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1. Základní údaje o škole

1

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem

Adresa školy:

Pionýrů 141, 471 27 Stráţ pod Ralskem

Telefon:

+420 487 851 602 (I. stupeň)
+420 487 851 504 (II. stupeň)

Fax:

+420 487 851 504

E-mail:

zsstraz@volny.cz

Web:

http://www.zsstraz.org

Zařazení do sítě škol:

1. 9. 2004

IZO:

102 005 621

REDIZO:

600 074 465

IČO:

467 500 88

Zřizovatel:

Město Stráž pod Ralskem

Adresa:

Nám. 5. května, 471 27 Stráţ pod Ralskem

Přehled součástí:
Název

IZO

Kapacita

Základní škola

102005621

850 ţáků

Školní druţina

116000228

125 ţáků

Školní jídelna

102617601

neuvádí se

Mateřská škola

150020538

153 dětí

Výdejna mateřské školy

150072716

neuvádí se

Právní forma školy: příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1. 1993
mateřské školy od 1. 1. 2003
Ředitelka školy:
Statutární zástupce ředitelky:
Školská rada:

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
Mgr. Jarmila Hlinčíková
Ustanovena dne 24. 8. 2005

2. Organizace vzdělávání a výchovy
Vzdělávací program

Č.j. MŠMT

Základní škola

16847/96-2

Školní rok 2008/2009
v ročnících
počet ţáků
3. - 5. a 8. - 9.
275
2

ŠVP ZV "Škola tolerance a
datum vydání 1. 9. 2007
vzájemného porozumění"

1.,2. a 6.,7.

169

Škola se zaměřuje na poskytování základů všeobecného vzdělávání, na rozvíjení
komunikačních dovedností u ţáků, schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých. Ve
škole nejsou třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů.
Nabídka volitelných předmětů vychází z moţností školy zajistit jejich výuku kvalifikovanými
pedagogy a respektuje zvýšený zájem ţáků druhého stupně o výuku informačních technologií
a o sportovní činnosti.
Volitelné předměty
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovali ţáci tyto volitelné předměty:
Základy práce s počítačem
Grafika na počítači
Počítačové sítě a internet
Dramatická výchova
Ekologicko – přírodovědný seminář
Dyslektický seminář
Výtvarné činnosti
Seminář z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce
Sportovní aktivity

3. Statistické údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
Vývoj počtu tříd/žáků
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Počet tříd
Školní
rok

Celkový počet ţáků

Počet ţáků
jednu třídu

na Počet
učitele

ţáků

na

2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
22

474

21

21,5

444

21,1

15,3

14,8

Počty zapsaných a zařazených žáků
Školní rok 2007/2008

Školní rok 2008/2009

Nastoupilo
do 1. třídy

Zápis 2008 - do 1. třídy
zapsáno
Nastoupilo
Z
toho
počet do 1. třídy
celkem
ţádostí o odklad

Zápis 2009 - do 1. třídy
zapsáno
celkem

Z toho počet
žádostí o odklad

46

40

50

3

6

34

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009 (na konci školního roku)
Počet ţáků

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
1. stupeň

6.
7.
8.
9.
2. stupeň

2007/08
46
55
59
50
46
256
52
63
65
43
223

2008/09
34
46
51
59
46
236
41
48
63
56
208

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

2007/08
44
38
40
25
22
169
9
18
14
5
46

2007/08
0
13
18
24
22
77
37
37
44
35
153

2008/09
29
38
28
29
21
145
9
6
19
8
42

Neprospělo

2008/09
4
3
18
25
24
74
25
37
33
37
132

2007/08
2
4
1
1
2
10
6
5
8
3
22

2008/09
2
1
2
0
2
7
5
10
9
10
34

Počty zameškaných hodin ve školním roce 2008/2009

1. pololetí
2. pololetí
Celkem za školní rok

omluvených
celkem
Ø na 1 ţáka
19758
44,1
24769
57,6
44527
103,5

Hodnocení chování za školní rok 2008/2009
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neomluvených
celkem
Ø na 1 ţáka
170
0,37
164
0,38
334
0,77

Hodnocení

NTU

chování

1.pol.

2. pol.

1.pol

2. pol

1.pol

2. pol

1.pol

2. pol

1.pol

2. pol

1.pol

2. pol

1. stupeň

5

2

1

1

1

3

1

2

0

0

0

94

2. stupeň

13

4

16

19

15

13

8

11

10

9

10

22

Celkem

18

6

17

20

16

16

9

13

10

9

10

116

ŘD

TD

Pouţité zkratky:

2

3

Pochvala

NTU - napomenutí třídního
učitele
TD – důtka třídního učitele
ŘD – ředitelská důtka
2, 3 – sníţená známka z chování

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách a víceletých G v roce 2008/2009
Gymnázia
8 letá
Přihl. Přijatí
10
10

6 letá
Přihl.
0

Přijatí
0

4 letá
Přihl.
1

SOŠ
včetně
konzervatoří
SOU, U
Přihl. Přijatí
Přihl. Přijatí
27
27
22
22

Přijatí
1

OU, PrŠ
Přihl. Přijatí
0
0

Komentář: Ve školním roce 2008/2009 bylo přijato 10 ţáků na 8 – leté Gymnázium v
Mimoni. Z 8. ročníku vyšlo 9 ţáků a ze 7. ročníku vyšli 2 ţáci. Všichni tito ţáci byli přijati do
oborů na SOU. Z 9. ročníků vyšlo 55 ţáků, z toho 37 jich bylo přijato na SŠ nebo SOŠ, 18
ţáků bylo přijato do učebních oborů na SŠ, SOŠ a SOU. V tomto školním roce MŠMT
připravilo nová pravidla přijímacího řízení na střední školy, kdy si ţáci mohli podat 3
přihlášky. Praxe ukázala, ţe současný systém přijímání je nevhodný, jelikoţ úbytek dětí a
systém financování škol vede k tomu, ţe střední školy přijmou bohuţel kohokoli. Ţáci se tak
letos dostali s jakýmikoli známkami v podstatě na všechny školy. Ve 2 případech si rodiče
podali ţádost o dokončení povinné školní docházky svých dětí. Pro vycházející ţáky byla
zprostředkována prezentace sklářské školy v Kamenickém Šenově, jelikoţ sklářství i přes
dopady hospodářské krize je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví u nás a do
našeho kraje patří. Ţáci 8. a 9. ročníků se účastnili exkurze do potravinářských dílen v Praze,
kde se seznámili s provozem pekárny, pivovaru a výrobnou uzenářských výrobků a poznali
principy jednotlivých potravinářských technologií, včetně ukázky konkrétní výroby. Ţáci 9.
ročníků a ţáci vycházející z niţších ročníků navštívili v rámci volby povolání veletrhy
vzdělávání Educa v Liberci a Burzu škol v České Lípě. Pro vycházející ţáky a jejich rodiče
proběhly informativní schůzky, týkající se změn v přijímacím řízení. Byly zhotoveny
nástěnky s aktuálními informacemi týkající se přijímacího řízení a prezentací středních škol a
5

