 

žen 

31 – 40 let/ 

žen 

41 – 50 let/ 

žen 

51 – důchodci/ žen Celkem 

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

Poznámka: OPZ – odborná a pedagogická způsobilost 

 

 

 

 

 Nepedagogický úsek 

 
nastoupila odešla 

1 1 

 

 

 

 

Věková kategorie Pracovní zařazení Pracovní úvazek 

31 - 40 let/žen uklízečka 25,00 

1 1  

31 – 40 let/žen pomocná kuchařka 25,00 

1 1  

 



7.Další vzdělávaní pedagogických pracovníků 
 

 1.pololetí 
 

Termín Název Účastník Poplatek 

20.9.2016 Šablony společně a efektivně 

 

Kolstrunková zdarma 

Česká 

Lípa 

19.9.2016 Od her a hádanek na stránky 

čítanky 

Petříková zdarma 

Česká 

Lípa 

3.10.2016 Cvičíme oči, uši, ruce, proto 

psaní zvládáme 

Petříková zdarma 

Česká 

Lípa 

 

 

 

 

 2. Pololetí 

 

Termín Název Účastník Poplatek 

14.3.2017 Porada ředitelů Kolstrunková zdarma 

Česká Lípa 

 

30.5.2017 

 

Prevence ve školách 

 

Petříková 

Zdarma 

Česká Lípa 

1.6.2017 Kariérní řád Kolstrunková,  1200,--Kč 

Liberec 

20.6.2017 Školský zákon  Kolstrunková 1850,--Kč  

Liberec 

18.7.2017 Šablony OPVVV  Kolstrunková Zdarma  

Liberec 
 

 

Hodnocení DVPP  

 

 Každá zaměstnankyně si zvolila sama téma, které ji zaujalo. 

 Celkově se vzdělávání využilo v dostatečné míře, převládala možnost samostudia 

 Všechny vzdělávací akce byly účastníky hodnoceny pozitivně 

 Celkem bylo na DVPP vyčerpáno 3050,-- Kč. 

 

 

 



8.Přehled exkurzí a doprovodných akcí ve 
školním roce 2016/2017 
 
 Kulturní a poznávací akce 

 

Období Akce 

Září - zahájení školního roku 

- vítání nového školního roku – 

odpoledne plné her, soutěží 

- výukový program ELIŠKA 

- 115. výročí školy 

Říjen - strašidelná dílnička 

- EKOPARK Liberec 

- akce s myslivci 

- městská knihovna Česká Lípa 

- spaní ve škole 

Listopad - hasičský sbor v České Lípě 

- „Jak se máme chovat“ – 

projektový den 

- rozsvícení Vánočního stromu 

- Florbal – okresní kolo, žáci 

Prosinec - zpívání v kostele 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoce v Aréně 

- vánoční besídka 

- spaní ve škole 

- filmové představení 

Leden - Tříkrálová sbírka 

- IQ LANDIA Liberec 

- projekt – „Sněhuláci pro 

Afriku“ 

- florbal – krajské kolo, žákyně 

Únor - karneval 

- kulturní vystoupení pro 

důchodce  

- akce s myslivci  

Březen 

 

 

- „Zdravá pětka“ – výukový 

program 

- „Zdravotní výchova“ – 

výukový program 

- „Stružnický verš“ – 5. ročník 



- plavecký výcvik  

- „Tři přadleny“ – divadelní 

představení 

Duben - plavecký výcvik 

- Litoměřice – Karel Hynek 

Mácha 

- vystoupení pro důchodce 

z České Kamenice 

- Den otevřených dveří 

- víkendový pobyt – Dubnice 

- „Pištec“ amatérská přehlídka 

flétnových souborů 

Květen - Svátek matek – kulturní akce 

- turistická vycházka 

- „Pod čepicí“ – divadelní 

představení 

- Český den proti rakovině – 

prodej kytiček 

Červen  - Veletrh dětské knihy Liberec 

- akce s myslivci 

- škola v přírodě Chata Luž 

Horní Světlá 

- sportovní olympiáda 

- školní výlet Brniště 

- Zahradní slavnost – závěrečné 

rozloučení 

 

 

 

9.Údaje o prevenci 
 
 Zpráva výchovného poradce školy 

 
Ve funkci výchovné poradkyně pracuje od 1. 9. 2012 paní učitelka Mgr. Lenka Kolstrunková. 

