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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 

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


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

Holbíková, Jitka Helešicová . Předsedkyní je Holbíková Eva. 

 

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 Stružnice. 

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 školy se postupně modernizují. Učebny jsou vybaveny 

novým nábytkem a jsou pravidelně malovány. Začátkem letošního roku byly zrekonstruovány 

chlapecké toalety.  Zbývá uskutečnit rekonstrukci dívčích toalet. Při řešení zlepšení zázemí 

úzce spolupracujeme se zřizovatelem.  

Zastaralé je vybavení počítačové techniky, celkem je k dispozici 16 počítačů a 2 notebooky.  

V rámci projektu Personální podpora ZŠ Stružnice, 

 reg. č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005672“ financovaného Evropskou unií, jsme  získali 

další výpočetní techniku. Zakoupené tablety a jiné pomůcky využívají žáci při procvičování 

učiva v ostatních předmětech a v čtenářském klubu.  

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

informační technologie využívají žáci přenosnou výpočetní techniku, která byla zakoupena 

z provozních prostředků školy, mohou ji využívat i na vypracování domácích úkolů.  

 

 Výchovně vzdělávací oblast 

Letošní školní rok byl zahájen s celkovým počtem 23 žáků. V průběhu roku se jeden žák 

přestěhoval a jedna žákyně odešla na jinou školu.  



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 konalo mnoho akcí pro žáky v době vyučování, ale i mimo školu. Žáci se 

neúčastnili společných akcí malotřídek z důvodu malého počtu dětí a špatné dopravní 

dostupnosti. 

 

V březnu 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. I přes malý zájem budeme v této činnosti pokračovat další rok.  

Od září pracují ve škole dvě asistentky pedagoga. V rámci projektu Inkluze byly vytvořeny 

podmínky pro žáky s podpůrným opatřením. Obě asistentky jsou plně kvalifikované. 

 

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 2017/2018 

 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 na 5 let  

 Dbát na zvyšování kvalifikace pracovníků školy, dle doporučení ČŠI, 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  

 Podporovat rozvoj v  environmentální oblasti 

 

 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. I nadále byla rodičům nabídnuta účast v hodinách.  

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

zapojili i do činnosti školy.  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. + 5. ročník 

Počet tříd Počet žáků  Ø na třídu Ø na učitele 

2. třídy – 5. ročníků 23 11,5 7,6 

 

 

Ročník Žáků Dívek  Chlapců 
1. 1 0 1 

2. 8 4 4 

3. 2 2 0 

4. 4 2 2 

5. 6 2 4 

Celkem 21 13 10 

Stav k 30.6.2018 

 

 



 

 

 Přehled počtu žáků ve školním roce 2016/2017 

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

K 1.9. 2016 2 8 2 5 6 23 

K 31.1.2017 1 8 2 4 6 21 

K 31.8.2017 1 8 2 4 6 21 

 

2.2 Koncepce vzdělávání 

Výuka v prvním a druhém ročníku probíhala podle učebnic LILI A VILI, v ostatních 

ročnících podle učebnic z nakladatelství Nová škola. Výuka je doplňována výukovými 

počítačovými programy. Internetové software Umíme česky, Umíme matematiku, Školákov, 

Ryšava, Brumlík, Beránku, Aztekium a Tvořivá škola využíváme při opakování učiva. 

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

které jsme si vytvořili v rámci projektu EU školám. 

Každý rok se účastní žáci plaveckého výcviku. Vždy jezdí celá škola a navštěvují celkem 6. 

lekcí v plaveckém areálu v Děčíně. 

 

 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  

 

 Nepovinné předměty 

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

týdně. 

 Učební plány 
Učební plány si zpracovávají pedagogové sami dle svých potřeb. 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 doplněn a 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                   4.9.2017 – 31.1.2018 

2.pololetí                   1.2.2018 – 29.6.2018 

 

 Prázdniny 
Podzimní                    26.10. 2017 – 27.10.2017 

Vánoční                      23.12.2017 – 2.1. 2018 

Pololetní                     2.2.2018 

Jarní                            26.2. 2018 – 4.3.2018 

Velikonoční                29.3.2018 – 30.3.2018 

 

 

 Ředitelské volno 
7.5.2018       

 

 Třídní schůzky 
  7.9. 2017 od 15.30 hod. 