učebních oborů. Škola se přihlásila do tříletého projektu Volba budoucího povolání ţáků
Libereckého kraje v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Cílem
projektu je kariérové poradenství pro ţáky, informační a poradenská činnost při výběru
budoucího profesního či studijního zaměření, profesní diagnostika týkající se zájmů,
schopností, dovedností, profesních a studijních předpokladů ţáků. Cílovou skupinou jsou
ţáci 8. ročníků.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. – 9. tříd
Všichni ţáci 2. stupně byli zapojeni do projektu KEA (Komplexní evaluační analýza)
společnosti SCIO. Jedná se o celý cyklus testování ţáků školy po jehoţ ukončení (v roce
2012) školy obdrţí komplexní zprávu s analýzou a hodnocením výsledků zasazených do
širšího rámce vzdělávací činnosti, a to jak na naší škole, tak v porovnání s ostatními školami,
které se projektu zúčastní. Projekt poskytuje zpětnou vazbu ve vybraných předmětech a
výstupy, které lze pouţít při autoevaluaci školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Testování ţáků 6. a 9. tříd proběhlo v měsících říjen a listopad 2008. Testovány byly obecné
studijní předpoklady, český jazyk, matematika a u ţáků 9. ročníků i cizí jazyk. Testování
ţáků 7. a 8. tříd proběhlo v dubnu 2009 a týkalo se získaných klíčových kompetencí (jiţ
nově dle školního vzdělávacího programu). V porovnání s ostatními stejně starými ţáky škol
v České republice byly souhrnné výsledky našich ţáků podprůměrné.

4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
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Základní údaje o pracovnících školy
Počet učitelů ZŠ

30

Počet vychovatelů ŠD

3

Počet učitelek MŠ

11

Počet provozních zaměstnanců ZŠ

8

Počet provozních zaměstnanců MŠ

4

Počet provozních zaměstnanců ŠJ

7

Počet zaměstnanců celkem

63

Údaje o pedagogických pracovnících
Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků
aprobace
praxe

ředitelka
statutární zástupce
zástupce ředitelky
vychovatelka
učitelka
vychovatelka
učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
vychovatelka
učitelka
učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitelka
učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitel
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitel
třídní učitelka
třídní učitelka

5
8
11
28
22
28
22
22
22
14
22
14
22
22
22
22
22
22
20
6
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22

VŠ - 1. stupeň
VŠ - 1. stupeň
VŠ - D, Ov
SŠ
VŠ - Rj, D
VŠ
VŠ - 1. stupeň
VŠ - 1. stupeň
SŠ - zem.
SŠ
VŠ - M, Che
SŠ nekval. Aj
VŠ zem., Př, Pv
VŠ - nekval., F, Tv
SŠ
VŠ – Čj, D
SŠ - nekval., Vv, Rv
SPgŠ - vychovatelství
VŠ - 1. stupeň
SŠ - právní, nekval., HV
VŠ - Čj, D
SPgŠ - vychovatelství
VŠ - dřevař., Che, M
VŠ - 1. stupeň, Vv - 2.st.
SŠ stavební, Aj, M
VŠ (NŠ + Vv), Nj, Čj, Vv
SPgŠ - učitelství
SPgŠ - vychovatelství
SPŠ, nekval., F, Tv, M
SPgŠ - vychovatelství
VŠ - 1. stupeň

24
26
25
32
25
5
6
24
3
8
27
2
14
5
2
12
18
17
28
3
33
16
10
26
2
36
3
29
9
17
7

třídní učitel
třídní učitel

22
10

SŠ elektro, nekval.
VŠ - Z, Ov

4
41

Číslo

Pracovní
funkce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

zařazení,
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Další vzdělávání, specializace
FS II
VP spec. studium (2 roky)

dok.studium AJ - ČVUT
Studium Bc. - dokončeno

stud. ped.psych.+odb. př.
J. A. Kom. - vzdělávání dosp.
studium VŠ 1. st. - dokončuje
metodik prevence - zákl. kurz

studium VŠ 1. st. - dokončuje
zahájení studia VŠ - 1. st.
stud. ped.psych.+odb. př.
zahájení studia VŠ (AJ, ICT)
zahájení studia VŠ - 1. st.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

učitelka
učitelka
učitelka
zást.ředitelky MŠ
učitelka
učitelka
zást.ředitelky MŠ
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

SPgŠ - učitelství
SPgŠ - učitelství SŠ
SŠ - nekval.
SPgŠ - učitelství
SPgŠ - učitelství
SPgŠ - učitelství.
VŠ - kval.
SPgŠ - učitelství. - kval.
SPgŠ - učitelství
SPgŠ - učitelství
SPgŠ - učitelství

31
31
31
20
31
31
20
31
31
31
31

23
31
1
27
21
9
18
16
30
19
27

Komentář: V listopadu 2008 nastoupilo do školy 12 dětí z Barmy. V průběhu školního roku
přibylo z Barmy ještě dalších 6 dětí. Pro výuku této skupiny dětí byla přijata paní učitelka
z důvodu problematického zařazení těchto dětí do běţných tříd (naprosto odlišné
sociokulturní prostředí, neznalost jazyka). Stěţejním úkolem bylo naučit ţáky porozumět
českému jazyku, seznámit je se způsobem ţivota v České republice, postupně zjišťovat
úroveň znalostí, aby mohli být zařazováni do běţných tříd. Výuka v této třídě byla zahájena
24. 11. 2008 a ukončena 22. 6. 2009.
Přehled věkové skladby pedagogických pracovníků (ZŠ, MŠ, ŠD)

Do 30 let
celkem ţeny
12
10

31 – 40 let
celkem ţeny
6
4

41 – 50 let
celkem ţeny
15
14

51 – 60 let
celkem ţeny
10
9

V
důchodovém
věku
celkem ţeny
1
1

Celkem
celkem ţeny
44
38

Přehled kvalifikovanosti pedagogických pracovníků ( podle zákona č. 563/2004 S., ve
znění pozdějších předpisů)
Kvalifikovaní pracovníci

Nekvalifikovaní pracovníci

Počet (%)

Počet + vyjádření v %

1. stupeň

7

(50%)

7

(50%)

2. stupeň

9

(53%)

7

(44%)

Vychovatelky ŠD

2

(67%)

1

(33%)

Učitelky MŠ

10

(91%)

1

(9%)

Pedagogický sbor tvoří 44 pedagogů, je smíšený s převahou ţen. Věkové sloţení je
různorodé, od začínajících pedagogů po zkušené. Výuku pomáhali zajišťovat jeden pedagog
důchodového věku a dva externí pracovníci (IT, hudební výchova). Ţádný pedagog neodešel
do důchodu. Na konci 1. pololetí došlo k rozdělení úvazku paní učitelky, která vyučovala na
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částečný úvazek hudební výchovu a ze zdravotních důvodů svého dítěte se vrátila na
rodičovskou dovolenou. Z tohoto důvodu nebylo nutné navyšovat počet pedagogů. V květnu
byl ukončen pracovní poměr podle § 52 písm. c zákona 262/2006 Sb., zákoník práce s jedním
pedagogem ( bez potřebné pedagogické i odborné způsobilosti).
Údaje o poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Jméno
Mgr.
Hlinčíková
Mgr.
Šimková

