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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

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

tel.: 482 328 020, mobil: 725 814 923
e-mail: reditelka.skoly@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz

Obec Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66
tel.: 482 360 366
fax: 482 328 074
e-mail: ou@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz

1.3 Součásti školy
Mateřská škola (MŠ)

IZO
116 402 834

Základní škola (ZŠ)
Školní družina (ŠD)
Školní jídelna (ZŠ)

102 229 147
130 005 193
116 401 842

kapacita
28
74
24
73

1.4 Materiálně - technické podmínky školy
Budova školy sdružuje čtyři oddělení. Mateřskou školu s jednou třídou, základní školu se
čtyřmi učebnami, školní družinu s jednou třídou a školní jídelnu, která vaří pro žáky základní
školy, dětí mateřské školy, zaměstnance i pro cizí strávníky. Kapacita základní školy je 74,
kapacita mateřské školy je 28, kapacita školní družiny je 24. Kapacita školní jídelny je 73.
Volný čas žáci mohou trávit ve třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo za pěkného počasí
na školní zahradě, která má několik hracích prvků, prolézaček, které byly v roce 2018 nově
instalovány obcí. Na zahradě je pískoviště s mobilním krytím, které slouží i jako stínění proti
sluníčku.
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se scházejí v kmenové třídě ŠD v přízemí a
v průběhu odpoledních aktivit využívají všechny učebny, tělocvičnu i zahradu. V učebnách
jsou k dispozici počítače a interaktivní tabule.
Ve všech třídách jsou výškově stavitelné lavice i židle. V jedné kmenové učebně jsou čtyři
počítače, tři notebooky. Ve třetí kmenové třídě je dataprojektor, který je připojen k notebooku
pedagoga. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti i k internetu.
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1.5 Psychohygienické podmínky
Všichni zaměstnanci školy se podílí na vytváření prostředí školy tak aby bylo příjemné a
rodinné. Pro všechny žáky i zaměstnance zajištujeme pitný režim neperlivou vodou ze školní
studny dočišťovanou filtrem přímo na chodbě školy v prvním patře. Ve školním roce
2017/2018 byl žákům umožněn nákup drobných svačin a odběru mléčných výrobků v rámci
projektu „Mléko do škol“. Žáci dále dostávali v rámci projektu „Ovoce do škol“ jednou týdne
zeleninu nebo ovoce.
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 je Luboš Salaba.
Po odchodu paní Hradcové na mateřskou dovolenou se zástupcem pedagogů stal Mgr. David
Kolačný.
Z řad rodičů – Dana Kopecká
Zástupce pedagogů – Mgr. David Kolačný
Zástupce zřizovatele – Luboš Salaba

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV

Zařazené třídy
1. - 5. ročník

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2017/2018
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Počet asistentů pedagoga
Počet chův

15
7
2
2
0
2
3
1

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaměstnáno celkem 15 osob, nicméně někteří
zaměstnanci mají několik funkcí, například vychovatel školní družiny v dopoledních hodinách
pracuje ve škole jako asistent pedagoga. Část zaměstnanců mají částečný úvazek. Plný úvazek
mělo 7 zaměstnanců, kteří tvoří stabilní personální zajištění.
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3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4

Funkce
ředitelka školy
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ

Roků ped.
praxe
nad 23
nad 12 let
nad 8 let
nad 35 let

Kvalifikace
ANO
ANO pro výuku Aj
ANO
ANO

Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný. Ve školním roce 2017/2018 se nám
pedagogický sbor rozšířil o dalšího muže, který přijal pozici asistenta. Částečné úvazky
pedagogů ve školním roce jsou vždy sjednávány na základě vzájemné dohody a pedagogové
využívají svůj čas na další volnočasové aktivity, nebo k dlouhodobějším studiím.
3.3 Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby
35 – 45 let