21.11.2017 od 15.30 hod. 

17.4.2018 od 15.30 hod. 

8.1.2018 od 8.00 do 16.00 hod. – konzultační den 

14.5.2018 od 8.00 do 16.00  hod. – konzultační den 

18.6.2018 od 16,00 hod. pro budoucí prvňáky 

 

 Pedagogické porady 
16.11. 2017 

22.1. 2018 

16.4.2018 

25.6.2018 

 

 Přípravka pro předškoláky 
 5.3.2018 

12.3.2018 

19.3.2018 

26.3.2018 

 

 

 

 Zápis do 1. ročníku 
V pátek 6.4.2018 od 9.00 hod do 17.00 hod, náhradní termín 13.4.2018 od 14.00 – 17.00 hod. 

 

 

 

 



 
 

 
2.4 Školní a mimoškolní činnost  
 

 Přehled zájmové činnosti 

 
Název kroužku Počet zájemců Termín Vedoucí 

Taneční  16 středa Mgr. Plačková 

Keramika 8 nepravidelně Mgr. Kolstrunková 

Náprava řeči  6 pondělí Šámalová 

Hra na flétnu  15 pátek 

středa 

Mgr. Plačková, 

Rosáková 

Čtenářský klub 14 středa Petříková 

 

 

 

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     :   1 

Rozhodnutí o přestupu žáka                                       :   0 

 Stav k 31.8.2018 

 

 

 Stav žáků k 31.8.2018 

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

1 8 2 4 6 21 

 

 

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. Zápis se konal 

dne 6.4.2018 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 



3 2 1 2 

 

5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 Přehled prospěchu ve školním roce 2017/2018 

 

 

   Ročník 

Počet žáků / 

dívek 

Prospělo 

s vyznamenání 

/ dívek 

Prospělo / 

dívek 

Neprospělo / 

dívek 

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

2. 8/4 7/3 1/1 0/0 

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

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

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

× stav k 30.6.2018 

 

 

 Testování žáků 
 

Žáci byli zapojeni do celostátního testování SCIO, výsledky viz příloha. Další kontrola 

výsledků vědomostí byla prováděna dílčími písemnými pracemi a pololetními pracemi.  

 

 

 

 Výchovná opatření 

 
 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 12 4 

Pochvala ředitele školy 0 0 

Jiná ocenění 0 0 

napomenutí 0 0 

Důtka třídního učitele 0 0 

Důtka ředitele školy 0 0 

Snížená známka z chování 0 0 

 

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

školy, výchovnou poradkyní ),  kteří daný 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 

 

434 

 

18,89 

 

0 

 

0 

 

II. pololetí 

 

938 

 

44,66 

 

0 

 

0 

    

      Celkem  

 

1372 

 

62,36 

 

0 

 

0 

Jedna žákyně měla 244 neomluvených hodin za 3. čtvrtletí, naší školu opustila v dubnu 2018. 

 

 

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 

Kateřina Rosáková 

 
Asisten pedagoga 

1. třída  Kateřina Rosáková 

2. třída Lenka Bendová 

 

Nepedagogický úsek 

uklízečka, pomocná kuchařka Lucie Valdhansová , Růžičková, Zahrádková 

K změně došlo 17.4.2017. 