Téma DVPP

VP

Výchovné a kariérové 26. - 27. 9. 08 10. - 11.
poradenství u ţáků se 10. 08, 30. 10. - 1. 11.
zdravotním postiţením
08
Institut ped.-psych. poradenství ČR

Zdarma
projekt MŠMT

Uč. ZŠ

Jazyky hrou - angličtina

NIDV -08-04-17-61

2 880,-

VP

Šikana, mravní výchova,
agresivita, hyperaktivita
ţáků
6.10.2008

PPP Č. Lípa

zdarma

Kudy z nudy (ČJ)

NIDV -08-02-17-61

Jarmila

Termín

Pořadatel

Financováno

Lenka

Mgr.
Jarmila
Hlinčíková
Mgr.
Michaela
Hylská
Mgr.
Pavla
Klimšová
Mgr.
Libuše
Horáčková
Ing.
Krejcarová

Fce

uč. ZŠ
uč. ZŠ
ZŘ II

Cecílie
uč. ZŠ

Mgr.
Jarmila
Hlinčíková
VP
Mgr.
Libuše
Horáčková
Mgr.
Bedřiška
Rychtaříková
Ř
Mgr.
Robin
Horáček,
Mgr.
Marie Dvořáková,
Jan Třísko, Lenka
Matuszná
uč ZŠ

2008 - 2009

1020,Ţákovské projekty ve
vyučování matematice
20.10.2008

Akademie moderního vzdělávání PHA

753,-

Celostní přístup k řešení
LMD aneb co víme a
nevíme o ADHD
3. 12. 2008

Sluţba škole MB

730,-

Novela
zákona
č.
563/2004
(o
ped.
pracovnících)
12.12.2008

VOŠ N. Bor

1998,-

Řešení konfliktů ve škole

Sluţba škole MB

á 460,-

13.11.2008

Mgr.
Libuše
Horáčková,
Mgr. ZŘ II,
Michaela Hylská
uč. ZŠ
Mediální výchova

27. 11.,18. 12. 08, 15. 1.,
12.2.09
Projekt ProMed:www.celn.cz/promed

á 2000,-

Ing.
Krejcarová

6.11.2008

www.zooliberec.cz/aktivity/divizna

zdarma

7. 11. 08, 1. 12. 08

Fakta s.r.o.

3 960,-

Mgr.
Jarmila
Hlinčíková,
Mgr. VP, ZŘ Profesní
průprava 18.,25.3.;1.,15,22.4.;6.5.
Libuše Horáčková
II
zástupců ředitele
2009

NIDV 09-01-17-03

á 2200

Ing.
Cecílie
Krejcarová,
Mgr.
Marie Dvořáková
Uč. ZŠ

Vzdělávací agentura DESCARTES

á 856,-

Cecílie
uč. ZŠ

Konference M.R.K.E.V.

Mgr.
Libuše
Horáčková,
Mgr.
Bedřiška
Rychtaříková
ZŘ II, Ř Problém zvaný šikana

Comenius 2000- Škola
hrou
(Chemie hrou,
Poznáváme taje chemie) 6.5.2009
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Mgr.
Horáčková

Libuše
ZŘ II

Ing.
Cecálie
Krejcarová
Uč. ZŠ

Finanční gramotnost v
OV
27.1.2009
Jak podat a napst projekt
k
enviromentální
výchově
6.2.2009
Novela ZP, školského
zákona a další změny
právních předpisů k 1. 1.
09
11.2.2009

Institut pro finanční trh Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity
200,-

MŠMT

zdarma

lektor P. Zeman

500,-

KÚ LBC

zdarma (ESF)

Ing. Viktor Eichler;
Jan Souček
uč ZŠ

Učitel jako pomáhající
profesionál - moţnosti a
hranice pedagogoického
působení
4.3.2009

NIDV 09-02-17-01

440,-

Mgr.
Martina
Čechoňová,
J.
Eichler

uč ZŠ

Kroky
k
efektivní
pedagogické komunikaci:
Dialog U x Ţ
26.5.2009

NIDV 09-02-17-03

450,- zrušeno

Mgr.
Robin
Horáček, Jan Třísko Uč. ZŠ

Cesty k efektivnější
výuce - právní vědomí
učitele
19.3.2009

NIDV 09-02-17-04

á 440,-

Mgr.
Jarmila
Hlinčíková,
Mgr.
Michaela Hylská
uč. ZŠ

SPU - základní kurz
(lektor O. Zelinková)
2. a 3. 3. 09

NIDV 09-05-17-02

á 800,-

Mgr.
Martina
Čechoňová
uč ZŠ

Buď učitel začne zvládat
konflikty, nebo konflikty
začnou ovládat jeho!
8.4.2009

NIDV 09-05-17-04

530,-

Michaela Červená,
Jaruška
Krásná,
Hedvika Pecinovská uč ZŠ

Cesty k efektivnější
výuce - činnosti, metody
a hodnocení pro 1. stupeň
ZŠ
26.3.2009

NIDV 09-02-17-08

530,-

Mgr.
Hlinčíková

VP

Jak napsat "Minimální
preventivní program"
duben

CVLK

570,-

Jakub Eichler

uč ZŠ

Moderní
analytické
metody- CH v základním
vzdělávání
20.5.2009

CVLK

500,-

Jakub Eichler

uč ZŠ

Grafické
jednoduše

15.5.2009

CVLK

390,- odhlášen
- nemoc

Jaroslava
Krásná,
Hedvika Pecinovská uč ZŠ

Netradiční materiály v
matematice - Didaktika
matematiky
13.5.2009

CVLK

0,-

Iva Hojdová, Jana
Hrubá,
Lenka
Lemberková
uč MŠ

25.3.2009

Praha Portál

1 650,-

Mgr.
Bedřiška
Rychtaříková
Ř

Mgr.
Jarmila
Hlinčíková,
Mgr. VP, ZŘ Průvodce
Libuše Horáčková
II
projektu

Jarmila

tvorbou
19. - 20. 1. 09

techniky

Věra
Poláková,
Soňa Humlová
uč MŠ

Hyperaktivní,
hypoaktivní a agresivní
dítě v MŚ
4.6.2009

NIDV 09-05-17-07

á 500,-

Mgr.
Hlinčíková

Sociometricko-ratingový
dotazník

Institut ped.-psych. poradenství ČR

0,-

Jarmila
ZŘ

31.3.2009

Mgr.
Štěpánka
Cejnarová
vych

Seminář ped. pracovníků
ŠD a ŠK

Mgr.
Bedřiška
Rychtaříková
Ř

Rizikové chování dětí a
mládeţe
3.6.2009

1 500,-
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NIDV 09-05-17-06

500,-

Mgr.
Hlinčíková

Jarmila
ZŘ

školení k projektu Volba
povolání ţáků Lib. kraje výstupy COMDI
4.5.2009

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

0,- (ESF)