Konzultační dny: pondělí, ostatní dny kdykoli po předchozí domluvě. 

 

Hodnocení celoroční činnosti: 

 

Po celý rok se VP pravidelně zúčastňovala porad výchovných poradců a dalších přednášek 

a seminářů v rámci dalšího vzdělávání. Celoročně ve spolupráci s třídními učiteli a vedením 

školy pomáhala řešit problémové situace se žáky, kontaktovala rodiče.  

 

 

 



 

 

Výchovná práce s problémovými žáky byla trvale zaměřena nejen na prevenci, ale i na řešení 

vzniklých problémů ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči. Na škole pracovala výchovná 

komise ve složení: ŘŠ a VP (v jedné osobě) příslušný TU, popř. zástupkyně oddělení 

sociálně-právní ochrany. Komise se sešla jednou na podkladě žádosti jedné matky. Šetření 

probíhalo z důvoduškolního neúspěchu žákyně 2. ročníku. Velmi často probíhalo sezení se 

zákonným zástupcem žáka 3. ročníku, který má kázeňské problémy. Nepomohla ani velmi 

dobrá spolupráce s Odborem sociální péče v České Lípě. Žák dostal na konci roku snížený 

stupeň z chování. 

Žáci mohou své připomínky a nápady sdělovat výchovné poradkyni formou osobního 

pohovoru.  

 

 

 Šetření v školním poradenském zařízení 
 

Počet 

vyšetřených 

 

2. stupeň 

 

3. stupeň 

 

4. stupeň 

 

5. stupeň 

 

IVP 

 

asistent 

5 0 4 0 0 4 4 

 

 

 

 Práce se žáky vyžadující specifické vzdělávací potřeby 

 
Ve školním roce 2016/17 byli na naší škole evidováno 5 žáků,  kteří byli vyšetřeni v PPP. U 1 

žákyně se jednalo o přestup ze Základní školy speciální.  Byla přeřazena do nižšího ročníku, 

byl vypracován IVP, i když nebyl požadován.  U ostatních  žáků bylo diagnostikováno 

postižení většího rozsahu.  Byl jim určen 3 stupeň  podpůrného opatření a doporučen asistent 

pedagoga. IVP byly vypracovány a projednány s rodiči. Všem žákům byl přidělen asistent na 

30 hod. a intervence na 1 hodinu týdně. Jeden žák byl šetřen na konci školního roku a byl mu 

uznán asistent na 30 hodin a intervence na 2 hod. týdně. Podpůrná opatření pro tohoto žáka 

začnou platit od 1.9.2017 v novém školním roce.  

Nezbytná je celoroční spolupráce s rodiči žáků vyžadujících zvláštní péči, s dětskými lékaři, 

pracovníky PPP v České Lípě, s dětským psychologem a psychiatrem. 

 

 

 

 Zajištění speciální péče 
Ve školním roce 2016/17 pracoval ve škole kroužek logopedické péče. Tento kroužek 

vedla paní Jana Šámalová, která má příslušné odborné vzdělání. 

 

Žákům s výukovými problémy je nabízeno doučování. Při vyučování pracují individuálně, 

popř. s příslušnými úlevami. 

 

 

 

 

 

 



 

 Plánu prevence: 
Ve funkci MP pracuje Nikola Petříková. Plnění a průběžná kontrola realizace MPP ve 

školním roce 2016/2017 

 

 

Harmonogram činností dle plánu metodika prevence byl v průběhu daného školního 

roku plněn. 