 

 

 

Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání Praxe 
učitelka 16 Vš SPPG, UJAK,  

VP 

35 

učitelka 22 studující 2 

učitelka 12 VšVČ 10 

vychovatelka 17,5 Vš VČ 10 

vychovatelka 5 SPedš 1 

asistent pedagoga 0,75 kurz asistenta 1 

asistent pedagoga 0,75 kurz asistenta 1 

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

aktivity, UJAK – Univerzita Jana Amose Komenského, VP – výchovné poradenství, SPedš – 

střední pedagogická škola 

 

 

 

 Počet pedagogických pracovníků (asistentů), kteří nastoupili nebo 

odešli 

 
nastoupili 0 

odešli Na jinou školu Jinam 

0 0 0 

 

 

 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 

8.9.2017 Porada ředitelů 

 

Kolstrunková Zdarma/ 

Česká 

Lípa 

26.9.2017 Učím se rád Petříková 650,--Kč 

Mělník 

26.9.2017 S kým jak na problémy žáků Kolstrunková Zdarma/ 

Česká 

Lípa 

3.10.2017 Systém výkaznictví 

preventivních aktivit 

Petříková zdarma/ 

Česká 

Lípa 

19.10. 2017 EKOABECEDA Kolstrunková zdarma/ 

Liberec 

21.10.2017 Geometrie Kolstrunková 560,--Kč/ 

Liberec 

13.11.2017 Právní předpisy Kolstrunková 750,--Kč/ 

Liberec 

22.11.2017 Odpady a obaly pro pedagogy 

ZŠ 

Rosáková zdarma/ 

Liberec 

23.11.2017 Staré odrůdy ovoce pro žáky 

základní školy 

Petříková zdarma/ 

Brniště 

11.12.2017 Prakticky o GDPR a cloudu 

v oblasti školství 

Kolstrunková zdarma/ 

Most 

14.12.2017 Legislativní novinky ve školním 

roce 2017/2018 

Kolstrunková zdarma/ 

Liberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. Pololetí    

 

Termín Název Účastník Poplatek 

6.2.2018 Novely právních předpisů Kolstrunková 500,-- Kč/ 

Česká Lípa 

 

5.3.2018 

 

GDPR ve školách od A do Z 

 

Kolstrunková 

3990,-- Kč/ 

Praha 

2.3. – 3.3. 

2018 

Vzdělávání pro budoucnost Kolstrunková,  1260,--Kč/ 

Praha 

12.3.2018 Učím se rád  Kolstrunková 650,--Kč/ 

Česká Lípa 

20.6.2018 Změna financování 

regionálního školství 

Kolstrunková zdarma/ 

Liberec 

22.8.2018 Seminář určený nově 

jmenovaným ředitelům 

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 8360,-- Kč. 

 

 

 

8. Přehled exkurzí a doprovodných akcí ve 
školním roce 2017/2018 
 
 Kulturní a poznávací akce 

 

Období Akce 

Září - zahájení školního roku 

- poznávací zájezd „Motýlí 

dům“ 

Říjen - Podzimní dílnička 

- „Cítím se bezpečně a umíme si 

pomáhat“ – projektový den 

- akce s myslivci, spaní ve škole 

- beseda s profesionálními 

hasiči 



 

 

Listopad - projektový den – „Ochrana 

přírody“ 

- rozsvícení vánočního stromu 

- Florbal – okresní kolo - žáci 

Prosinec - Cizojazyčné vánoce 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoce v Aréně 

- vánoční besídka 

- spaní ve škole 

Leden - Tříkrálová sbírka 

- IQ LANDIA Liberec 

- projekt – „Sněhuláci pro 

Afriku“ 

- „Bezpečný pes – výukový 

program 

- akce s myslivci, spaní ve škole 

- florbal – krajské kolo, žákyně 

Únor - Zdravé zoubky – projektový 

den 

- kulturní vystoupení pro 

důchodce  

- Kytarový  koncert – výukový 

program 

Březen 

 

 

- Recitační soutěž v Novém 

Boru  

- Velikonoční dílnička 

- „Velikonoce na Housce“ – 

výukový den 

- Den otevřených dveří – 

s dílničkou 

- plavecký výcvik 

 