Komentář: Celý pedagogický sbor se zapojil do projektu „Školy v pohybu“, který byl zahájen
v lednu 2009 a bude ukončen v roce 2010. První aktivity proběhly v únor 2009 (dvoudenní
seminář celého pedagogického sboru v Heřmanicích). V červnu 2009 se vedení školy
zúčastnilo třídenního semináře v Turnově. V příštím roce budou navazovat další aktivity.
Údaje o nepedagogických pracovnících
Číslo

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

uklizečka
kuchařka
stravovatelka
kuchařka
kuchařka
uklizečka
uklizečka
pradlena
uklizečka
adm. pracovnice
uklizečka
školník
uklizečka
vedoucí školní jídelny
ekonomka
kuchařka
kuchařka
uklizečka
uklizečka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1

OU
SOU VYČ.
SZŠ - maturita
OU
SOU VYČ.
základní vzděl.
SOU VYČ.
OU
OU
Gymnázium - maturita
OU
OU
základní vzděl.
SEŠ - maturita
SEŠ - maturita
OU
OU
OU
základní vzděl.

Komentář: V srpnu 2009 byl přijat na půl úvazku správce školního hřiště.

Údaje o poskytování dalšího vzdělávání provozních pracovníků
Počet
pracovníků
22

Druh vzdělávání
krátkodobý kurz dlouhodobý kurz
3
0

11

doplnění nebo rozšíření kvalifikace
0

Komentář:
Provozní pracovnice na úseku ekonomiky a administrativy absolvovaly vzdělávací semináře
z oblasti hospodaření a vedení účetnictví, zpracování inventarizace, úvodní školení k práci
s datovými schránkami.

5. Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitelky školy od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 počet

odvolání

Přijetí k základnímu vzděl. (§ 46)
Rozhodnutí o odkladu (§ 37)
Přeřazení do vyššího ročníku (§ 17)

0
0
0

47
2
0
12

Prodlouţení školní docházky (§ 55)
Přijetí ţáka cizince (§ 20)
Rozhodnutí o přestupu ţáka (§ 49)
Vzdělávání podle IVP (§18)
Přijetí k předškolnímu vzdělávání (§34)
Sníţení úplaty – MŠ (§ 123 odst.4)
Prominutí úplaty – MŠ (§ 123 odst.4)
Ukončení předškolního vzdělávání – MŠ (§ 35)

10
22
28
7
51
6
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6. Řízení školy
Ve školním roce 2008/2009 se nám podařilo ve výchovně-vzdělávací činnosti podporovat
aktivitu a seberealizaci ţáků a to hlavně ve sportovních soutěţích, u nadaných ţáků byla
preferována samostatná činnost při vypracování seminárních prací, referátů či projektového
zadání v jednotlivých předmětech, u integrovaných ţáků probíhala výuka podle individuálně
vzdělávacího plánu, na škole probíhala na I. stupni logopedická a dyslektická náprava, na II.
stupni v rámci volitelného předmětu Dyslektický seminář. Ţáci 2. stupně se zapojili do
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srovnávacích testů v rámci projektu KEA. I v tomto školním roce bylo pro ţáky
zorganizováno mnoho akcí a aktivit doplňující výuku. Učitelé se snaţili důsledně řešit s ţáky
a jejich rodiči výchovné problémy a záškoláctví. Pedagogové se zapojili do projektu Škola
v pohybu, který by jim měl pomoc při zavádění nových forem výuky. V oblasti personální
bylo podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikační studium pro
výkon povolání. Nepodařilo se nám získat pedagogy pro specializační studium (školní
metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT) Hospitační činnost byla zaměřena na
pouţívání nových metod a forem výuky, na uplatňování individuálního přístupu k ţákům, na
kázeň, aktivitu a na efektivní vyuţívání pomůcek v hodinách. Zjištěné nedostatky byly
s učiteli probrány v pohospitačních pohovorech. V materiálně-ekonomické oblasti se nám
podařilo dokončit výměnu nábytku ve školní druţině, vybavit učebnu chemie novým
nábytkem, kabinety doplnit novými pomůckami. Škola i v tomto roce podporovala aktivity
formou pronájmu volných místností.
Kontrola čerpání rozpočtu probíhala v pravidelných intervalech. Čtvrtletně čerpání příspěvku
od zřizovatele a příspěvku ze státního rozpočtu na učebnice a učební pomůcky. Měsíčně
probíhala kontrola čerpání mzdových prostřeků.

7. Poradenské služby
Na škole pracuje výchovná poradkyně. Poskytuje sluţby pro ţáky i rodiče v profesní orientaci
ţáků, vede evidenci integrovaných ţáků, v případě potřeby zajišťuje spolupráci s PPP v České
Lípě a s SPC Liberec, ale i s jinými odborníky. Činnost výchovného poradce a metodika
prevence byla i v tomto školním roce zaměřena na poradenskou, metodickou a informační
činnost, na pomoc učitelům a rodičům při začleňování, vzdělávání a výchově ţáků.
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V průběhu tohoto školního roku bylo posláno na vyšetření a na kontrolní šetření 21 ţáků,
z toho 5 ţáků bylo šetřeno kvůli problémům s chováním. Na základě zprávy a doporučení
z PPP byli ţáci průběţně zařazeni na 1. stupni do dyslektické nápravy a na 2. stupni byli tito
ţáci zařazeni do volitelného předmětu dyslektický seminář. Pro ţáky 1. stupně, kteří měli
problémy s výslovností, probíhala po celý školní rok logopedická náprava.
Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou individuální
integrace do běţných tříd. Na 1. a 2. stupni je 8 integrovaných ţáků (4 SPU, ADHD, 2DMO,
1 tělesně postiţený).Ţáci cizí státní příslušnosti vzdělávající se na naší škole jsou integrováni
do tříd na základě znalosti českého jazyka.Talent a nadání u ţáků je rozvíjen individuálním
přístupem a diferencovanými úkoly v jednotlivých vyučovacích předmětech. Talentovaným
ţákům jsou zadávány samostatné práce s větší obtíţností a tito ţáci jsou vedeni k účasti
v různých soutěţích a olympiádách. Na 1. stupni proběhly 33 pohovory s ţáky a jejich rodiči.
Pohovory se týkaly vyhroţování, slovního napadání a agresivního chování vůči spoluţákům,
nevhodného chování v hodinách, neplnění školních povinností, pohovory s rodiči se týkaly
slabého prospěchu, narušování vyučovací hodiny nevhodným chováním, opakovaných
pozdních příchodů do hodin a neomluvené absence (10 hodin). Na 2. stupni proběhlo 49
pohovorů s ţáky, které se týkaly drzého a nevhodného chování, narušujícího vyučovací
hodinu, nerespektování autority učitele, konfliktů mezi spoluţáky, agresivního a vulgárního
chování mezi ţáky, neplnění školních povinností, ničení školního majetku, drţení
psychotropních látek. S rodiči ţáků (34 pohovory) bylo projednáno