 

realizace MPP: 

zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu 

pravidla školy daná školním řádem 

třídními učiteli 

aktivity mimo vyučování, projekty, výlety, soutěže 

zájmové kroužky školy 

spolupráce s MÚ Česká Lípa, Policií ČR, PPP Česká Lípa, DDM Česká 

Lípa, K-centrum Česká Lípa, Oblastní spolek ČK v České Lípě. 

průběžné doplňování činností 

průběžné sledování podmínek ve škole, sledování problémových žáků 

každoroční evaluace programu 

vypracování MPP s ohledem na evaluaci z předešlého školního roku 

účast metodika prevence na seminářích, přednáškách v rámci 

dalšího vzdělávání 

 

Škola má utvořený ucelený systém prevence. Na programu spolupracují všichni 

pedagogičtí pracovníci, o problematice jsou informováni na pedagogických poradách. 

 

 

 Plán environmentální výchovy 
Ve funkci pracuje Nikola Petříková a Mgr. Lenka Kolstrunková, obě se zapojují při 

sestavování programu a vypracování plánu EVVO.  

 
 

 Hodnocení prevence a environmentální výchovy průběhu školního 

roku 
 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. 

Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou 

výchovu. Snahou všech zaměstnanců naší školy je vytvořit příjemné a harmonické prostředí 

pro práci s dětmi a předcházet některým problémům. Proto byl sestaven minimální  

preventivní program,  který úzce navazuje na výuku v jednotlivých předmětech.  V letošním 

roce jsme se zaměřili na témata ekologie, výchova ke zdraví, prevence rizikového chování 

(šikanu), bezpečnost. Žáci se od prvního ročníku průběžně setkávají (zejména v rámci 

předmětů prvouka, přírodopis, třídnické hodiny) s prevencí výše uvedených jevů. V hodinách 

však není dostatek prostoru pro hlubší náhled do některých témat, proto jsou voleny i jiné 

cesty. 

 

 



V rámci ekologické výchovy jsme navštívili Ekopark v Liberci, kde jsme se zúčastnili 

výukového programu Čtyři živly. V červnu jsme byli v Ekocentru v Brništi, kde jsme se 

zúčastnili výukového programu Bylinky z naší zahrádky.  

V rámci tělesné výchovy a prvouky se s dětmi i mimo jiná témata zabýváme výchovou ke 

zdraví. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování 

a rozvoji harmonické osobnosti. Naše škola je přihlášena do projektu Ovoce do škol, kdy naši 

žáci dostávají různé druhy ovoce a pitíčka.  Zapojujeme žáky i do sportovní aktivit mimo 

školu. V letošním školním roce se žáci zapojili do okresního a krajského kola ve florbalu. 

Družstvo dívek se umístilo na 4. místě v krajském kole a družstvo chlapců se umístilo na 4. 

místě v okresním kole.  

V rámci prevence šikany se na naší škole  konala beseda s policií ČR, zaměřená na témata 

Bezpečnost na silnici, Prevence rizikového chování a drogy. Program besedy byl věnován 

bezpečnému pohybu na silnici. Žáci si zopakovali, dopravní značky a základní pravidla 

silničního provozu. Další část programu byla věnována prevenci rizikového chování.. 

Poslední téma bylo věnováno seznámení se s různými nástrahami drog a jejich škodlivými 

účinky zejména na mladý organismus.  

Nedílnou součástí prevence jsou i mimoškolní akce a zapojení dětí do zájmových kroužků, 

kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas.Účastnili jsme se i okresní soutěže v hře na flétnu 

v České Lípě pod názvem PIŠTEC.  

V průběhu školního roku se žáci účastnili pravidelných ozdravných pobytů. Škola v přírodě 

proběhla na konci června v Horní Světlé – Chata Luž a víkendový pobyt se uskutečnil 

v dubnu v Dubnici u Stráže pod Ralskem. 

 

 

 Odborná pomoc v oblasti páce s dětmi a mládeží ve volném čase 

 
Odborná pomoc – dětský psycholog, PPP Česká Lípa, Policie ČR,  

Volnočasové aktivity - snaha o zapojení problémových žáků do kroužků a aktivit školy  

ve volném čase. 