Duben - plavecký výcvik 

- „Stružnický verš“ – recitační 

soutěž  

- „Hudba šesti kontinentů“ – 

výukový program  

- „Zaniklé obce Ralska“ – 

výukový program  

- „Máme rádi Česko“ – 

výukový program 



- Taneční přehlídka v Novém 

Boru  

- Obora v Holanech – akce 

s myslivci  

- „Pištec“ amatérská přehlídka 

flétnových souborů 

Květen - „Hasík“ výukový program 

s profesionálními hasiči  

- Ratibořice – dvoudenní školní 

výlet 

- Český den proti rakovině – 

prodej kytiček, charitativní 

akce 

Červen  - Den dětí – vystoupení žáků, 

odpoledne plné her s Mimoni  

- Stružnické slavnosti – 

vystoupení žáků  

- škola v přírodě Penzion 

Romance – Srbská Kamenice  

- sportovní olympiáda 

- turistická vycházka 

- den třídního učitele 

- Závěrečná akademie – 

rozloučení s žáky 

 

 

 

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 se školním 

asistentem (hrazen z EU – šablony)  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 a zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě.  

Komise se sešla jednou na základě vysoké neomluvené absence žákyně 4. ročníku, která od 

února do poloviny dubna přestala chodit do školy. Měla celkem 244 neomluvených hodin. 

Vše bylo řešeno se zákonnými zástupci – matka se nedostavila do školy, s odborem sociálně 

právních věcí a policí. Žákyně ukončila docházku na zdejší škole v dubnu 2018 a přestoupila 

do ZŠ Slovanka v České Lípě.  

Žáci mohou své připomínky a nápady sdělovat výchovné poradkyni formou osobního 

pohovoru.  

 

 

 Šetření v školním poradenském zařízení 
 

Počet 

vyšetřených/ 

dívky 

2. 

stupeň/ 

dívky 

3. 

stupeň/ 

dívky 

4. 

stupeň/ 

dívky 

5. 

stupeň/ 

dívky 

Intervence/ 

dívky 

 

IVP/ 

 dívky 

snížené 

výstupy/ 

dívky 

 

asistent 

5/3 0 5/3 0 0 5/3 5/3 2/2 5/3 

 

 

 

 Práce se žáky vyžadující specifické vzdělávací potřeby 

 
Ve školním roce 2017/18 bylo na naší škole evidováno 6 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP. U 1 

žáka bylo doporučeno vypracovat  PLPP. 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- 2  hodiny týdně.  

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

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

V prvním pololetí pomáhal i školní asistent, který byl hrazen z projektu EU.  

 

 

 

 Zajištění speciální péče 
Ve školním roce 2017/18 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. Vypracovává a průběžná kontroluje Preventivní 

program.  

 

Harmonogram činností dle plánu metodika prevence byl v průběhu daného školního 

roku plněn. 

 

 HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:  
Stanovené úkoly vycházejí z potřeb naší školy.  

Pokračujeme ve všech pozitivních preventivních aktivitách a činnostech školy realizovaných 

v minulých letech, které se staly běžnou součástí života školy a které jsou kladně vnímány ze 

strany učitelů, žáků, jejich rodičů i ostatní veřejností.  

 

Pro žáky   
 realizovat preventivní strategii v jednotlivých ročnících a předmětech  

začleňováním preventivních témat do výuky jednotlivých předmětů (viz. Průřezová 

témata ŠVP) 

  

 zaměříme se na prevenci patologických jevů spojených s využíváním internetu a 

mobilních telefonů (kyberšikana)  

 

 pozitivně podporovat tvorbu a následné dodržování pravidel vzájemného soužití třídy  

 

 každá třída si vytvoří pravidla soužití třídy, jejich plnění bude vyhodnocovat během 

roku při třídnických hodinách  

 

 podporovat mimoškolní akce se třídou (výlety, návštěvy kulturní akcí, ozdravné a 

sportovní pobyty, poznávací zájezdy…)  