neplnění školních

povinností, slabý prospěch, agresivní chování, nekázeň a drzé chování v hodinách vůči
spoluţákům, ale i učitelům a neomluvená absence (324 hodin). V mnohých projednávaných
případech byla ţákům prostřednictvím rodičů doporučena návštěva odborné poradenské
instituce a následná odborná péče.
Z analýzy projednávaných případů vyplývá, ţe v tomto školním roce vzrostl počet agresivních
projevů mezi spoluţáky, nerespektování autority učitele, záškoláctví, zvýšený počet
nedůvěryhodně omluvených absencí, kouření a experimentování s psychotropními látkami,
ale i zneuţití internetu k posílání vulgárních a hrubých e-mailů. I v tomto školním roce jsme
se neobešli bez spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů,
sociálních pracovníků, kurátorů a policie). Závaţným problémem byli rodiče, kteří
nespolupracovali se školou, odmítali komunikovat s učiteli, kryli záškoláctví svých dětí,
nereagovali na výzvy školy a v mnohých případech se nedostavili ani k sociálnímu pohovoru
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na MěÚ. Spolupráce s těmito rodinami je velmi obtíţná, ačkoli ze zákona je za chování dětí
odpovědná právě rodina.
Prevence sociálně patologických jevů je na 1. stupni prováděna v rámci výuky, především
v hodinách prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Na 2. stupni je prevence součástí hodin
výchovy ke zdraví, občanské a rodinné výchovy a přírodopisu. Škola získala spousty
preventivních výukových

materiálů, které se týkaly drogové problematiky a jiných

návykových látek, informací o HIV/AIDS, problematiky dospívání, bezpečného pohybu na
silnici a správného vybavení kola. Pro ţáky 5. ročníků byla připravena přednáška první
pomoci vedená odborným lektorem a ţáci, kteří měli o tuto problematiku zájem, mohli
navštěvovat na naší škole zdravotní krouţek.

Vedení školy zajistilo pro ţáky 2. stupně

besedy o drogové problematice vedené odborníkem Policie ČR. V tomto

školním roce

proběhlo v 6. a 9. ročnících testování KEA a ţáci všech ročníků druhého stupně se účastnili
testování SCIO.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2008/2009 proběhly kontroly:
13. – 15. 10. 2008 Kontrola Libereckého inspektorátu České školní inspekce ve sloţení Mgr.
Blanka Hornová – školní inspektorka, Mgr. Věra Hessová – školní inspektorka, Mgr. Marcela
Hořejší – školní inspektorka, Ing. Milena Bornová – kontrolní pracovnice. Předmětem
inspekce: Základní vzdělávání – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
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poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona – hodnocení
souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku
škol a školských zařízení. Realizovaný ŠVP školy je v souladu se zásadami a cíli platného
školského zákona a příslušného RVP. V jeho naplňování má škola rezervy. Škola preferuje
rovnost přístupu ke vzdělání. Škola účelně vyuţívá zdroje a prostředky. Zajištění bezpečného
a nediskriminujícího prostředí pro vzdělávání ţáků patří mezi priority školy. Škola podporuje
zdravý vývoj ţáků, vede je k samostatnosti a vztahu k přírodě.
Další kontrolní činnost
8. 6. 2009 – veřejnoprávní kontrola hospodaření za rok 2008 provedena na základě pověření
zřizovatelem Ing. Jelenou Kovářovou – bez závad.
23. 6. 2009 - kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok – bez větších závad – ve
spolupráci se zřizovatelem budou přijata opatření k odstranění nedostatků.

9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008
Příjmová část
Příspěvky (dotace) na rok 2008 jsou rozděleny na příjmy od Krajského úřadu (dále KÚ)
Liberec a na příjmy od zřizovatele – Město Stráţ pod Ralskem. Dotace od zřizovatele je
rozdělena na dotace pro základní školu (dále ZŠ), školní jídelnu (dále ŠJ), mateřské školy
(dále MŠ I a MŠ II) dle jednotlivých poloţek čerpání na provoz školy. Dotace od KÚ Liberec
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je rozdělena dle poloţek čerpání dotace (mzdové prostředky, OPPP, odvody, učebnice a
učební pomůcky, plavání, další vzdělávání pedagogů – DVPP, ochranné pomůcky).
Dotace na rok 2008 celkem:
Dotace od zřizovatele
Plat provozního zaměstnance
Stráţské kontrasty (příspěvek města)
KÚ Liberec
Dotace MŠMT – vzděl. ţadatelů o azyl
Motivační mzda ped. pracovníků

5 599 000,- Kč
- 180 000,- Kč (vráceno zřizovateli)
3 300,- Kč
18 473 972,- Kč
420 870,- Kč
132 000,- Kč

Dotace KÚ Liberec:
13 065 309,- Kč
84 000,- Kč
4 863 564,- Kč
386 326,- Kč
24 420,- Kč
50 353,- Kč
18 473 972,- Kč
420 870,- Kč
132 000,- Kč
19 026 842,- Kč

Platy
OON
Odvody
Učební pomůcky
Ochranné pomůcky
DVPP
Celkem
Dotace MŠMT – vzděl. ţadatelů o azyl
Motivační mzda
Celkem dotace KÚ
Dotace od zřizovatele pro jednotlivá střediska:
ZŠ
ŠJ
MŠ I
MŠ II

3 695 000,- Kč + 1 655 824,- Kč na odpisy budov
402 000,- Kč
619 000,- Kč
703 000,- Kč

Veškeré dotace účtujeme na účtu 691 – provozní dotace – rozdělené analyticky
691/270 – provozní dotace město
691/260 – provozní dotace KÚ
691/264 – azylanti

V roce 2008 škola ukončila vyúčtování projektu SOCRATES (1. 10. 2007 – 31. 7. 2008)
v celkové částce 109 144,08 Kč.
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V účtové třídě 6 účtujeme příjmy z hospodářské činnosti ŠJ. Jsou to příjmy za prodej obědů
cizím strávníkům a z provozu školního bufetu. Pronájem nebytových prostor, vybrané školné
(MŠ a ŠD) a připsané úroky na běţném účtu.

