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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Název a charakteristika školy 

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, mobil: 725 814 923 

e-mail: 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 

www.jindrichovice.cz 

1.3 Součásti školy 

     IZO   kapacita 

Mateřská škola (MŠ) 116 402 834 28 

Základní škola (ZŠ) 102 229 147 45 

Školní družina (ŠD) 130 005 193 24 

Školní jídelna  (ZŠ) 116 401 842 42 

 

1.4 Materiálně - technické podmínky školy 

Budova školy sdružuje čtyři oddělení – MŠ s jednou třídou, ZŠ se třemi kmenovými třídami, 

třetí třída vznikla v průběhu školního roku a o letních prázdninách byla instalována nová 

tabule, ŠD s jednou třídou a školní jídelnu, která vaří i pro cizí strávníky. Volný čas tráví žáci 

ve třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo za pěkného počasí na školní zahradě, která má hrací 

prvky a druhá část školního pozemku byla oživena živým plotem v rámci projektu „Koukej, 

co tu roste aneb naučná stezka z původních druhů keřů“ ve školním roce 2011/2012. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se scházejí v kmenové třídě ŠD a v průběhu 

odpoledních aktivit využívají všechny učebny, tělocvičnu i zahradu.  

Ve třídách jsou výškově stavitelné lavice i židle. Žáci při výuce používají učebnice i pracovní 

sešity, které jsou doplňkem k pracovním listům vytvářenými jednotlivými vyučujícími.  

Do druhé kmenové učebny (dále II. třída) byl navýšen počet počítačů na šest a s interaktivní 

tabulí, jsou vyžívány při výuce i o přestávkách žáky i vyučujícími. V druhé kmenové třídě je 

jeden počítač, který žáci používají o přestávkách i o výuce k procvičení základního učiva a 

pro pohybovou podložku Stepmania. Žáci ve třetí kmenové třídě mají k dispozici jeden 

http://www.jindrichovice.cz/
mailto:ou@jindrichovice.cz
http://www.jindrichovice.cz/


Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 2014/2015 
 

Stránka 5 z 19 

 

počítač, který není připojen k internetu a dataprojektor, který je připojen k notebooku 

pedagoga. Ostatní původní i nové počítače jsou připojeny ke školní síti a k internetu.  

 V půdních prostorách se nachází zrekonstruovaná místnost - aula, která se využívá ke 

kulturně společenským akcím, k výuce jazyků.  

Ve všech třídách je vyměněné osvětlení. Ve školním roce 2014/2015 na začátku letních 

prázdnin proběhla výměna osvětlení ve školní jídelně. 

Po výměně oken ve školním roce 2013/2014 byla na podzim školního roku 2014/2015 

dokončeno zateplení budovy a o letních prázdninách proběhlo vymalování dvou tříd, které 

získaly nové barevné klima, včetně nových umyvadel.  

1.5 Psychohygienické podmínky 

Snažíme se, aby prostředí školy bylo estetické a rodinné. Zajištujeme pitný režim neperlivou 

vodou ze školní studny dočišťovanou filtrem přímo na chodbě školy. Je umožněn nákup 

drobných svačin pro žáky a odběru mléčných výrobků v rámci projektu „Mléko do škol“. Na 

chodbě se nachází koutek pro odpočinek a četbu. O velké přestávce se snažíme žákům 

umožnit trávit co nejvíce času na školní zahradě nebo za nepříznivého počasí v tělocvičně. 

 

1.6 Údaje o školské radě a její činnosti 

Školská rada byla zřízena 1. ledna 2006. Má 3 členy, kteří jsou zvoleni jako zástupci rodičů, 

žáků, zřizovatele a pedagogického sboru. Předsedou školské rady byl do ledna 2012 pan 

Zbyněk Vlk. Při řádných volbách do školské rady byli zvoleni tito zástupci: 

   Z řad rodičů – Dana Kopecká 

   Zástupce pedagogů – Monika Kellerová 

   Zástupce zřizovatele – Luboš Salaba 

Z uvedených členů byl předsedou školské rady zvolen Luboš Salaba. 

 

Ve školním roce se nepodařilo jmenovat z řad rodičů nového kandidáta, zůstala školská rada 

v uvedené sestavě.  