Do 35 let

Muži Ženy muži ženy
0
0
1
3

45 – 55 let

nad 55 let

Muži Ženy Muži Ženy
0
0
0
0

v důchod. Celkem
věku
muži ženy muži ženy
0
1
1
4

Průměrný věk pedagogického sboru ZŠ ve školním roce 2017/2018 byl 42 let. V průběhu
školního roku nedošlo k žádné personální změně.
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4
5

Funkce
Uklízečka
Vedoucí ŠJ a kuchařka
Pomocná kuchařka a uklízečka
Vedoucí školní jídelny
Kuchařka

Úvazek
1,0
1,0
1,0
0,2
1,0

Stupeň vzdělání
Základní
SOU s maturitou do
3/2018
základní
VŠ od 3/2018
SŠ s maturitou od
3/2018

Škola má stabilně 3 nepedagogické pracovnice: uklízečku, vedoucí školní jídelny – kuchařku a
uklízečku. Vzhledem k tomu, že je škola kapacitně malá, považuji tento počet nepedagogických
zaměstnanců za rizikové pro chod školy, protože při větší absenci je náročné zajistit náhradu.
Naše škola nemá údržbáře ani školníka, proto při opravách majetku školy se obracíme na
zřizovatele.

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
Zápis k povinné školní docházce
Na základě zápisu do první třídy ze školního roku 2016/2017 bylo do 1. ročníku přijato 11
dětí z toho 1 po odkladu. Do první třídy pro školní rok 2017/2018 nastoupilo do 1. ročníku 11
dětí, protože jedno dítě se přistěhovalo.
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Ve školním roce 2017/2018 probíhal zápis do první třídy na naší škole 24. dubna 2018. Do
prvního ročníku bylo přijato 6 dětí, dvě děti po ročním odkladu. Na konci prázdnin se
přistěhovala jedna žákyně a do1. třídy by tedy mělo nastoupit 7 dětí.

Výsledky přijímacího řízení
Téměř každý rok se z naší školy někdo hlásí na gymnázium ve Frýdlantu. Ve školním roce se
hlásila jedna žákyně, která byla na základě přijímacího řízení přijata
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
5.1. Hodnocení prospěchu a chování žáků školního roku 2017/2018
Naše škola hodnotí po celou dobu školní docházky žáky slovně. V pátém ročníku však
z důvodu přestupu na jiné školy dostávají ke slovnímu hodnocení žáci i známky, které mají
také na vysvědčení. Ve školním roce 2017/2018 téměř všichni žáci podle svých
individuálních schopností naplnili cíle školního vzdělávacího programu pro základní školy.
Tři žáci, nezvládli učivo daného ročníku, a proto do vyššího ročníku nepostoupili a
v následujícím roce budou ročník opakovat. 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, zejména se jednalo o
neomluvenou absenci. Na konci školního roku byla čtyřem žákům udělena dvojka z chování
za neomluvenou absenci.
5.2. Údaje o zameškaných hodinách
Přehled klasifikace školy 2017/2018 - 1. pololetí
Žáků

Prospěch

Absence

Nehodnocen

Omluvená

Neomluvená

PV

P

N

NH

Σ

O

N

Σ

O

N

5

7

11

0

1

0

342

342

0

28,50

28,50

0,00

II. (2.-3.)

Mgr. Květoslava Stančová

16

6

10

9

6

1

0

531

531

0

33,19

33,19

0,00

III. (4.-5.)

Ing. Zuzana Hojdarová

14

7

7

7

5

2

0

763

763

0

54,50

54,50

0,00

42

18

24

27

11

4

0

1636

1636

0

38,73

38,73

0,00

Tříd: 3

Celkem / Počet

Neomluvená

Neprospěl

D

12

Omluvená

Prospěl

CH

Mgr. David Kolačný

Třídní učitel

Celkem

Vyznamenání

Σ
I. (1.-2.)