 Zájmové kroužky: viz přehled v jiné části  

 Spolupráce s rodiči  

 Jednorázové akce 

 viz. Plán školy 

 

 

 

10. Projekty 
 

 Sněhuláci pro Afriku 

 
Každý rok se zapojujeme do charitativní akce „Kola pro Afriku“. Přispíváme malou částkou, 

kterou děti vyberou mezi s sebou. Celé odpoledne pak patří výrobě sněhuláků z různých 

druhů materiálu.  

 
 



 

 

 Prázdninová školička 

 
O hlavních prázdninách nabídla škola rodičům „Prázdninovou školičku“ . V týdnu od 15.8. do 

19.8. měli žáci možnost navštěvovat  školu, kde si od 7.00 hod. do 16.00 hod. mohli 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.  

 

 Charitativní pomoc 
V letošním školním roce jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky a poprvé i do prodeje Kytiček 

na podporu léčby rakoviny.  

Žáci se snaží oslovovat širokou veřejnost a sami poznávají potřebu pomoci druhým. Žáci sami 

si nakupují výrobky od Fondu Sidus a podporují pomoc dětem s postižením.  

 
 

11. 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, který se konal před zápisem 

do 1. ročníku. Účast ze strany rodičů z MŠ na této akci byla úměrná zájmu o tuto školu.  

 

 

 

12. 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.  

 

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

2015/2016.Na konci školního roku se nesešla, protože nebyl k setkání důvod. Školská rada se 

sejde až v průběhu nového školního roku. Musí být schválen nový člen.  

Ředitelka velmi úzce spolupracovala s předsedkyní komise. 

 



 

 

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“ 

- pátý ročník recitační soutěže 

 

„ZPÍVÁNÍ V KOSTELE“ 

-  kulturní vystoupení 

 

 

„TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA“ 

- 2 skupiny dětí doprovázené zaměstnankyněmi charity  

 

„CHARITATIVNÍ AKCE“ 

- sněhuláci pro Afriku 

- prodej výrobků  FondSidus 

- prodej kytiček – podpora boje proti rakovině 

 

„SPORTOVNÍ AKCE“ 

- zapojení do okresního a krajského kola ve florbale 

 

„PIŠTEC“ 

- okresní soutěž v hře na flétnu 

 

 

 

 

14. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
Škola je dle zákona 561/2004 Sb., § 29 odpovědna za ochranu a bezpečnost žáků při školních 

i mimoškolních akcích, které organizuje a pedagogicky zajišťuje. 

Další povinností je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců školy při výkonu pracovních 

povinností. Toto se řídí zvláštními ustanoveními - zákoníkem práce, pracovním řádem, 

pracovní náplní a pracovní smlouvou. Všichni pracovníci jsou povinni dbát o svou vlastní 

bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví žáků. 

Vymezení odpovědnosti, která se vztahuje na celé školské zařízení včetně jeho součástí, je 

stanovena jednotlivými řády a vnitřními předpisy. 

K povinnostem žáka patří dodržování řádu školy a řádů jednotlivých školských zařízení, které 

jsou součástí školy 

 



ČŠI – kontrola ve školním roce 2016/2017 neproběhla  

 

 

Kontrola hospodaření  AUDIT 

Termín:2.5.2017 

Předmět: - výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce k 31.12. 2016 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. 

Doporučení nebyla uložena. 

 

 

Kontrola elektrického zařízení 

Termín:12.4.2016 

Závěr:   

-bez závad 

 

Kontrola kalibrace detektoru úniku plynu 

Termín: 27.5.2016 

Závěr: 

- bez závad 

 

 

Revize tělovýchovného nářadí 

Termín:13.4.2016 

Závěr: 

-bez závad 

 

 

Kontrola hasících přístrojů 

Termín: 3.6.2016 

Závěr: 

- bez závad 

 

Kontrola a čištění komínu 

Termín: 24.5.2016 

Závěr: 

- nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 

 

 



 

15. Základní údaje o hospodařeníškoly 
 
Škola hospodaří se dvěma rozpočty 

 

 

 KRAJ 
Příjmy kraj  

Neinvestiční přijaté dotace posk. krajem 1  312 535.00 

 

Výdaje kraj 

Celkem 1 312 535.00 

 

 

Další dotace : 

ÚZ 33052 39 229,00 Kč  

Vyúčtování dotací předloženo poskytovateli dne 04.01.2017. 