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV (viz Rámcový 

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

1. - 5. ročník 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2014/2015 

Počet pracovníků celkem 12 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

Počet pomocných asistentů  1 

Počet asistentů pro zdravotně znevýhodněné děti a žáky 2 
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Škola zaměstnává 12 osob na hlavní pracovní poměr, avšak někteří zaměstnanci mají několik 

funkcí a také jen částečný úvazek.  I v letošním roce jsme dostali příspěvek na asistenta 

pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti a získali jsme příspěvek z pracovního úřadu na 

pomocného asistenta do mateřské školy.  

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 
výuce 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků ped. 

praxe 
Kvalifikace 

Stupeň 

vzdělání 

1 
Ředitelka 

školy 
1,0 nad 20 ANO VŠ 

2 učitelka ZŠ 0,8 nad 10 let ANO pro 

výuku Aj 

VŠ 

3 učitel ZŠ 1,0 nad 5 ANO VŠ 

4 učitelka ZŠ 1,00 nad 35 ANO VŠ 

 

Od začátku školního roku se podařilo přijmout do pedagogického sboru učitele na plný úvazek 

s plnou kvalifikací. Učitelka anglického jazyka zdárně absolvovala kvalifikační studium pro 

anglický jazyk.  

 

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 

Muži Ženy muži ženy muži ženy Muži Ženy muži ženy muži ženy 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 

 

V průběhu školního roku nedošlo k žádné personální změně. 

 

Mgr. Květoslava Stančová – třídní učitelka 1. a 2. ročníku a učitelka Čj, M, Hv, Prv, Tv 

Ing. Zuzana Svěrčinová – třídní učitelka 3. až 5. ročníku, Aj, Hv, Čj 4. a 5. ročníku 

Mgr. Dagmar Vondráčková – M 3. až 5. ročník, Inf 4. a 5. ročník, Př, Vl 4. až 5. ročník Vv 3. 

Až 5. Ročník 

Mgr. David Kolačný – třídní učitel 1. , 3. a 4. Ročníku a učitel Čj, M, Prv, Tv, Pč 

 

 

Průměrný věk pedagogického sboru ZŠ je 47 let. Součástí pedagogického sboru je jeden muž a 

tři ženy.  V průběhu roku jsme postřehli pozitivní vliv přítomnosti učitele na děti a klima naší 

školy. 

 

Součástí pedagogického sboru jsou dvě asistentky, které vypomáhají při výuce i volnočasových 

aktivitách, podíly se na komunikaci s rodinami sociálně znevýhodněných děti. 
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 uklízečka 1,0 základní 

2 Vedoucí ŠJ a kuchařka 1,0 SOU s maturitou 

3 Hospodářka 0,5 SŠ 

4 Pomocná kuchařka a uklízečka 1,0 SŠ 

 

Škola má stabilně 3 nepedagogické pracovnice: školnici – uklízečku, vedoucí školní jídelny –

kuchařku a hospodářku, která je zároveň vychovatelkou školní družiny. 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 vždy je snadné při onemocnění sehnat 

náhradu. Považuji toto za riziko pro chod školy. Ve školním roce neměla škola školnici, úklid byl 

zajištěn novou uklízečkou, ale z provozních důvodů byl na dohodu přijat údržbář, což považuji za 

velice pozitivní. Péče o majetek školy, lavice, židle a další vybavení je velice akutní a funkce 

údržbáře jí částečně řeší. 

 

4. Ú daje o př ijí mací m ř í zení  nebo o za pisu k povinne  s kolní  
docha zce a na sledne m př ijetí  do s koly 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce probíhá na školách od 15. ledna do 15. února. Po zápisu 

mohou rodiče ještě požádat do konce května o odklad školní docházky. 

 

Školní rok   2011/2012    2012/2013      2013/2014  2014/2015 

K zápisu se dostavilo dětí        12   8  11       15    

O odklad zažádalo           1   0    1         2 

Nepřijato ve věku 5 let              0   0    0         0    

 

Školní rok 
Počet dětí přijatých 

do 1. ročníku 

Počet dětí starších 

6ti let (nástup po 

odkladu) 

Do prvního ročníku 

nastoupilo 

2011/2012 6 0 6 

2012/2013 12 2 11 

2013/2014 8 1 7 

2014/2015 11 1 10 

2015/2016 15 2 9 
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V průběhu po sobě následujících pěti let je patrné, že k zápisu se dostaví více dětí, než v září 

nového školního roku nastoupí. K rozdílu dochází většinou z důvodu změny trvalého bydliště 

nebo požádáním o odklad povinné školní docházky. 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

V tomto školním roce se z pátého ročníku hlásila 1 žákyně na gymnázium ve Frýdlantu 

v Čechách zřizované krajem. Přijímací řízení úspěšně absolvovala.  
 