Třída

Celkem

Dívek

ø na žáka

Chlapců

ve třídě

Celkem

Celkový
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Přehled klasifikace školy 2017/2018 - 2. pololetí
Žáků

Prospěch

Absence

Dívek

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Celkem

Omluvená

Neomluvená

Celkem

Omluvená

Neomluvená

ø na žáka

Chlapců

Třída

ve třídě

Celkem

Celkový

Σ

CH

D

PV

P

N

NH

Σ

O

N

Σ

O

N

Třídní učitel

I. (1.-2.)

Mgr. David Kolačný

14

5

9

10

1

3

0

544

544

0

38,86

38,86

0,00

II. (2.-3.)

Mgr. Květoslava Stančová

14

6

8

9

4

1

0

647

607

40

46,21

43,36

2,86

III. (4.-5.)

Ing. Zuzana Hojdarová

14

7

7

7

5

2

0

920

863

57

65,71

61,64

4,07

42

18

24

26

10

6

0

2111

2014

97

50,26

47,95

2,31

Tříd: 3

Celkem / Počet

Průměrná absence žáků se pohybuje kolem 38 hodin v prvním pololetí a ve druhém pololetí je
kolem 48 hodin na jednoho žáka. Největší průměrná absence byla v pátém ročníku, která
přesáhla 65 hodin na žáka. Celkově vzniklé absence byly z důvodu běžných nemocí. Průměr
neomluvených hodin na žáka za celý rok je 2,31 hodiny. Pro následující školní rok plánujeme
zajistit elektronický systém omlouvání mobilní aplikace zkušebně pro 5. ročník
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 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
možnosti asistenta pedagoga, který více komunikuje individuálně s žákem i s rodiči.
Organizujeme nespočet akcí a projektů.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
Paní ředitelka pokračuje kvalifikační studium 1. stupně v rámci celoživotního vzdělávání.
Výchovného poradce dostudovává pan učitel Mgr. David Kolačný.
Absence každého člověka ve škole je velkým organizačním problémem, proto si pedagogové
vybírají podle možností časových i organizačních. Vybírají z nabídky CVLK i NIDV, H-mat,
ale i od jiných organizací. Ve školním roce jsme využívali pro vzdělávání i akce a semináře
organizované MAP I. Frýdlantsko.
Pedagogické vzdělávání – výuka matematiky – metoda Hejného – 2 pedagogové – H-mat
Pedagogické vzdělávání – matematická gramotnost – 2 pedagogové – H-mat – letní škola
Pedagogické vzdělávání – rozšiřující vzdělávání Aj – 1 pedagog - AKCENT International
Pedagogické vzdělávání – předškolní vzdělávání - 2 pedagogové – Jak pracovat s dvouletými
dětmi v MŠ a specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi
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Pedagogické vzdělávání – kvalifikační studium 1. st. ZŠ – ředitelka školy
Pedagogické vzdělávání – kvalifikační studium – výchovný poradce – 1 pedagog
Organizační vzdělávání – setkání málotřídek – ředitelka školy - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Pedagogické vzdělávání – kvalifikační studium – asistent pedagog – 1 zaměstnanec

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
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, navštěvují místní domovy důchodců a zapojují se do
výtvarných a matematických soutěží. Pravidelně o aktivitách publikujeme v místních
Jindřichovických listech, na internetových stránkách obce, kde se převážně prezentujeme
fotografiemi z jednotlivých akcí.
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. Kulturně společenská úroveň je stabilní a pravidelná. Nicméně bývá obohacena i
novými akcemi a událostmi, které se naskytnou. Mezi pravidelné akce patří: Zpívání pod
vánočním stromem; Vítání občánků; Den Vody – Morana; Velikonoční dílna; Čarodějnice;
Den Země; Dětský den.
Za spolupráce mateřské školy se nám podařilo připravit dvě tvořivé dílny pro rodiče dětí
s kulturním představením. Byla uskutečněna Vánoční besídka, kde vystupují žáci školy i děti
mateřské školy. Besídku ke Dni matek připravili děti z mateřské školy.
Rodiče a přátelé školy mohou prostory školy využívat i k volnočasovým aktivitám.
Poslední roky je to zejména jóga a rehabilitační cvičení.
8. 2. Projekty
V průběhu školního roku jsme organizovali několik malých projektů, jejichž podstata se
zaměřuje zejména na Environmentální výchovu a na propojení předmětů a tím naplnění
mezipředmětových vztahů našeho ŠVP.
8.3 Péče o volný čas žáků - zájmové útvary
Každý školní 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. Kroužky navazují
na vyučování a na vedení kroužků se podílejí učitelé, vychovatelé školní družiny, asistenti i
přátelé školy.
Přehled kroužků:
Ledňáček
Flétnička

