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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 

vedení školy ředitelka: Mgr. Dagmar Vondráčková, od 1.7.2009 

 

Kontakt tel.: 482 328 020 

fax: 482 328 020 

e-mail: skola@jindrichovice.cz; reditelka.skoly@jindrichovice.cz 

 www.jindrichovice.cz 

 

1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Jindřichovice 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 28 

Základní škola 102 229 147 35 

Školní druţina 130 005 193 24 

Školní jídelna ZŠ 116 401 842 42 
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1.4 Materiálně - technické podmínky školy 

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 si sami hradí  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

V kaţdé třídě je jeden počítač vyuţívaný při 

výuce i k trávení volného času 

 

Komentář:  

V budově ZŠ a MŠ se nachází dvě kmenové učebny pro ţáky ZŠ. Volný čas tráví ţáci ve 

třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo za pěkného počasí na školní zahradě. Odpolední volný 

čas tráví ţáci ve ŠD, která má k dispozici všechny učebny. Nejvíce je však vyuţívána herna, 

která je po rekonstrukci, tělocvična a školní zahrada. Aula, která se nachází v půdních 

prostorách, se vyuţívá ke kulturně společenským akcím a k výuce jazyků, hudební výchovy a 

promítání filmů. Ve třídách jsou výškově stavitelné lavice i ţidle. Ţáci při výuce pouţívají 

učebnice i pracovní sešity, které jsou doplňkem k pracovním listům, které vytváří jednotliví 

vyučující. Výtvarný ateliér je vyuţíván ţáky při výuce tvořivých činností a často je 

navštěvován krouţky např. „Turisťáčkem“. V jedné učebně jsou od ledna 2010 tři počítače, 

které jsou pouţívány při výuce i o přestávkách ţáky i vyučujícími, a v druhé třídě je 

momentálně pouze jeden počítač. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti a 

k internetu. Plánujeme počet počítačů rozšířit, aby je při výuce mohlo vyuţívat více dětí 

najednou a mohli tak procvičovat učivo, které jim činí potíţe nebo naopak zdokonalovat se v 

učivu, které umí. 

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. ledna 2006 

Počet členů školské rady         3 

Předseda       Zbyněk Vlk 

 

1.6 Činnost školské rady 

I v letošním školním roce jsme řádně spolupracovali se školskou radou při schvalování 

nového školního řádu a při odstraňování nedostatků, které byly zjištěny při návštěvě české 

školní inspekce. Další podrobnosti o činnost školské rady ve školním roce 2009/2010 jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 

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

1., 2. a 3. ročník 

Základní škola č.j. 16 847/96 – 2 4. a 5. ročník 

Komentář: 

Ve školním roce 2009/2010 výuka 4. a 5. ročníku probíhala podle vzdělávacího programu 

Základní škola č.j. 16 847/96 – 2, který byl přizpůsoben chodu málotřídní (dvojtřídní) školy a 

školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čtyři dohody, podle kterého 

probíhala výuka v 1. aţ 3. ročníku. 

 

  

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 9 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 
Kvalifikace 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 
Ředitelka 

školy 
1,0 nad 15 100% VŠ II.stupeň ZŠ 

2 učitelka 0,86 nad 25 100% VŠ I. stupeň ZŠ 

3 učitel ZŠ 0,35 nad 2 100% VŠ Teologie a Aj 

4 učitelka ZŠ 0,56 0 100% VŠ I. stupeň ZŠ 

 

Komentář:  

Na tomto místě bych ráda objasnila rozdíl mezi kvalifikovaností a aprobovaností výuky. 

Kvalifikován je učitel, který absolvoval vysokoškolské studium v akreditovaném magisterském 

studijním programu. Aprobovaný je učitel, který v rámci výše uvedeného studia vystudoval 

specializaci pro určitý vyučovací předmět nebo stupeň ZŠ. V našem případě se tedy jedná o 

výuku 100% kvalifikovanou, ale pouze 60% aprobovanou.  
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

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

do důchodového 

věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

 

Komentář:  

Průměrný věk pedagogů je v rozmezí 35 – 45 let. Stále se daří, aby součástí pedagogického 

sboru byl i muţ. 

 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Školnice - uklízečka 1,0 Základní 

2 Vedoucí ŠJ a kuchařka 1,0 SOU 

3 Hospodářka 0,5 SŠ 

 

Komentář:  

Škola má 3 nepedagogické pracovníky školnici – uklízečku, vedoucí školní jídelny -

kuchařku, hospodářku. Škola je malá, co se do počtu dětí týče, a proto mají nepedagogičtí 

zaměstnanci v náplni práce dvě činnosti, tj. dva pracovní poměry. Vykonávají tedy činnosti 

za dva lidi a ne vţdy je snadné při onemocnění sehnat náhradu. Povaţuji toto za riziko pro 

chod školy. 

