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Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 
 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola 

Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková 

organizace 

adresa školy Jindřichovice pod Smrkem 312, 463 66 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 727 446 00 

IZO 102 229 147 

identifikátor školy 000 000 000 

vedení školy ředitelka: Mgr. Karla Salabová do 30.6.2009 

       Mgr. Dagmar Vondráčková od 1.7.2009 

statutární zástupce ředitelky: 

                              Jana Hyxová do 30.6.2009 

kontakt tel.: 482 328 020 

fax: 482 328 020 

e-mail:škola@jindrichovice.cz 

www: www.jindrichovice.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Jndřichovice pod Smrkem 

adresa zřizovatele Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 

kontakt tel.: 482 360 366 

fax: 482 328 074 

e-mail: ou@jindrichovice.cz 

 

1.3 součásti školy IZO kapacita 

Mateřská škola 116 402 834 20 

Základní škola 102 229 147 35 

Školní druţina 130 005 193 24 

Školní jídelna ZŠ 116 401 842 42 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků 

na třídu 

Počet ţáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 1 20 20 14,2 

1. stupeň ZŠ 2 26 26 13 

Školní druţina 1 16 16 16 

Školní jídelna  x 39 X x 

 

Komentář: Škola je vzhledem k počtu ţáků podlimitní. Počty ţáků jsou určeny podle 

klasifikovaných ţáků, u MŠ, ŠD a ŠJ podle výkazů. 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

mailto:ou@jindrichovice.cz
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Učebny, herny 2 třídy ZŠ, 1 třída MŠ, 1 třída ŠD, Aula – 

kulturně společenská místnost 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Výtvarný ateliér 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Malá zahrada s pískovištěm 

Sportovní zařízení Tělocvična 

Ţákovský nábytek Ve třídách jsou výškově stavitelné lavice 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vybavenost je průměrná 

Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Učebnice od různých vydavatelů, ţáci 

pouţívají pracovní sešity, které se hradí  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

V kaţdé třídě je jeden počítač vyuţíván při 

výuce i k trávení volného času 

 

Komentář: V budově ZŠ a MŠ se nachází 2 učebny pro ţáky ZŠ a 1 třída pro děti MŠ, volný 

čas tráví ţáci ve třídě ŠD. Aula, která se nachází v půdních prostorách, se vyuţívá ke 

kulturně společenským akcím a k výuce hudební výchovy. Ve třídách jsou výškově stavitelné 

lavice. Ţáci při výuce pouţívají učebnice i pracovní sešity. Výtvarný ateliér je vyuţíván ţáky 

při výuce tvořivých činností. V kaţdé učebně je jeden počítač, který je vyuţíván při výuce i 

k trávení volného času.  

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. ledna 2006 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt Zbyněk Vlk 

 

1.7 Činnost školské rady 

 

Dne 19.12. 2008 byl ve volbách do školské rady zvolen za rodiče Ing. Zbyněk Vlk, za učitele 

Mgr. Stanislav Trykar a za zřizovatele byl jmenován Ing. Petr Pávek. 

  

První schůzku svolala zastupující ředitelka Jana Hyxová na 12.2. 2009. Na ní byl předsedou 

ŠR zvolen Z. Vlk. Dále byly schváleny změny Jednacího řádu ŠR, který byl později 

v definitivní podobě schválen per rollam. ŠR vzala na vědomí organizační zajištění 

zpřístupnění tělocvičny a auly veřejnosti, které předloţili Z. Vlk a S. Trykar vč. dohod s J. 

Hyxovou. Mezi ŠR a zastupující ředitelkou došlo k dohodě o výuce angličtiny od příštího 

školního roku. Posléze byla probrána řada dalších provozních témat k projektovým dnům, 

besedám, grantům, financování apod. 

  

Zástupce ŠR Z. Vlk se ve dnech 2.3. a 16.3. zúčastnil jednání konkursní komise na místo 

ředitele školy. Kandidovali S. Trykar a D. Vondráčková. Konkurs vyhrála D. Vondráčková. 
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Druhou schůzku svolal předseda ŠR na 29.6. 2009. Na ní se projednávaly s nastupující 

ředitelkou D. Vondráčkovou zejména personální změny pro příští školní rok, protoţe školu 

opustí všichni tři současní učitelé. 

   

Zbyněk Vlk, předseda Školské rady 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. – 5. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) Čtyři dohody 
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3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 8 

Počet učitelů ZŠ 3 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 0 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 Statutární 

zástupce ředitele 

školy 

1,0 nad 4  VŠ 2.stupeň ZŠ 

2 učitelka 1,0 nad 28 SŠ  

3 učitel ZŠ 0,75 nad 6 VŠ 1.-5.stupeň ZŠ 

4 učitelka MŠ 1 0   

5 učitelka MŠ 0,45 nad 30 SS Zdravotnická 

6 učitelka MŠ     

7 vychovatelka ŠD 0,5 nad 4 SS Obchodní 

akademie 
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Komentář: Z šesti pedagogických pracovníků je pouze jeden plně kvalifikovaný pro výuku na 

1. stupni základní školy. Vychovatelka školní druţiny dokončuje studium pro dosaţení 

kvalifikace. Učitelka mateřské školy a základní školy má nad 25 let pedagogické praxe. 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 30 Učitelé 1. Stupně 83 

Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 

Vychovatelky ŠD 0 Vychovatelky ŠD 0 

 

Komentář: Odborná kvalifikace pedagogů a učitelů mateřské školky je  nízká  a je 

menší neţ 50%, aprobovanost ve výuce je u pedagogických pracovníků vyšší. 