Výdajová část
Veškeré náklady (výdaje) organizace rozlišujeme na náklady (výdaje) pro KÚ Liberec a
výdaje města. Účtujeme v 5. účtové třídě. Jednotlivé poloţky rozlišujeme analyticky dle
středisek.
Středisko 1
Středisko 2
Středisko 6
Středisko 7
Středisko 8
Středisko 4
Středisko 24
Středisko 64
Středisko 74

Čerpání dotace města ZŠ
Čerpání dotace města ŠJ
Čerpání dotace MŠ I
Čerpání dotace MŠ II
Sokrates
Čerpání dotace KÚ Liberec ZŠ
Čerpání dotace KÚ Liberec ŠJ
Čerpání dotace KÚ Liberec MŠ I
Čerpání dotace KÚ Liberec MŠ II

Náklady (výdaje) od města jsou určeny na provoz školy (elektrická energie, teplo, vodné a
stočné, učebnice a učební pomůcky, reţijní náklady, cestovné, poštovné, obědy, dlouhodobý
hmotný drobný majetek - DDHM, opravy a údrţba,….).
Výdaje (náklady) od KÚ Liberec jsou určeny zejména na mzdové prostředky, odvody, ostatní
platy pedagogických pracovníků - OPPP, ochranné pomůcky, učebnice a učební pomůcky,
plavání, další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP,…
V účtové třídě 5 účtujeme náklady hospodářské činnosti ŠJ.

Platové podmínky zaměstnanců za rok 2008 dle statistického výkazu P 1 - 04
Celkový počet zaměstnanců
Průměrná výše tarifní mzdy ped. pracovníků
Průměrná výše tarifní mzdy neped. pracovníků
Průměrná výše nenárokových sloţek platu ped. pracovníků
Průměrná výše nenárokových sloţek platu neped. pracovníků

64
14 934,- Kč
9 042,- Kč
5 979,- Kč
2 954,- Kč

Celková výše čerpání mzdových prostředků
Dle rozpočtu na platy
OPPP
Motivační mzda pedagogických pracovníků

13 065 309,- Kč
84 000,- Kč
96 352,- Kč
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301 000,- Kč
37 969,- Kč
12 031,- Kč

Grant platy azylanti
Z fondu odměn
Z vedlejší činnosti

Informace o majetku
Příspěvková organizace účtuje nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku na
příslušných majetkových účtech:
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,- Kč (veškeré programy)
021 – dlouhodobý hmotný majetek (zde účtujeme o rekonstrukcích budov, které máme ve
správě)
022 – samotné movité věci a soubory movitých věcí, kde účtujeme nákup majetku nad
40 000,- Kč a dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek dle potřeb organizace do 40 000,- Kč
O krátkodobém majetku účtujeme v účtové třídě 5 a zásoby na účtu 112.
Veškerá pravidla o účtování majetku jsou obsaţena ve vnitřních směrnicích školy. Odpisy
proúčtujeme dle odpisového plánu. Z odpisů je tvořen fond rozvoje investičního majetku
(916) a jeho pouţití je na zakoupení dlouhodobého majetku nad 40 000,- Kč. Zakoupený
majetek je zapisován do evidence majetku školy pod evidenčním číslem a daný majetek je
tímto číslem označen.

Stav fondů (zaokrouhleno na celé koruny)
fond
911
912
914
916

Stav k 1. 1. 2008
48 744,- Kč
280 189,- Kč
35 351,- Kč
54 763,- Kč

Stav k 31. 1. 2008
365 820,- Kč
226 949,- Kč
78 716,- Kč
80 272,- Kč

911 – Fond odměn
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Dle § 32 zákona č. 250/2000 Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve
znění pozdějších předpisů je fond tvořen maximálně 80% zlepšeného výsledku hospodaření.
912 – Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Je tvořen měsíčně z odvodů 2% z hrubých mezd. Čerpání z FKSP upravuje vyhláška Sb.
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
914 – Rezervní fond
Na tomto účtu příspěvková organizace účtuje o přijatých darech a proúčtován zlepšený
hospodářský výsledek.
916 – Fond rozvoje investičního majetku
Je tvořen z odpisů dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000,- Kč dle odpisového plánu.

Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek je rozdíl mezi účtovou třídou 5 a 6. Výsledek hospodaření za rok 2008
byl 261,- Kč.

Ekonomické priority pro následující školní rok
Vybavení novým nábytkem tříd MŠ II, ZŠ, učeben chemie a fyziky, oprava tabulí, pokračovat
v rekonstrukci osvětlení dle vyhl. 410/2005 Sb. ……, zahájit práce na sloučení MŠ I s MŠ II

Doplňující údaje podle pokynů zřizovatele
Příspěvková organizace úzce spolupracuje s pracovníky ekonomického oddělení města Stráţ
pod Ralskem. Veškeré podklady jednotlivých uzávěrek a přehledy čerpání rozpočtu jsou
pravidelně předávány zřizovateli (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehledy čerpání jednotlivých
dotací dle středisek). Pověření pracovníci města pravidelně provádí kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace a čerpání rozpočtu.
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Kontrolní činnost
Ve dnech 12. – 15. 2. 2008 byla na naší škole provedena kontrola pojistného – odvody
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění OSSZ v České Lípě.

10. Údaje o dalších aktivitách školy
Pro ţáky 1. stupně byly uspořádány 3 turnusy ozdravných pobytů v Krkonoších a v Orlických
horách. Tyto pobyty se uskutečnily na přelomu měsíců února a března. Páté třídy absolvovaly
přednášku první pomoci spojenou s praktickým nácvikem první pomoci.
Kaţdé první pondělí v měsíci se konaly schůzky dětského parlamentu v ţákovské knihovně.
Prostřednictvím zvolených zástupců ze 4. – 9. ročníků (18 členů) se ţáci učí aktivně zapojovat
a vyjadřovat se k dění ve škole i ve městě. Dětský parlament se v průběhu roku dvakrát sešel
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na městském úřadě s paní starostkou a paní místostarostkou, kde ţáci diskutovali o
problémech, které se jich bezprostředně dotýkají.

Přehled akcí školy v roce 2008/2009
Datum

Název akce

19. 9. 2008
Duatlon – pořadatel Institut vzdělávání vězeňské sluţby
23. – 26. 9.
2008
Zahrada Čech – exkurze
29. 9. – 3.
10. 2008
Memoriál Antonína Sochora (atletický trojboj, šplh, střelba)
1. 10. 2008

Přespolní běh – Česká Lípa

6. 10. 2008

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorem (M. Drijverová, V. Otčenášek) 9. ročníky

7. 10. 2008

Městská knihovna – „Pasování na čtenáře“ – 1. ročníky

8. 10. 2008

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (M. Zinnerová, P. Jelenová) 3. – 5. ročníky
Atletický čtyřboj – Jablonné v Podještědí (ţáci 2. stupně)

10. 10. 2008

Memoriál Antonína Sochora – pietní akt, vyhlášení vítězů

14. 10. 2008

Divadelní představení „Pinocchio“ 1. – 3. ročníky

20. 10. 2008

„Husité“ 5. – 9. třída

21. 10. 2008

Filmové představení „Máj“ 8. a 9. třída

31.10. 2008
Veletrh vzdělávání EDUCA Liberec – 9. ročníky + vycházející ţáci z niţších ročníků
3. – 5. 11.
2008
Výchovný pořad DROGY – Policie ČR (7. B, 6. A, B)
6. 11. 2008
Burza škol Česká Lípa – 9. ročníky + vycházející ţáci z niţších ročníků
10., 12., 13.
11. 2008
Výchovný pořad DROGY – Policie ČR (8. A, B, C)
11. 11. 2008