 

 

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 6-ti let (nástup 

po odkladu) 

Nastoupilo do prvního 

ročníku 

Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 

1 6 0 6 

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 

1 8 0 7 

 

Komentář:  
Při zápisu k povinné školní docházce bylo přijato do první třídy o 2 děti více neţ předchozí 

školní rok a ţádné z dětí nebylo starší 6ti let. Pro školní rok 2010/2011 nebyl udělen ţádný 

odklad. Přijatí ţáci jsou všichni z obce Jindřichovice pod Smrkem. Jedno z dětí přijatých do 
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první třídy nenastoupilo. 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 

soukromá gymnázia 1 

církevní gymnázia 0 

   

Komentář:  
Ve školním roce 2009/2010 se hlásila jedna ţákyně na gymnázium zřizované krajem a 

podávala si přihlášku na 2 gymnázia. Přijímací řízení úspěšně zvládla na obě gymnázia a 

rozhodla se nastoupit na gymnázium do Liberce. Ostatní dva ţáci přestoupili do spádové 

školy v Novém Městě pod Smrkem a do základní školy ve Frýdlantu.  

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Výsledky vzdělávání žáků 

 

 

Komentář:  

Z dvaceti čtyř ţáků 23 ţáků postoupilo do dalšího vyššího ročníku, jeden ţák neprospěl a 

bude ve školním roce 2010/2011 opakovat 1. ročník. 

  

 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postiţení: Ročník Počet ţáků 

Sluchové postiţení 0 0 

Zrakové postiţení 3 1 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postiţení 0 0 

S kombinací postiţení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 3 1 

 

Komentář: Školu navštěvuje jeden integrovaný ţák se zrakovým postiţením, při výuce 

pouţívá vlastní lupy na zvětšení textu, má zapůjčenou podloţku z centra pro zrakově 

postiţené děti a většina materiálů a pracovních sešitu se musí zvětšovat o 20%.  Druhý ţák 

s vývojovými poruchami učení pouţívá vyrobené pomůcky a často práci na počítači. Oba ţáci 

jsou plně integrovaní v rámci třetího ročníku. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Prevence sociálně patologických jevů je ve smyslu platné podpůrné legislativy realizována podle 

školního vzdělávacího programu. V něm jsou zakotveny aktivity, kterými jsou vytvářeny 

podmínky pro uplatňování zdravého ţivotního stylu, pro optimalizaci sociálně psychologického 

klimatu školy a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví ţáků i výchovných pracovníků. 

Do vzdělávání a výchovy ţáků jsou začleňována témata etické a právní výchovy, prevence 

zneuţívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů 
 

7. 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 2009/2010 
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1. Institucionální 

vzdělávání 

     

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

e) Studium k rozšíření 

odborné kvalifikace 

     

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

Mgr. Dagmar 

Vondráčková 
9. 4.- 10. 4.  

2010 
CVLK 

Koučink – 

efektivní způsob 

práce s lidmi 

ONIV 

b) Studium pro 

výchovné poradce 
M. Kellerová 2008/2009  

Kurz 

pedagogické 

přípravy pro 

vychovatele a 

pedagogy 

volného času 

soukro

mě 

e) Specializovaná 

činnost – prevence 

sociálně patologických 

jevů 

Alena 

Potpalská, 

Jana Elešová 

03. 06. 2010 CVLK 
Jak zvládat zlost 

a agresivitu dětí 
ONIV 

f) Specializovaná 

činnost  

Alena 

Potopalská 

Květen 

2010 

 Logopedie – 

opoţděný vývoj 

řeči 

ONIV 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Hygienické poţadavky Pavlína 07. 10.2009 MUDr. J. Hygienické ONIV 
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ve stravovacích sluţbách Bursová Čihalová poţadavky ve 

stravovacích 

sluţbách 

Volnočasové aktivity 
Monika 

Kellerová 
18. 11. 2009 CVLK 

Mléko, sůl a 

krupice nejen v 

kuchyni 

ONIV 

 
Monika 

Kellerová 
02. 12. 2009 CVLK Papírové pletení ONIV 

Odborné studium 

předmětové 

Mgr. 

Květoslava 

Stančová 

07. 11. 2009 
Tvořivá 

škola 

Činnostní učení 

ve výuce ČJ v 1. 

ročníku 

zdarma 

 

Mgr. 