 

Zůstatek                                                                         0.00 

 

 

 

 PROVOZ 
 

Příjmy 

Celkem 950.000,00  

 

Výdaje 

Celkem 947.720,95 

 

Zůstatek                                                               2 279.05 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření: hlavní činnost                   2 279.05 Kč  

(hospodářská činnost 2.279.05Kč ) 

- převeden do rezervního fondu školy 

 

Náklady celkem: 2.507.119,73 Kč ( + 5.430,00 Kč hospodářská činnost ) 

Výnosy celkem: 2.507.478,78 Kč ( + 7.350,00 Kč hospodářská činnost ) 
Hospodářská činnost v r. 2015 zahrnovala pronájem tělocvičny.  

 

 

 

 

 

 



 

 Fondové hospodaření  

 
Účet 411 Fond odměn 77,00 Kč  

PS k 1.1.                         46.077,00 

Tvorba:                             0,00 Kč 

Čerpání:                          46.000,00 Kč (dofinancování platů) 

 

 

 

Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 16.807,31 Kč  
PS k 01.01 :                                      11.028,40 Kč  

Tvorba FKSP z hrubých mezd:        17.778,91 Kč  

Čerpání:                                             12.000,00 Kč  

z toho : 

                                                          1.500,00 Kč kulturní akce, sport 

                                                         10.500,00 Kč ostatní – vitamíny, masáže, vánoční balíčky  

 

 

 

Účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV   2.404,76 Kč  
PS k 01.01. :                 82.125,71 Kč  

Tvorba :                          2.279,05 Kč ( zlepšený HV za 2015)  

Čerpání :                       82.000,00 Kč ( výměna PVC v tělocvičně, myčka Simens)  

 

 

 

 

Účet 414 Rezervní fond z ostatních titulů    9.665,00 Kč  
PS k 01.01.:                                     4.790,00 Kč  

Přírůstky :                                       19.340,00 Kč (5.000,00 Kč  Sauer Žandov, 12.060,00 Kč   

                                                         rodiče, 2.280,00 Kč WomenforWomen ) 

Čerpání :                                         14.465,00 Kč (2.280,00 WomenforWomen, 12.185,00 

rozpis                      

                                                        použití předložen kontrole) 

 

 

Účet 416 Fond reprodukce majetku 0,00 Kč  

PS k 1.1.                                        18.129,00 Kč  

Tvorba:                                             0,00 Kč 

Čerpání:                                        18.129,00 Kč (výměna PVC – tělocvična) 
 

 

 

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50.240,00 Kč  

V r. 2016 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb.  

 

 

 

 



 

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Kč  
V r. 2016 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb.  

 

 

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.054.996,48 Kč  
PS k 1. 1. :                                   971.285,48 Kč  

Přírůstky :                                      93.711,00 Kč  

Úbytky :                                         10.000,00 Kč /  

Vyřazený majetek : 

10.000,00 Kč piano Lehman  

 

Přírůstky: 

  7.668,00 Kč      dopadová žíněnka 

16.243,00 Kč      notebook Acer 

16.987,00 Kč      termovárnice nerez 

 3.860,00 Kč      lavice dvoumístná 

 6.810,00 Kč      šatnová stěna pro 4 děti 

 8.060,00 Kč      laviceSeba 2 ks 

12.424,00 Kč     myčkaSimens 

21.659,00Kč      výdejní vozík s ohřevem 

 

 

 Sponzorské dary 

 
Příjmy 19.340,00 

 SAUER, a. s. 

Nádražní 10  

471 07  Žandov 

 

 Příspěvky od rodičů 

 

 WomenforWomen 

- příspěvek na obědy 

 

 

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

 
Ve šk. roce 2016-2017 nebyla škola do žádného výše uvedeného projektu zapojena. 
 