Hudební pořad 4. – 9. třídy
Divadelní představení 1. – 3. třídy

20. 11. 2008 „Hurá na hrad“ – výchovně vzdělávací a zábavný program 3. – 9. třída
24. – 26. 11.
2008
Výchovný pořad DROGY – Policie ČR (9. A, B, C)
28. 11. 2008 Česká filharmonie Praha – zájezd
1. a 3. 12.
2008
Exkurze do potravinářských dílen – Praha (8. a 9. ročníky)
2. 12. 2008

Planetárium Praha – 5. A, B

4. 12. 2008
Dopravní hřiště Česká Lípa (4. A, B)
15. – 16. 12.
2008
Vánoční vystoupení ţáků 4. tříd pro ostatní ţáky 1. stupně a děti z MŠ
16. 12. 2008

Vánoční prodejní výstava

17. 12. 2008

Dopravní hřiště Česká Lípa (4. C)

18. 12. 2008

„Z pohádky do pohádky“ – představení ţáků dramatického semináře
Vánoční vystoupení ţáků 4. tříd – Pečovatelský dům
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19. 12. 2008 Filmové představení – 1. i 2. stupeň
12., 13. 1.
2009
Návštěva dětí z mateřských škol v 1. třídách
21. 1. 2009

Školní kolo matematické olympiády

27. 1. 2009

Okresní kolo chemické olympiády

28. 1. 2009

Divadelní představení – 1. – 4. ročník
Zvukové děje – představení (6. – 9. třídy)

4. 2. 2009

Zápis do 1. tříd

5. 2. 2009

Hudební pořad HIP-HOP (2. stupeň)

6. 2. 2009

Česká filharmonie Praha – zájezd

10. 2. 2009

Soutěţ v německém jazyce – Česká Lípa

11. 2. 2009

Soutěţ v aerobicu

25. 2. 2009

Soutěţ – sálová kopaná – Zákupy (5. třídy)

27. 2. 2009

Soutěţ – sálová kopaná – Zákupy (6. a 7. třídy)

4. 3. 2009

Soutěţ – sálová kopaná – Zákupy (8. a 9. třídy)

18. 3. 2009

Divadelní představení - 1. stupeň
Okresní kolo zeměpisné olympiády – Česká Lípa

23. 3. 2009

Dopravní hřiště Česká Lípa (4. třída)

26. 3. 2009

Veletrh dětské knihy Liberec

1. 4. 2009

Divadelní představení – 1. – 3. ročník

3. 4. 2009
Beseda - Červený kříţ (9. A, C)
14. – 16. 4.
2009
Pobyt v ekologickém středisku Oldřichov v Hájích (6. ročníky)
15. 4. 2009

Ekologický pořad v Oldřichově v Hájích – 7. třídy

16. 4. 2009

Ekologický pořad v Oldřichově v Hájích – 8. třídy

17. 4. 2009

Ekologický pořad v Oldřichově v Hájích – 9. třídy
Dopravní hřiště Česká Lípa (4. třída)
Návštěva v IQ parku – Liberec (5. třídy)

20. – 24. 4.
2009
Stráţské kontrasty – výstava ve škole
22. 4. 2009

Den Země – třídy 1. stupně – odpady, naučná stezka, soutěţe

24. 4. 2009

Česká filharmonie Praha – zájezd

28. 4. 2009

Hudební pořad 2. – 9. třídy
„Helpíkův pohár“ – přednáška 1. pomoci pro 5. ročníky

5. 5. 2009

Soutěţ Hlídky mladých zdravotníků
Vestibul školy – putovní výstava „Ekologická stopa“

12. 5. 2009

Pohár rozhlasu – Jablonné Podještědí (atletická soutěţ)

13. 5. 2009

Pohár rozhlasu – Jablonné Podještědí (atletická soutěţ)
Mc’Donald Cup – Zákupy (fotbal)

18. 5. 2009

Volejbal (dívky) Nový Bor
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20. 5. 2009

Dopravní hřiště Česká Lípa (4. třída)
Mc’Donald Cup – Zákupy (fotbal)
Exkurze Harrachov (9. ročníky)

21. 5. 2009

Dopravní hřiště Česká Lípa (4. třída)

1. 6. 2009

Den dětí – 1. stupeň

2. 6. 2009

Atletické závody – Turnov (2. stupeň)
Atletické závody – Desná (1. stupeň)

9. 6. 2009

Atletické závody – Brandýs nad Labem
Výchovný koncert ZUŠ (1. a 2. třídy)

10. 6. 2009

Program EKO centra Čmelák – Půda (4. B, C)

11. 6. 2009

Rozloučení s dětmi z Barmy

12. 6. 2009

Atletický čtyřboj – K. Vary
Program EKO centra Čmelák – Půda (5. B, C)
Představení ţáků dramatického semináře

19. 6. 2009

Česká filharmonie Praha – zájezd

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2008/2009
Sport

Přespolní běh – okresní kolo

Přespolní běh – krajské kolo

Atletický čtyřboj – okresní kolo

dívky

2. místo

chlapci

2. místo

dívky

6. místo

chlapci

7. místo

starší chlapci 1. místo
starší dívky

Atletický čtyřboj – krajské kolo

2. místo

starší chlapci 1. místo
starší dívky

7. místo

Atletický čtyřboj – republikové finále

starší chlapci 4. místo

Florbal – okresní kolo

mladší chlapci 3. místo

Plavání – okresní kolo

1. místo

Plavání – krajské kolo

1. místo

Sálová kopaná 6. a 7. třída

1. místo

Coca-Cola cup (fotbal)

starší chlapci 2. místo
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Pohár rozhlasu – okresní kolo

mladší chlapci 1. místo
mladší dívky 3. místo
starší chlapci 1. místo
starší dívky

Pohár rozhlasu – krajské kolo

2. místo

mladší chlapci 4. místo
starší chlapci 1. místo

Pohár rozhlasu – republikové finále

starší chlapci 3. místo

Volejbal – okresní kolo

dívky

4. místo

Ostatní soutěže

Zdravotnická soutěţ – okresní kolo

4. místo

Německý jazyk – okresní kolo

8. místo

Chemická olympiáda – okresní kolo

12. a 21. místo

Zeměpisná olympiáda

účast

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny
Pro ţáky 1. stupně školy byla zřízena 3 oddělení školní druţiny. Přednostně byli přijímáni
ţáci 1. -3. tříd. Provoz školní druţiny byl denně od 6.15 h do 7.45 h a od 11.40 h do 16.00 h.
Školní druţina je součást školy. Prostřednictvím aktivit je rozvíjena individuální osobnost
kaţdého dítěte a jeho kompetence důleţité pro ţivot.