Škola 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Gymnázium 

Frýdlant 
1 1 1 1 2 

ZŠ Frýdlant 2. 

St. 
2 3 1 0 2 

ZŠ Nové Město 

pod Smrkem – 

spádová škola 
0 0 0 0 0 

ZŠ Praktická 

Frýdlant 
0 0 0 0 0 

ZŠ Praktická 

Nové Město 

pod Smrkem 
1 0 0 0 1 

 

 

Od roku 2010/2011 se každý rok přihlašují naší žáci na gymnázium a vždy měli 100% 

úspěšnost. Ve školním roce 2014/2015 byly přijaty 2 žákyně na gymnázium, 2 žáci 

přestoupily na 2. stupeň do ZŠ ve Frýdlantu a jedna žákyně do ZŠ praktické ve Frýdlantu. 

 

 

5. Ú daje o vy sledcí ch vzde la va ní  z a ku  podle cí lu  stanoveny ch 
s kolní mi vzde la vací mi přogřamy a podle poskytovane ho stupne  
vzde la ní  
 

5.1. Hodnocení prospěchu a chování žáků školního roku 2014/2015 

 Naše škola hodnotí slovně a všichni žáci podle svých individuálních schopností 

naplnili cíle školního vzdělávacího programu pro základní školy. Žáci odcházející z naší školy 

na školu, která hodnotí známkami, dostávají vysvědčení jak se známkami, tak se slovním 

hodnocením. Ve školním roce mělo několik žáků potíže s dodržováním školního řádu, a proto 

v průběhu roku jim byla dána přiměřená výchovná opatření:  

0
2
4
6
8

10
12
14
16

přijato do 1.ročníku

nástup po odkladu

nastoupilo do 1.r.
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Napomenutí třídního učitele - 3žáci 

Důtka třídního učitele - 2žáci 

Důtka ředitele školy – 2žáci. 

Za pečlivou přípravu, aktivitu při vyučování a vzorné chování byly uděleny dvě pochvaly 

třídního učitele. 

 

5.2. Údaje o zameškaných hodinách 

 

R
o

čn
ík

 počet omluvených 
hodin 

počet omluvených 
hodin na žáka 

P
o

če
t 

n
eo

m
lu

ve
n

ýc
h

 

h
o

d
in

 

P
o

če
t 

n
eo

m
lu

ve
n

ýc
h

 
h

o
d

in
 n

a 
žá

ka
 

I. 
pololetí 

II. 
pololetí 

I. 
pololetí 

II. 
pololetí 

1. 338 293 37,55 32,55 0 0 

2. 281 331 31,22 36,78 0 0 

3. 314 475 39,25 59,38 0 0 

4. 347 585 43,38 43,38 0 0 

5. 188 167 31,33 27,83 0 0 

Celkem 1477 1851 36,92 46,27 0 0 

 

V tomto školním roce se v druhém pololetí absence zvýšila. V průběhu druhého pololetí, jsme 

evidovali dlouhodobější nemoc z důvodů neštovic. Nikdo z žáků neměl neomluvenou hodinu, 

což považuji za velice pozitivní. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení a se zdravotním 

znevýhodněním 

1.-5. 11 

 

Integrace žáků je pro školu velice náročná, protože jsme málotřídní škola a další odlišnosti 

žáků způsobují diferenciaci třeba na čtyři až pět skupin v jedné třídě, proto se snažíme úzce 

spolupracovat s pedagogickou poradnou v Liberci, více s pobočkou ve Frýdlantu a pro žáky 

vytváříme individuální vzdělávací programy a podmínky pro práci asistenta pedagoga pro 

sociálně znevýhodněné děti. Slovní hodnocení napomáhá motivovat žáky k práci a k dalším 

krokům ve vzdělávání. Velkou roli hrají i rodiče, jejichž spolupráce je velice důležitá nejen 

pro žáky, ale i pro učitele. 

 

6. Ú daje o převenci socia lne  patologicky ch jevu  
 

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 životního stylu, pro optimalizaci sociálně 

psychologického klimatu školy a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků i 

výchovných pracovníků. 

Ze strany pedagogů je prevenci věnována maximální pozornost, stejně tak i šikaně mezi 

dětmi. Spolupráce s rodičovskou veřejností ohrožených dětí je uspokojivá. Využíváme 
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možnosti asistenta pedagoga, který více komunikuje individuálně s žákem i s rodiči. 