Květoslava 

Stančová 

21. 11. 2009 
Tvořivá 

škola 

Činnostní učení 

ve výuce ČJ v 1. 

ročníku 

zdarma 

Konference 
Pavlína 

Bursová 
15. 10. 2009 

Jídelny.cz 

s.r.o. 

Naše školní 

jídelna 
 

Prohlubování odborné 

kvalifikace 

Ing. Zuzana 

Svěrčinová 

14. – 16. 7 

2010 
CVLK 

Činnostní učení 

v Aj na 1. st. ZŠ 
Provoz 

Komentář: 

 Další vzdělávání pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků je přizpůsobené finančním 

prostředkům a personálním moţnostem školy. Nízký počet zaměstnanců stěţuje suplování, a 

proto je výhodnější vybírat školení, která probíhají mimo pracovní dobu nebo o víkendech. To 

však je v době volného času pedagogů. Přesto se podařilo ve školním roce 2009/2010 absolvovat 

školení, která prohlubují odbornou kvalifikaci celého personálu. 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti jsou realizovány převáţně formou účasti ţáků na 

kulturních akcích a zveřejňováním článků o škole v tisku a na internetu. 

Naší ţáci se účastní vítání občánků, zpívání pod vánočním stromem, navštěvují místní 

domovy důchodců a zapojují se do výtvarných soutěţí. 

 

Zájmové útvary 

Turisťáček MŠ, 1. a 2. r. ZŠ M. Kolačná a Z. Svěrčinová 

Ledňáček 1. – 5. r. S. Trykar, J. Vlková, Z. Vlk 

Kytara 1. – 5. r. K. Stančová 

Flétničky MŠ D. Vondráčková 

Anklickosportovní 3. – 5. R M. Klačko  

 

Školní a mimoškolní akce  

30. 09. 2010  – návštěva dopravního hřiště 3. -5.r. ve Frýdlantu 

12. 10. 2009  – návštěva Naivního divadla v Liberci 

22. 10. 2009  –  Člověk přírodě, Centrum Babylon v Liberci – vyhodnocení třídění odpadu 

za školní rok 2008/2009 

27. 10. 2009  –  Exkurse v Resecu 

05. 11. 2009  –  Výtvarná a letecká soutěţ Drakiáda 

24. 11. 2009  –  Den otevřených dveří 

29. 11. 2009  –  zpívání při rozsvícení vánočního stromu 
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18. 12. 2009  –  Koncert pěveckého sboru pana  Z.Šváchy „Collegium Scholarum 

Mediarum“ 

19. 12. 2009  –  Výroba vázané knihy – organizováno Turisťáčkem 

20. 01. 2010  -  Návštěva divadelního představení v Naivním divadle v Liberci 

19. 03. 2010  –  Koncert ţáků ZUŠ Frýdlant 

09. 04. 2010  –  Filmový festival Jeden svět 

06. 05. 2010  -  Návštěva dopravního hřiště 3. -5. r. ve Frýdlantu 

11. 05. 2010  -  Besídka ke Dni matek 

26. 05. 2010  –  Návštěva divadla v MŠ 

27. 05. 2010  –  závěrečné zkoušky 4. ročníku Průkaz cyklisty 

28. 06. 2010  –  Akademie- besídka pro rodiče na závěr roku 

31. 06. 2010  –  Výuka ve spádové škole v Novém Městě pod Smrkem – seznámení 

s novými technologiemi výuky – interaktivní tabule 

01. 06. 2010  -  Školní výlet do Pěnčína do kraje doktora Kittela 

 

 

Denní a tematicky zaměřené projekty 

23. 3. 2010 - Den Vody – vynášení Morany a vítání Vesny 

20. 4. 2010 - Den země – úklid školy a dalších prostor obce 

29. 4. 2010 - Jarní den ve Skanzenu u Vlků 

29. 6. 2010 - Zooolympiáda – sportovní den 
 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce navštívila naší školu na jaře roku 2010 a výsledek její návštěvy je 

popsán v inspekční zprávě, která je veřejně přístupná na internetu a je součástí této výroční 

zprávy jako příloha č. 2.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření jsou uvedeny za kalendářní rok 2009. 

Příloha č. 4 – vyúčtování prostředků od obce 

Příloha č. 3 – přehled čerpaných státních prostředků, příspěvků na stravné, školné, pronájem 

a hospodářská činnost 

Od října 2009 se podařilo škole zajistit moţnost stravování cizím strávníků a tím získat 

pravidelný příjem do školní jídelny, který by měl přispět k modernizaci jídelny, koupě nové 

lednice a dalších elektrospotřebičů. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V tomto školním roce se škola do ţádných programů tohoto charakteru nezapojila. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
V tomto školním roce se škola do ţádné formy celoţivotního vzdělávání nezapojila.  