1. – 5. r.
MŠ, 1. – 3. ročník

J. Vlková, Z. Vlk, A. Daňkovská
V. Vašátko
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Taneční
Sebeobrana
Logické hry
Dramatický kroužek
Čtenářský klub

MŠ, 1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
3. – 5. ročník

2017/2018

A. Daňkovská a M. Vlková
A. Vogel
D. Vondráčková, M. Zahejská
V. Podolská, J. Rosenbaumová
Z. Hojdarová

Nabídka je rozšířena i kroužek placený organizovaný paní Yvetou Svobodovu, ředitelkou
DDM Nové Město pod Smrkem. Žáci, kteří se účastní tohoto kroužku, se také zapojují do
soutěží, které velice úspěšně absolvuji, a patří mezi mladé včelaře s nejlepšími výsledky.
Včelařský kroužek 1. – 5. ročník
Yveta Svobodová
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce neproběhla žádná kontrola Českou školní inspekcí ve škole, proběhlo
několik elektronických šetření.
10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Podrobný rozpis čerpání dotace od obce: Příloha č. 1
Platy, náhrady a odvody: Příloha č. 2
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola získala finance v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství“, dále byla poskytnuta dotace na rozvojový program ve vzdělávání „Financování
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním.“ Díky uvedeným
programům se nám daří naplňovat individuální přístup k žákům a financovat úvazky
pedagogům a dalším asistentům.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V tomto školním roce se škola do žádné formy celoživotního vzdělávání nezapojila.
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů za školní rok 2017/2018
Škola se od září 2016 zapojila do „Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, který
bude ukončen v září 2018. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy
do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. V rámci
tohoto projektu jsme realizovali Čtenářský klub, logické kry, navštívili jsme veletrh knih.
Financujeme pracovní sílu v mateřské škole s funkcí „chůva“. Pedagogové absolvovali
vícedenní školení.
Dále je škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Za tyto projekty jsme
vděčný a vážíme si možnosti dětem umožnit pravidelnou svačinu.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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 2017/2018 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 získali ocenění za sbírku „život dětem“ .
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Závěr
Školní rok 2017/2018 byl odlišný od roku předchozího tím, že jsme opět měli pouze 5.
ročníků. ………………………….
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 a že dovedou řešit situace, které
jim život přináší. Jsme tomu velice rádi a držíme našim žákům palce, aby se všem dařilo
překážky života překonávat, aby měli sílu se vždy zvednout a jít dál vstříc novým překážkám.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 18. 9. 2018
Pedagogickou radou schváleno dne 19. 9. 2018
Schváleno školskou radou dne …15. 11. 2018….
Mgr. Dagmar Vondráčková
ředitelka školy

Poznámky: Vysvětlení zkratek – ŠJ – školní jídelna, MŠ – mateřská škola, ŠD školní družina,
ŠVP – školní vzdělávací program
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Příloha č.1.
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Příloha č. 2
V tabulce jsou uvedeny poskytnuté mzdové prostředky KÚ na platy zaměstnanců školy:
Mzdové prostředky
Platy
3 513 281,00

Odvody

FKSP

ONIV

70 264,00

81 321,00

celkem dotace

OON
30 122,00

1 204 763,00

4 899 751,00
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