Pravidelně využíváme komunitní kruh a řešíme různé situaci i podporujeme žáky 

k sounáležitosti a vzájemné toleranci a pochopení, vzájemnému respektu. Organizujeme 

nespočet akcí a projektů. 

 

7. Ú daje o dals í m vzde la va ní  pedagogicky ch přacovní ku  (DVPP) a 
ostatní ch přacovní ku  s koly 
 

Předmět/ oblast Počet 

Kurzů 

Počet zúčastněných 

zaměstnanců 

Zaměření 

Právní předpisy 3 1 

Právní předpisy ve školním 

prostředí, odměňování 

pracovníků školy 

ŠVP 1 1 ŠVP a vzdělávání žáků s SPU 

Aj 1 1 Aj hrou 

Hudební výchova 1 1 
Hrajeme si se zvuky a tóny v 

MŠ 

Školní jídelna 1 1 Školní stravování 

Výchova dětí 1 1 Respektovat a být respektován 

Řízení málotřídních 

škol 
1 1 

Aktuální otázky řízení ZŠ 

Financování školy 1 1 Fundraising ve školství 

První pomoc 1 12 
První pomoc pro zaměstnance 

školy 

Žáci s SPU 1 2 
Seminář podpůrných opatření 

ve vzdělávání 

 

Ve školním roce 2014/2015 se náplň školení zaměřovala na individuální potřeby pedagogů  

v oblasti hudební výchovy, anglického jazyka, respektující vztah k dětem, poruchy chování a 

proběhlo i školení nepedagogů z oblasti stravování. Protože došlo k několika právním 

změnám v zákonech, vedení školy absolvovalo několik seminářů na daná témata. Všichni 

zaměstnanci školy byli proškoleni v oblasti první pomoci. 

Každý rok narážíme při zajišťování školení s organizačními problémy, proto se někdy stane, 

že náš plán dalšího vzdělávání pedagogů není zcela naplněn a požadavky na školení se 

přenáší do dalšího roku. Dalším důvodem pro méně časté školení jsou finance. Pokud je 

některé školení finančně náročnější, není možné vyslat na školení 2 pedagogy čí více. 

 

8. Ú daje o aktivita ch a přezentaci s koly na veř ejnosti 
Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti jsou realizovány převážně formou účasti žáků na 

kulturních akcích a zveřejňováním článků o škole v tisku a na internetu. Naši žáci se účastní 

vítání občánků, zpívání pod vánočním stromem, tančením pod májkou, přípravou  kulturních 

programů pro rodiče i veřejnost, vynášením Morany, organizací festivalu Jindřichovického 

sluníčka, navštěvují místní domovy důchodců a zapojují se do výtvarných a matematických 

soutěží. Pravidelně o aktivitách publikujeme v místních Jindřichovických listech, na 

internetových stránkách obce a na Facebooku, kde se převážně prezentujeme fotografiemi 

z jednotlivých akcí. 
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Škola je přihlášená na portálu „proškoly.cz“ a je zařazena mezi „Aktivní školy“. Uvedený 

portál umožňuje pedagogům a žákům ověřovat své dovednosti a vědomosti elektronickým 

způsobem.  

 

8.1 Spolupráce školy s obcí a rodiči 

Spolupráce školy s obcí a rodiči probíhá na několika úrovních – organizační a kulturně 

společenská. 

Na úrovni organizační poslední dva roky docházelo k úzké spolupráci. Budova školy 

procházela mnohými změnami – výměna oken, zateplování celé budovy, oprava půdy, oprava 

vodovodního potrubí i odpadního systému a jiné. Rodiče byli velice shovívaví a zástupci obce 

velice efektivně řešili problematické organizační problémy. 

Kulturně sociální úroveň je stabilní a pravidelná. Níže uvádíme pravidelné akce. 

 

Zpívání pod vánočním stromem 

Vítání občánků 

Den Vody – Morana 

Jindřichovické sluníčko 

Velikonoční dílna 

Čarodějnice 

Den Země 

Dětský den 

Akademie 

 

Za spolupráce mateřské školy se nám podařilo připravit dvě tvořivé dílny pro rodiče 

dětí s kulturním představením. 

Pravidelně připravujeme besídky pro rodiče před Vánočními prázdninami Vánoční besídku, 

kde vystupují žáci školy i děti mateřské školy. Na jaře připravujeme besídku ke Dni matek. 

 

Rodiče a přátelé školy mohou prostory školy využívat i k volnočasovým aktivitám. 