 

 dle možností zajišťovat celou řadu besed, preventivních programů, exkurzí  

 

 podporovat různé celoškolní soutěže – výtvarné, sportovní, vědomostní,…  

 

 prohlubovat častější spolupráci mezi mladšími a staršími spolužáky, společné 

setkávání v zájmových útvarech, a při společných celoškolních aktivitách (školní 

projekty, školní sportovní dny, recitační soutěže, školní akademie, letní tábory,)  

 

 

Pro rodiče:  

 

 zajistíme informovanost prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, 

webových stránkách školy, prostřednictvím žákovských knížek  

 

 prostřednictvím žákovské knížky budeme vést pravidelnou komunikaci se zákonnými 

zástupci žáků  

 



 budeme spravovat sekci na webu školy, ve které rodiče najdou adresář poskytovatelů 

služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování dětí  

 

 uspořádáme společné akce, školní akademii, dílničky, aj. 

 

 

 Pro pedagogy  
budeme:  

 

 zajišťovat stálou informovanost  

 

 podporovat prohlubování vzdělávání pedagogů, nabízet programy, školení  

 

 podporovat všechny mimoškolní akce se třídou (výlety, kulturní akce, sociální 

výcviky, ozdravné a sportovní pobyty, poznávací zájezdy… 

 

 

Škola má utvořený ucelený systém prevence. Na programu spolupracují všichni 

pedagogičtí pracovníci, o problematice jsou informováni na pedagogických poradách. 

 

 Hodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 

2017/2018 

 
Také v letošním školním roce jsme ve škole uskutečnili projekty, které se v rámci prevence rizikového 

chování žáků osvědčily a v některých z nich i nadále budeme pokračovat. Jednalo se o aktivity, které 

rozvíjejí pozitivní přístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků, podporují zdravý životní styl.  

Prevenci rizikového chování žáků, týkající se především šikany a zneužívání drog je na naší škole 

věnována velká pozornost. Toto téma prolíná řadou předmětů – naukové předměty (Prvouka, 

Přírodověda). 

Do prevence se zapojují podle možností všichni naši pedagogové, především třídní učitelé.  

Cílem prevence je snaha předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je v rámci možností 

školy ve spolupráci s rodiči dětí. 

 

Projekty a akce uskutečněné ve školním roce 2017/2018 

1. NENECH TO BÝT – je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a 

vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Tento systém využil jeden žák, který po 

rozhovoru s metodikem primární prevence uvedl, že stránku zkoušel, zda funguje. 

2. Zdravé zoubky – je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro 

prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. 



3. Projekt Hasík CZ – systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. 

4. Projektový den – v první části programu se žáci věnovali problematice šikanování mezi žáky.  

Dále si žáci zahráli hry, které vedou ke zlepšení vztahů ve třídě a nakonec se věnovali zdravé 

výživě a první pomoci.  

5. Metodik primární prevence se účastní besed, které pořádá Probační a mediační služba Česká 

Lípa. 

V letošním školním roce se škola nepotýkala se závažnými negativními projevy chování. 

Nikola Petříková, metodik primární prevence 

 

 

 Plán environmentální výchovy 
Ve funkci pracuje Kateřina Rosáková, zapojuje se při sestavování aktivit pro žáky a 

vypracovává plán EVVO.  

 
 

 Hodnocení environmentální výchovy průběhu školního roku 
Environmentální výchova a vzdělávání probíhá ve všech ročnících a třídách v rámci 

jednotlivých předmětů a při akcích školy a jednotlivých tříd. Patří sem ozdravné pobyty, třídní 

výlety a exkurze, ekologie v prostředí školy – třídění odpadu, sběr papíru a víček od PET 

lahví, sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, akce ke Dni Země, celoroční 

péče o záhonky na pozemku školy, úklid v okolí školy apod. Děti zde udržují pořádek a 

čistotu, odpovídají za svůj úsek. 