 

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

zdrojů 

Škola ve školním roce nerealizovala ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
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Obec Jindřichovice pod Smrkem 

Obec Jindřichovice pod Smrkem je naším zřizovatelem a pravidelně spolupracujeme při 

organizování některých akcí. 

 

25. 10. 2009  –  Vítání občánků 

29. 11. 2009 -   Zpívání pod vánočním stromem 

30. 04. 2010  –  Čarodějnice 

30. 06. 2010  –  Dětský den 

 

 

 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 4. 10. 2010 

 

Pedagogickou radou schváleno dne 21.10. 2010 

 

Schváleno školskou radou …………….. . 2010 

 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 příjmy výdaje 

Státní dotace (mzdy, odvody, FKSP) 2 242 522,00 2 242 522,00 

mzdy 1 608 963,00 1 608 963,00 

OPPP 10 225,00 10 225,00 

Odvody 550 522,00 550 522,00 

FKSP 32 179,00 32 179,00 

Státní dotace na ostatní výdaje (ONIV, 
Dotace) 

40 633,00 40 633,00 

Nenárokové složky 153 000,00 
153 000,00 

Účelové dotace pro prvňáčky 4 000,00 
4 000,00 

stravné  174 886,00 Kč 174 886,00 Kč 

školné 43 960,00 Kč 39 946,90 Kč 

ostatní + pronájem  6 525,00 Kč 380,00 Kč 

      

hospodářská činnost 14 220,00 Kč 5 101,80 Kč 
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Příloha č. 4 – vyúčtování prostředků obce 

návrh na dotaci 
roku 2009 

vyúčtování roku 2009 

  
výdej výdej příjem 

  součty 600 000 709 529 112 

5134 pracovní oděv ŠJ 5 000 4 851   

5136 tisk předplatné odborná lit.  3 000 3 532   

  tisk předplatné časopisů ZŠ 10 000 2 340   

  tisk předplatné časopisů MŠ 5 000 4 966   

  tisk předplatné časopisů ŠJ 2 000 0   

  aktualizace, software   3 099   

5139 spotřební materiál úklid atd. 30 000 47 894   

  propagace 9 500 0   

  spotřební materiál MŠ 10 000 49 925   

  spotřební materiál ZŠ 10 000 20 000   

  spotřební materiál ŠJ nádobí 25 000 30 715   

5154 el. energie 180 000 257 804   

5161 služby pošty 3 500 1 667   

  služby zdrav. úst.   1 200   

5162 služby telekom. mobil 25 000 9 858   

  služby telekom. O2 0 10 538   

5163 služby peněžních ústavů 5 500 2 272 112 

  pojištění TREND 27 500 27 192   

  revize TV 2 000 0   

5169 dohody 20 000 40 196   

5169 účetní firma - účetnictví 90 000 56 636   

  účetní firma - mzdová agenda   28 624   

  účetní firma - pošt. náklady   675   

5169 rozbor vody 10 000 2 500   

  revize 25 000 6 252   

5167 vzdělání 10 000 0   

          

5173 cestovné ZŠ a MŠ 3 000 0   

  cestovné ŠJ 1 000     

5171 kopírka, papír 40 000 20 795   
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  oprava a údržba MŠ 5 000 6 000   

  oprava a údržba ŠJ 5 000 500   

  oprava a údržba ZŠ 5 000 2 300   

  oprava a údržba byt   8 179   

  oprava a údržba prádelna   598   

  oprava a údržba ŠD   1 695   

5175 pohoštění a dary       

028/00 DHM 3000-40001 ŠJ 13 000 31 499   

  DHM 3000-40001 MŠ   11 498   

  DHM 3000-40001 byt   13 730   

  DHM 3000-40001 ŠD       

112/03 potraviny ŠJ 20 000     

 

Komentář: 

Po rekonstrukci mateřské školy se objevily další výdaje a škola zaţádala o navýšení rozpočtu 

na úhradu lůţek pro děti MŠ, úhradu záloh elektřiny, která byla navýšena na neplánovanou 

částku, a na úhradu úprav školního bytu a nákup nové kuchyňské linky a sporáku.  

 

Poznámky: Vysvětlení zkratek – ŠJ – školní jídelna, MŠ – mateřská škola, ŠD školní druţina 