Poslední roky je to zejména jóga, nebo ve škole probíhá vánoční zpívání místního pěveckého 

sboru. 

 

   

     
 



Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 2014/2015 
 

Stránka 12 z 19 

 

  
 

   
 

 

Přehled kulturních, vzdělávacích i společenských akcí, kterých se žáci účastnili ve školním 

roce 2014/2015 

 

Termín Téma/název 

25. 9. 2014 Kouzelník – představení pro děti 

15. 10. 2014 Svatojakubská cesta 

22. 10. 2014 Motýlek – vzdělávání dětí hravou formou o motýlech 

26. 10. 2014 Podzimní horolezení 

6. 11. 2014 Hudební setkání s rodilým mluvčím z Německa 

6. 11. 2014 Drakiáda – výtvarná soutěž a pouštění draků 

20. 11. 2014  Hudební setkání s rodilým mluvčím z Německa 

28. 11. 2014 Mikulášské plavání 

16. 12. 2014 Návštěva domova důchodců – vystoupení žáků 

18. 12. 2014 Naivní divadlo v Liberci – Biblické příběhy 

19. 12. 2014 Vánoční zvyky projektové dopoledne 

26. 1. 2015 Naivní divadlo v Liberci – Námořnické příběhy 

29. 1. 2015 Návštěva Libereckého Lunaparku 

20. 3. 2015 Vynášení Morany 

18. 2. 2015 Bruslení – zimní stadion Frýdlant 

24. 2. 2015 Autorské čtení a beseda – Vyprávění čubičky Kvídy 

4. 3. 2015 Bruslení – zimní stadion Frýdlant 

20. 3. 2015 Matematický klokan soutěž pro 3. až 5.ročník 

23. 3. 2015 Jindřichovické sluníčko 

31. 3. 2015  Divadlo – Krejčík Honza pro 1. a 2 ročník 

  1. 4. 2015 Velikonoční dílna 

15. 4. 2015 Den otevřených dveří 

23. 4. 2015 Den Země – péče o okolí školy 

30. 4. 2015 Tanec pod májkou – udržování tradic 

  7. 5. 2015 Školní výlet do Prahy 

12. 5. 2015 Jarní plavání - štafeta 
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26. 5. 2015 Terapeutická dílna – návštěva mladých lidí z Raspenavy 

  9. 6. 2015 Naivní divadlo – Kapela jede 

12. 6. 2015 Turistický výlet na Smrk 

25. 6. 2015 Sportovní den 

 

                  
Žáci často navštěvují místní knihovnu a paní knihovnice pro žáky často připravuje i tvořivé 

dílny a pomáhá žáků vyrobit čarodějnici na tradiční pálení čarodějnic. 

Starší žáci v zimním období několikrát navštívili zimní stadion ve Frýdlantu, kde se 

zdokonalují v bruslení a své plavecké dovednosti si upevňují v plaveckém bazénu v Novém 

Městě pod Smrkem. 

8. 2. Projekty 

Celoškolním a celoročním projektem byl projekt Praha. Žáci se v rámci vyučování 

seznamovali s hlavním městem České republiky s Prahou, vyhledávali informace a plánovali 

výlet, který se stal skutečností a odměnou za celoroční práci. Nejstarší žáci po ukončení 

projektu napsali článek do místních Jindřichovických listů. 

 

  

 
 

 

8.3 Péče o volný čas žáků - zájmové útvary 

Každý rok se snažíme o vytvoření pestré nabídky kroužků. Není v našich silách dětem 

vyhovět ve všech oblastech, ale i tak jsme s kroužky velmi spokojeni. Snažíme se vyplnit 

volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní 

programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. 

Žáci základní školy navštěvují zájmové kroužky, které jsou bezplatné a ve školním roce 

2014/2015 jich bylo 6 (viz. přehled kroužků). Kroužky navazují na vyučování a na vedení 

kroužků se podílejí učitelé, vychovatelka školní družiny, asistentky i přátelé školy.   
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Přehled kroužků 

Šikulové. 1.– 5. r. Monika Hradcová 

Frisbee 1. – 5. r. Lada Bulušková 

Biblické příběhy ZŠ a MŠ Lada Bulušková 

Ledňáček 1. – 5. r. J. Vlková, Z. Vlk, A. Daňkovská 

Flétnička  MŠ, 1.-3. ročník     Dagmar Vondráčková 

Taneční  3. – 5. ročník      Aneta Daňkovská a Mia Vlková 

 

 

Nejvíce žáci navštěvovali kroužek Ledňáček, Šikuly a Frisbee. Jsme moc rádi, že se povedlo 

ve školním roce nabídnout Biblické příběhy. Tento kroužek pozvolna navázal na loňský 

kroužek Náboženství. 