Každý vyučovací předmět nabízí témata a možnosti, které učitelé využívají k utváření názorů 

a postojů žáků v rámci environmentální výchovy.  Škola také využívá nabídkové akce 

zaměřené k ekologické výchově. Některé třídy se účastnily besed v Městské knihovně a 

Vlastivědném muzeu v České Lípě, které se zabývaly problematikou environmentální 

výchovy. Uskutečnili jsme řadu výletů do našeho okolí, ale i do vzdálenějších míst. Navštívili 

jsme: Srbskou Kamenici a její okolí při škole v přírodě, Hrad Houska, Ratibořice, Oboru 

Vřísek v Holanech, Ekocentrum v Hejnicích, Sněhuláci pro Afriku v Liberci, Motýlí dům 

v Jonsdorfu, a také nás navštívilo mnoho odborníků, mezi ně patřilo setkání s myslivci, 

s hasiči, projekt Hudba 6 kontinentů, kytarový koncert, projekt Bezpečný pes.  Na naší škole 

se uskutečnili Projektové dny – Zdravé zoubky, Den Země, Třídíš, třídím, třídíme, Jarní 

příroda, Den mazlíčků a Recykvíz.                              

Celý rok jsme se učili třídit odpad do kontejnerů umístěných na chodbách školy v rámci akce 

RECYKLOHRANÍ.  

Celý školní rok probíhal sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru, také odběr baterií a 

malých elektrických spotřebičů. Za získané finanční prostředky uhradila škola vzdělávací 

programy a volnočasové aktivity žáků.  

Kateřina Rosáková (koordinátor environmentální výchovy). 



 

 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 sebou. Celé odpoledne pak patří výrobě sněhuláků z různých druhů 

materiálu.  

 

 

 Prázdninová školička 

 
O hlavních prázdninách nabídla škola rodičům „Hravé prázdniny“ . V týdnu od 13.8. do 17.8. 

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 a pořádat domluvené 

výlety. V letošním školním roce o tuto akci nebyl zájem. 

 

 Florbal 

Již druhý rok se zapojujeme do celorepublikového turnaje ve florbalu. Utvoříme družstvo 

dívek a chlapců. Nejdříve se účastníme okresních kol a pokud uspějeme jedeme do Liberce na 

krajské kolo. Letos jsme byli velmi úspěšní,  dívky i chlapci se umístili v krajském kole na 3. 

místě. 

 

 Charitativní pomoc 
Každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky a 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.   

 
 



 Projekty v rámci výuky 
 
V průběhu školního roku pořádáme mnoho projektů zaměřených na rozvoj vědomostí a 

znalostí žáků. Vztahují se k prevenci, k environmentální výchově, ale i k vlastivědě a vztahu 

k přírodě.  

 

 

11. Spolupráce s rodiči 
 
Rodiče se do činnosti školy zapojují spontánně.  Účast rodičů v pravidelných dílničkách je 

vysoká. Zapojují se při různých slavnostech svými výrobky a spoluprací při organizaci.   Dále 

mají možnost kdykoli navštívit školu a zhlédnout výuku, i bez předchozího ohlášení. Nabídku 

využije menšina rodičů.  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.  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se konal před zápisem do 1. ročníku byl v letošním 

školním roce spojen s dílničkou, při které si mohli rodiče s dětmi vyrobit výrobky, které si 

odnesli domů.  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 tříkrát  za rok.  Na začátku roku schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017. A 

dvakrát v průběhu roku. Byla seznámena se zprávou ČŠI, schválila nový školní řád, byla 

seznámena s vysokou neomluvenou absencí jedné žákyně a náhlým ukončením pracovního 

poměru uklízečky. 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. Ozdravné pobyty, plavání 
 

Každý rok jezdí celá škola na týdenní pobyt mimo území Stružnice. Snažíme se lokality 

střídat, aby žáci poznávali více Českou republiku.  

Letošní škola v přírodě se konala poslední týden v červnu a žáci a tři pedagogové jeli do 

Penzionu Romance v Srbské Kamenici. Rodiče přispívají na pobyt žáků.  