 

 



17. Další zaměřeníškoly, hodnocení, závěr 
 
 Oblast personální 
 Stabilizovat pedagogický sbor 

 Motivovat zaměstnance a dostatečně finančně ohodnotit kvalitní práci 

 Vytvářet zaměstnancům optimální prac.  podmínky a vyžadovat kvalitní pracovní 

výkony 

 Důrazně a spravedlivě řešit vzniklé problémy, dbát na dodržování právních předpisů 

 Neporušovat Úmluvu o právech dítěte a Listinu práv a svobod, zákonné normy 

 

Úkoly v personální oblasti jsou závislé na poměru nabídky a poptávky kvalifikované 

pracovní síly a výši mzdových rozpočtových prostředků. 

 

 

 Oblast řízení školy 
 Realizovat nové modely organizace řízení s ohledem na nastupující reformu školské 

soustavy 

 Snažit se získávat mimorozpočtové fin. Zdroje (dotace, granty… 

 Formou investic pokrýt naléhavé opravy a rekonstrukce (spolupráce se zřizovatelem) 

 Řešit havarijní situace ve spolupráci se zřizovatelem – okamžitě 

 

 

 Vývojové trendy - dlouhodobé koncepční záměry a cíle školy 
 Vytvořit perspektivní a funkční pedagogický sbor 

 Inovovat a kontinuálně vytvářet kvalitní ŠVP 

 Realizovat v praxi školskou reformu 

 Autoevaluovatčinnosti vých. vzdělávacího procesu 

 Zajistit pozitivní klima školy 

 Umožnit žákům získat kvalitní základy vzdělávání 

 Umožnit nadstandardní nabídku vzdělávacích aktivit 

 Zajistit žákům maximální sportovní vyžití 

 Zvyšovat materiálně technickou úroveň školy 

 Vytvořit kvalitní počítačovou síť v celém objektu školy 

 Získávat subjekty pro sponzorování školy 

 Zlepšovat image školy (public relations) 

 

 

V letošním školním roce naše škola oslavila 115. výročí. Zaměstnanci a žáci se podíleli na 

kulturním vystoupení. Oslava se uskutečnila v září.  

V průběhu letošního školního roku se nestal žádný úraz. Škola se zapojila do charitativních 

akcí, prezentovala se na veřejnosti. Navázala spolupráci s Domovem pro seniory v České 

Kamenici. 

V rámci výuky se uskutečnily ozdravné pobyty (škola v přírodě, víkendový pobyt). Posláním 

naší školy je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli dobře připraveni ve všech složkách 

výchovy a vzdělání na vyšší typy škol, kam přecházejí. Vsystematické práci snimi  

jsmeje vedli ksamostatnému myšlení, snažili jsme se o všestranný harmonický rozvoj 

osobnosti žáka. Výuka probíhala různými přístupy –individuální, skupinová práce. Pořádali 



jsme akce, při kterých se prolínala výuka s názornými příklady. Žákům je nabízeno 

individuální doučování.  

Znalosti a vědomosti žáků byly kontrolovány dílčími testy od vyučujících. V letošním 

školním roce jsme se nezapojili do celostátního testování, vzhledem malému počtu žáků ve 

třídách a chybějícímu 5. ročníku.  

 

Do základních hodnot vize naší školy patří i hodnota zdraví a vytváření bezpečného školního 

prostředí, a proto jsme na tato témata realizovali i v tomto školním roce celou řadu 

zajímavých mimo vyučovacích aktivit pro žáky školy i rodiče. V rámci projektů primární 

prevence se nám podařilo zrealizovat několik besed, které žákům přiblížily témata ekologie, 

výchovy ke zdraví, prevence rizikového chování (šikanu) a bezpečnost. 

 

Velké mezery máme v nabírání nových žáků. I přes veškerou snahu a mnoho nabídek pro děti 

a rodiče předškoláka dostatečnou propagaci školy, je velmi malý zájem o školu. Rodiče dávají 

přednost školám v České Lípě.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Zpravodaj, fotodokumentace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