Vychovatelka školní druţiny ve školním roce 2009/2010 dokončí studium, při kterém 

získá 100% odbornou kvalifikaci. 

 

  

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy 

1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 6 

 

Komentář: Věk většiny pedagogických pracovníků byl do 35 let, z toho byl jeden muţ a 

tři ţeny, jedna pracovnice byla důchodového věku a k 30. 6. 2009 ukončila pracovní 

poměr. 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Školnice - uklízečka 0,9 Základní 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 Vedoucí školní jídelny ZŠ 0,2 SŠ 

4 Sekretářka, referentka 0,5 SŠ 

 

Komentář: Škola má čtyři nepedagogické pracovníky školnici – uklízečku, kuchařku, 

vedoucí školní jídelny a sekretářku – referentku. Vedoucí školní jídelny je zároveň 

učitelkou základní školy. 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na víceletá gymnázia 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2009/2010 

1 5 0 0 

 

Komentář: Při zápisu k povinné školní docházce bylo přijato 5 dětí do první třídy a ţádné 

z dětí není starší 6ti let. Pro školní rok 2009/2010 nebyl udělen ţádný odklad.  

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 

soukromá gymnázia 0 

církevní gymnázia 0 

  

  

 

 

Komentář: Ve školním roce 2008/2009 se ţádný ţák neúčastnil přijímacího řízení na víceletá 

gymnázia. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. 5  4 1 0 0 

II. 7 2 4 1 0 0 

III. 3 1 2 0 0 0 

IV. 3  2 1 0 0 

V. 8 3 5 0 0 0 

Celkem 26 6 17 3 0 0 

 

 

Komentář: Z dvaceti šesti ţáků 17 prospělo s vyznamenáním, 6 ţáků prospělo a 3 ţáci 

neprospěli. 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postiţení 0 0 

Zrakové postiţení 2 1 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postiţení 0 0 

S kombinací postiţení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 0 0 

 

Komentář: Školu navštěvuje jeden integrovaný ţák 

se zrakovým postiţením.   

 

  

 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2008/2009 
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1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium v oblasti 

pedagogických věd 

     

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta 

pedagoga 

     

d) Studium pro ředitele škol 
S. Trykar 2008/2009 

NIDV 

Liberec 
Funkční studium 

Školou 

ONIV 

e) Studium k rozšíření 

odborné kvalifikace 

     

1.2 Studium ke splnění 

dalších kvalifikačních 

předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné 

poradce 

M. 

Kellerová 
2008/2009  

Kurz 

pedagogické 

přípravy pro 

soukro

mě 
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vychovatele a 

pedagogy 

volného času 

c) Specializovaná činnost – 

koordinace v oblasti 

informačních a 

komunikačních technologií 

     

d) Specializovaná činnost – 

tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích 

programů 

     

e) Specializovaná činnost – 

prevence sociálně 

patologických jevů 

     

f) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost 

S. Trykar,  

Z. 

Petráková, 

A. 

Potopalská 

16. 10., 23. 

10. a 30. 10. 

2008 

 Respektovat a 

být respektován 

Školou 

ONIV 

g) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost 

v oblasti enviromentální 

výchovy 

     

1.3 Studium 

k prohlubování odborné 

kvalifikace 

     

Makrobiotické vaření 
Pavlína 

Bursová 
18. 10. 1008  

Kurz 

makrobiotického 

vaření 

Školou 

ONIV 

2 Samostudium 

Kaţdý 

v průběhu 

školního 

roku 

 

Komentář: Další vzdělávání pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků je přizpůsobené 

finančním prostředkům školy. 

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2008/2009 Česká školní inspekce neprovedla ţádnou inspekční činnost na 

škole. 

 

 

 

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Škola nerealizovala ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
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9. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola nespolupracovala. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2008 

 

a) příjmy 

Celkové příjmy 3 033 692,80 

Státní dotace (mzdy, odvody, FKSP) 2 218 793,00 

Státní dotace na ostatní výdaje (ONIV, Dotace) 46 929,00 

Dotace od obce 600 000,00 

Poplatky od zletilých ţáků, rodičů nebo jiných zákonných 

zástupců MŠ a ŠD 

 

35 390,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 0,00 

Ostatní příjmy 132 580,80 

 

 

b) výdaje 

 

Celkem 3 015 041,48 

Investiční výdaje 0,00 

Neinvestiční výdaje celkem a z toho 3 015 041,48 

                  Náklady na platy pracovníků školy 1 670 621,00 

                  ostatní osobní náklady 34 081,00 

                  zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 571 636,00 

                  výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 16 278,00 

                  další vzdělávání pracovníků 6 280,00 

                  ostatní provozní náklady 716 145,48 

 

 

 

 

 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 13.10. 2009 

 

Schváleno školskou radou 20. 10. 2009 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

 

 

……………………………… 

 

ředitelka školy 