 

Již tradicí se staly i víkendové pobyty. Letos jsme pobyt spojili se školním výletem a jeli do 

penzionu Viktorka  v České Skalici. Žáci společně s režisérem Magnuskem vytvořili vlastní 

film a dozvěděli se nové informace o filmování.  



 

Na plavecký výcvik jezdíme do plaveckého areálu v Děčíně, účastníme se pravidelně 6 lekcí. 

Vzhledem k tomu, že každý žák se plavání účastní každý školní rok, tento počet stačí.  I na 

tuto akci přispívají rodiče.  

 

 

14. Celostátní testování 
Žáky 5. ročníku jsme letos zapojili do testování  SCIO. Žáci doplnili testy z českého jazyka, 

matematiky, anglického jazyka a OPS. Výsledky viz přílohy. 

V letošním roce vyplňovali i testy rodiče. Měli otázky typu, zda jsou se školou spokojení a 

zda by ji doporučili i jiným rodičům. V těchto otázkách dopadly odpovědi velmi kladně ve 

prospěch školy. 

 
15. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 
 
V průběhu školního roku pořádáme akce pro žáky, rodiče a veřejnost. Snažíme se, aby žáci 

získali vědomosti a dovednosti i jinou formou než je spontánní učení. Učíme je solidaritě a 

správnému chování na veřejnosti. Akce, při kterých žáci reprezentovali školu, a byly určeny i 

pro veřejnost: 

 

„STRUŽNICKÝ VERŠ“ 

- šestý ročník recitační soutěže 

 

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“ 

-  kulturní vystoupení žáků, vánoční jarmark 

 

 

„TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA“ 

- 2 skupiny dětí doprovázené zaměstnankyněmi charity  

 

 „CHARITATIVNÍ AKCE“ 

- sněhuláci pro Afriku 

- prodej výrobků  Fond Sidus 

- prodej kytiček – podpora boje proti rakovině 

 

„SPORTOVNÍ AKCE“ 

      -    zapojení do okresního a krajského kola ve florbale 

 

„PIŠTEC“ 

- okresní soutěž v hře na flétnu 

 

„PŘEHLÍDKA TANCE“ 

     -     okresní přehlídka tanečních skupin 

 

 



16. 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  

Termín: 10.10. – 13.10 2017 

Závěr: viz příloha  

 

 

Kontrola hospodaření  AUDIT  

Termín: nebyla 

 

 

Kontrola elektrického zařízení 

Termín:12.4.2018 

Závěr:   bez závad 

 

Revize hromosvodů 

Termín: 23.2.2018 

Závěr: bez závad 

 

Kontrola kalibrace detektoru úniku plynu 

Termín: 5.6.2018 

Závěr: bez závad 

 

Revize plynového zařízení: 

Termín: 2.9.2017 

Zpráva: bez závad 

 

Revize tělovýchovného nářadí 

Termín:10.4.2018 

Závěr: bez závad 

 

 

Kontrola hasících přístrojů 

Termín: 5.6.2018 

Závěr: bez závad 

 

 

 



Kontrola a čištění komínu 

Termín: 9.5.2018 

Závěr: nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

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

 

 

 KRAJ 
Příjmy kraj  

Neinvestiční přijaté dotace posk. krajem 2 174 767,00 

 

Výdaje kraj 

Celkem 2 174 767,00 

 

 

Další dotace :  

ÚZ 33052               49 869,00 Kč  

ÚZ 33073                 4 529,00 Kč vyčerpáno 4 145,00 Kč, vratka 384,00 Kč 

Vyúčtování dotací předloženo poskytovateli dne 07.01.2018. 

 

Zůstatek                                                                         0.00 

 

 

 PROVOZ 
 

Příjmy 

Celkem 1 350.000,00  

 

Výdaje 

Celkem 1 343 459,66 

 

Zůstatek                                                                6 540,34 Kč 

 

 

 

Výsledek hospodaření: hlavní činnost                   393.379,73 Kč  

(+ hospodářská činnost 3.952,00 Kč )  

 

Náklady celkem: 3.307.356,10 Kč ( + 5.310,00 Kč hospodářská činnost )  

Výnosy celkem:   3.706.735,83 Kč ( + 9.262,00 Kč hospodářská činnost )  
Hospodářská činnost v r. 2017 zahrnovala pronájem tělocvičny, kontejner, antény.  