Ţáci jsou vedeni k tvořivosti,

k estetickému vnímání, k schopnosti spolupráce a respektu druhého, k organizování volného
času. Základním poţadavkem činnosti je zajímavost, pestrost a přitaţlivosti. Výchovně
vzdělávací činnost vychází ze Školního vzdělávacího programu školní druţiny, má různé
formy a specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní
skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či
tělovýchovného charakteru. Příleţitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby
činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, karnevaly. Spontánní aktivity zahrnují kaţdodenní
individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, hry v rámci ranního pobytu ţáků
nebo odpoledne v době slučování oddělení. Odpočinkové činnosti zahrnují poslechové a
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rekreační činnosti, individuální hry, které kompenzují jednostrannou zátěţ během školního
vyučování. Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a činnosti,
jimiţ jsou upevňovány a rozšiřovány poznatky, které ţáci získali ve školní výuce.

Přehled akcí v družině
září
měsíční projekt „Výroba šperků z odpadového materiálu“
listopad
měsíční projekt „O poklad skřítka Brejtrochejda“
prosinec
výroba dárků na vánoční výstavu
vánoční besídka
leden
výroba dárků k zápisu
únor
karneval, soutěţ o nejhezčí masku
březen
měsíční projekt „Kniha je můj přítel“ (hra na spisovatele, ilustrátora, knihovníka, vlastní
výroba knihy)
duben
celoroční projekt „Módní přehlídka“, který vyvrcholil módní přehlídkou pro veřejnost
s ukázkou a draţbou hotových šatů a jejich doplňků
květen
výroba dárečků pro důchodce ke Dni matek
červen
zápas ve stolním fotbale, „Kufr“ – vědomostní hra (soutěţe mezi jednotlivými odděleními)
branný den – vědomostní a sportovní soutěţe zahrnující témata, s kterými se děti v druţině
seznamovaly v průběhu školního roku
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Kaţdou středu chodily děti do tělocvičny, kde hrály pohybové a soutěţivé hry. Od září měly
děti moţnost navštěvovat krouţek aerobicu. Po celý školní rok byly realizovány skupinové
práce na témata vycházející ze ŠVP. Výsledky těchto prací zkrášlují interiér jednotlivých
oddělení a nebo jsou prezentovány na nástěnkách v prostorách školní druţiny.
Spolupráce s rodiči a veřejností
Škola je rodičům neustále otevřena. Rodiče mají právo školu kdykoli navštívit, po vzájemné
domluvě s učiteli se mohou zúčastnit výuky. O provozu školy jsou rodiče pravidelně
informováni na začátku roku informačním letákem a při změnách v průběhu roku
prostřednictvím ţákovské kníţky. Informace o výsledcích vzdělávání

dostávají rodiče

prostřednictvím ţákovské kníţky, na třídních schůzkách a při individuálních konzultacích.
Pro rodiče a veřejnost pořádala škola prodejní vánoční výstavu, tradiční akci Stráţské
kontrasty (fotografická a výtvarná soutěţ). Další informace mohou rodiče získat na webových
stránkách školy www.zsstraz.org. Při škole je zřízena školská rada, jejíţ členy jsou 3 členové
jmenovaní zřizovatelem, 3 pedagogové a 3 zástupci z řad rodičů. Budova školy neslouţí
pouze ţákům školy. Prostory školy pronajímáme občanům města – pravidelné cvičení jógy,
ZUŠ Ţandov – zajišťuje pohybovou výchovu i pro ţáky školy.

Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatel má zájem o dění ve škole i v obou mateřských školách.Ředitelka školy je
pravidelně zvána na jednání zastupitelů města vţdy, kdyţ je projednávána věc týkající se
školy.Spolupráce v oblasti financování odpovídá moţnostem zřizovatele. S ředitelkou školy je
pravidelně konzultováno sestavování návrhu rozpočtu na následující školní rok. Zřizovatel se
v rámci moţností rozpočtu města snaţí respektovat poţadavky školy. Škola prezentuje své
výsledky v měsíčníku VARTA do kterého posílají příspěvky ţáci i učitelé.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola se přihlásila do tříletého projektu hrazeného z ESF Volba budoucího povolání ţáků
Libereckého kraje v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Cílem
projektu je kariérové poradenství pro ţáky, informační a poradenská činnost při výběru
budoucího profesního či studijního zaměření, profesní diagnostika týkající se zájmů,
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schopností, dovedností, profesních a studijních předpokladů ţáků. Cílovou skupinou jsou ţáci
8. ročníků.
Od srpna 2008 je škola zapojena do programu Recyklohraní (sběr baterií a elektrozařízení) –
zisk 985 bodů - nákup DVD přehrávače pro potřebu školy.
Škola se přihlásila do rozvojového projektu MŠMT „Podpora enviromentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty ve školách v roce 2009“ V rámci projektu s názvem „Od Čmeláka
k Divizně se ţáci 4. a 5. ročníků zúčastnili v měsících květnu a červnu výukového programu
„Půda“ a ţáci 2. stupně ve dnech 14. – 17. 4. 2009 výukového programu v EKO centru
v Oldřichově v Hájích.

12. Další záměry školy, hodnocení

Výchovně vzdělávací činnost školy

směřovala k podpoře aktivity a tvořivosti ţáků,

k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Cílem bylo vytvářet
u ţáků pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat je celoţivotnímu učení.
V oblasti materiálního vybavení školy se nám podařilo zahájit modernizaci učebny chemie,
vyměnit nevyhovující osvětlení na chodbě 2. stupně a ve třídě pro výuku jazyků. Po jednání
se zřizovatelem bychom chtěli zahájit potřebné rekonstrukční práce na budovách mateřských
škol, práce na úpravách a vybavení venkovních ploch základní školy i školek. Zajistit nutný
nákup techniky na údrţbu školního hřiště. Zahájit modernizaci dalších dalších odborných
učeben.
V personální oblasti jsme podporovali doplnění chybějící kvalifikace některých pedagogů a
prohlubování kvalifikace ostatních pedagogův programech dalšího vzdělávání.
V oblasti řízení bylo prioritou zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu, budování
příjemného

a tvůrčího pracovního prostředí s fungující ekonomikou, spokojenými ţáky,

rodiči i všemi zaměstnanci školy.
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13. Závěr
Hlavní záměry školy pro příští školní rok vyplývají z koncepce rozvoje ZŠ a MŠ ve Stráţi
pod Ralskem na roky 2007 – 2010 a z hlavního zaměření činnosti školy ve školním roce
2009/2010.

14. Přílohy
Výroční zpráva MŠ I Máchova 299
Výroční zpráva MŠ II U Potoka 137
Fotodokumentace akcí školy
Rozvaha příspěvkové organizace
Výkaz zisku a ztrát

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne 14. 10. 2009
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10. 2009

Ve Stráţi pod Ralskem 14. 10. 2009
……………………………………
Mgr. Bedřiška Rychtaříková
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