9. Ú daje o vy sledcí ch inspekc ní  c innosti přovedene  Č eskou s kolní  
inspekcí  
Ve školním roce neproběhla žádná kontrola Českou školní inspekcí ve škole, proběhlo 

několik elektronických šetření. 

10. Za kladní  u daje o hospodař ení  s koly v řoce 2014 
 

Podrobný rozpis čerpání dotace od obce: 
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Platy, náhrady a odvody: 

 

 

 

 

11. Ú daje o zapojení  s koly do řozvojovy ch a mezina řodní ch 
přogřamu  
  

Škole se ve školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
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12. Ú daje o zapojení  s koly do dals í ho vzde la va ní  v řa mci 
celoz ivotní ho uc ení  
V tomto školním roce se škola do žádné formy celoživotního vzdělávání nezapojila.  

 

 

13. Ú daje o př edloz eny ch a s kolou řealizovany ch přojektech 
financovany ch z cizí ch zdřoju  za s kolní  řok 2014/2015 
Žádné projekty v tomto roce nebyly realizovány. 

14. Ú daje o spolupřa ci s odbořovy mi ořganizacemi, ořganizacemi 
zame stnavatelu  a dals í mi pařtneřy př i plne ní  u kolu  ve vzde la va ní  
 

Naše škola je zapojena do sítě škol „M.R.K.E.V.“  (Metodika a realizace komplexní 

ekologické výchovy) a do programu „Mrkvička“ (vzdělávací a informační podpora 

mateřským školám). 

 

Ve školním roce 2014/2015 se stala naše škole dárcem za pomoc při Veřejné sbírce Fondu 

Sidus, o.p.s.. Naši žáci, společně s rodiči i pedagogy se podíleli na sbírce k vybavení dětských 

zdravotnických zařízení. Dále naši žáci získaly ocenění za sbírku „život dětem“ viz. příloha 2 

Za ve ř 
 

Školní rok 2014/2015 byl ojedinělý. Měli jsme pocit, že utekl rychleji než školní rok 

předchozí. Dokončení rekonstrukce školy, oprava vodovodního systému, každodenní školní 

povinnosti a řešení příchozích situací nás všechny tak pohltila, že jsme si vše uvědomili až na 

konci školního roku. V průběhu letních prázdnin jsme už zase připravovali jednotlivé třídy na 

nový školní rok. Malovalo se, opravovalo i nakupovalo nové vybavení do tříd. Celý školní rok 

se snažíme naplnit své cíle, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti každého žáka. 

Udržujeme výukové prostředí takové, aby bylo založené na vzájemném respektování a 

demokratických principech. Svým přístupem a odborností zajišťujeme, aby děti získaly 

teoretické, umělecké, estetické a hlavně praktické dovednosti, použitelné v běžném životě. 

Snažíme se s láskou a trpělivostí dětem předávat své zkušenosti a dovednosti, otvírat jim 

dveře možností. Jestli do nich vstoupí a půjdou dál zvědaví, co je čeká a co se naučí či dovědí, 

nebo jen nakouknou a vyberou si dveře jiné, to je na jejich rozhodnutí.  

Výsledky žáků slovně ohodnotíme, podpoříme aktivně jejich schopnosti a talent. Na chyby 

poukážeme a doporučíme, jak se jich vyvarovat.  

 

Všichni pevně věříme, že dobrá a poctivá práce se vždy ukáže. Může to být za rok, za dva 

nebo také za desítky let. Výsledky našich žáků ukazují, že nabyté základní dovednosti a 

vědomosti umí využít na druhém stupni jiné základní školy nebo víceletém gymnáziu, a že 

dovedou řešit situace, které jim život přináší. Jsme tomu velice rádi a držíme našim žákům a 

nám palce, aby se nám všem i nadále dařilo překážky života překonávat, abychom měli sílu se 

vždy zvednout a jít dál vstříc novým překážkám. 

 

 

 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 6. 10. 2015 
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Pedagogickou radou schváleno dne 6. 10. 2015 

 

Schváleno školskou radou dne …15. 11. 2015…. 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

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

ŠVP – školní vzdělávací program, ŠUŽ – škola za udržitelný život, EU – Evropská Unie 