 

 

 



 

 Fondové hospodaření  

 
Účet 411 Fond odměn    77,00 Kč  

V roce 2017 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb.  

 

 

Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 26.379,33 Kč  
PS k 01.01 :                                      16.807,31 Kč  

Tvorba FKSP z hrubých mezd:        34.371,02 Kč  

Čerpání:                                             24.799,00 Kč  

z toho :  

                                                          8.000,00 Kč  rekreace 

                                                         16.799,00 Kč ostatní – vitamíny, masáže, vánoční balíčky  

 

Účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV   8. 945,10 Kč  
PS k 01.01. :                   2.404,76 Kč  

Tvorba :                          6.540,34 Kč ( zlepšený HV za 2016)  

Čerpání :                                0,00 Kč  

 

 

Účet 414 Rezervní fond z ostatních titulů    57.128,62 Kč  
PS k 01.01.:                                     9.665,00 Kč  

Přírůstky :                                       52.950,62 Kč (32.469,62 Kč nevyčerpané dotace OP VVV, 

10.000,00 Kč Sauer Žandov, 10.481,00 Kč rodiče,  

Čerpání :                                         5.487,00 Kč (Sauer Žandov – stan, doprava na ško. akci) 

Dary průběžně schvalovány zřizovatelem.  
 

 

Účet 416 Fond reprodukce majetku 0,00 Kč  

V r. 2017 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb. 
 

 

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50.240,00 Kč  
V r. 2017 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb.  

 

 

Účet 022 Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Kč  
V r. 2017 nebyl na tomto účtu zaznamenán žádný pohyb.  

 

 

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.181.397,42 Kč  
PS k 1. 1. :                                   1.054.996,48 Kč  

Přírůstky :                                       126.400,94 Kč  

Úbytky :                                                     0,00 Kč   

Vyřazený majetek :  

10.769,00 Kč dřez svařovací dvoudílný 

17.485,00 Kč sekačka 

14.990,00 Kč OP VVV - tablet  

32.194,47 Kč OP VVV – 7x tablet 

Ostatní položky pod hranicí 7 tis. Kč.   



 

 

 Sponzorské dary 

 
Příjmy 20.481,00 

 SAUER, a. s. 

            Nádražní 10  

           471 07  Žandov 

 

 Příspěvky od rodičů  

 

 

 

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

 
V letošním školním roce škola vstoupila do projektu Podpora škol formou projektu 

zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ A ZŠ.  

 

Název projektu: „Personální podpora ZŠ Stružnice“ 

                             reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005672“ 

Zahájení:                                                       1.9.2017 

Doba realizace:                                             24 měsíců 

Datum ukončení projektu:                            31.8.2019 

 

Aktivity projektu:                                         školní asistent 

                                                                     čtenářský klub 

 

Výše dotace:                                                  244 674,00 Kč 

                 

 

 

19. Další zaměření školy, hodnocení, závěr 
 
 Oblast personální 
 Stabilizovat pedagogický sbor 

 Motivovat zaměstnance a dostatečně finančně ohodnotit kvalitní práci 

 Vytvářet zaměstnancům optimální pracovní 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 finanční 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 

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

akcí, prezentovala se na veřejnosti.  

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. V systematické práci s nimi  

 je vedli k samostatnému 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 zapojili do celostátního testování.  

 

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 přijímání 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.  

 



20. Zpravodaj, fotodokumentace 
 

 Poděkování – prodej kytiček 
 Inspekční zpráva 
 Národní testování  - 5. ročníku 
 Zpravodaj 3/2017 
 Zpravodaj 4/2017 
 Zpravodaj 1/2018 
 Zpravodaj 2/2018 
 Fotodokumentace flash disk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


