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1. Základní údaje o škole a jejím vedení 
 
Název školy:             Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 
 
IČ:    48283061       DIČ:                        CZ 48283061 
    
IZO:    600 074 901 
 
Adresa:   Pátova 406, 470 01 Česká Lípa 
 
Právní forma:  příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:   Město Česká Lípa 
 
Druh školy:   základní 
 
Kapacita školy:  300 žáků 
 
Datum zařazení do sítě:  8. 2. 2007 s účinností od 1. 9. 2007 
 
Kontakt:   telefon: 487 833 020, e-mail: zspatova@volny.cz 
 
Internetové stránky:  www. zspatova.cz 
 
Vedení školy 
 

Jméno a příjmení 
funkce 

Titul Datum jmenování, odvolání 

Petr Jonáš 
ředitel školy 

Mgr. Jmenován k 1. červenci 2011 

Václav Krecl, 
zástupce ŘŠ 

Mgr. Jmenován k 1. 8. 2012, odvolán k 31. 7. 2013 

Alena Jurkuláková 
zástupkyně ŘŠ 

Mgr. Jmenována k 1. 8. 2013 

 
Školská rada 

Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje 

Jitka Kýhosová předsedkyně 
zákonné zástupce žáků 

Jiří Pachovský  Ing, Bc., člen 

Eva Stehlíková Mgr., členka 
zřizovatele 

Jaromír Štrumfa Ing., člen 

Lenka Čechová Mgr., členka 
pedagogické pracovníky 

Štěpánka Kočová Mgr., členka 

 
 

Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace byla zvolena dne 
31. 10. 2011 a svou činnost zahájila 29. 11. 2011.  
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Řízení školy 

 V oblasti řízení je využíváno dělení kompetencí dle organizačního řádu a organizačního 
schématu. Nejužší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází každý den, jednou 
měsíčně se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje zástupce všech úseků, nově i se 
zastoupením školní družiny a školního klubu. Na tato setkání navazuje porada pedagogických 
pracovníků (včetně ŠD a ŠK). Vyslovovat se k činnosti organizace tak mají zaměstnanci i mimo 
pravidelně konané pedagogické rady. 
 

Člen rozšířeného vedení Zastupující 

Mgr. Petr Jonáš Vedení školy 

Mgr. Václav Krecl Vedení školy 

Mgr. Olga Šustková Výchovné poradenství 

Mgr. Václava Dubnová 1. stupeň 

Mgr. Alena Jurkuláková 2. stupeň 

Lenka Melichnová Školní družina a školní klub 

Dagmar Černá Školní jídelna 

Jiřina Stránská Ekonomika 

Oldřich Uher Správní zaměstnanci 

 

Sdružení rodičů přátel a dětí školy (SRPDŠ)  

Zastupuje zákonné zástupce žáků školy, kteří ze svého středu volí Radu rodičů. Na svých 
jednáních, která se konají za přítomnosti ŘŠ a ZŘŠ zpravidla před třídními schůzkami jsou 
členové Rady rodičů seznamováni s životem školy, klady a zápory, s celkovým stavem jak z 
oblasti vzdělávání a výchovy, tak z oblasti materiálního zabezpečení chodu školy. Každoročně je 
Radě rodičů předkládána výroční zpráva, ke které se mohou vyjádřit. Členové RR se mohou 
vyslovovat ke všem problémům spojených s chodem školy. Na následných třídních schůzkách 
informují rodiče o průběhu jednání Rady rodičů. Volenými funkcemi jsou pokladník a hospodář 
SRPDŠ. Funkci hospodáře ve školním roce vykonávala paní Monika Ješetová. Výše příspěvků 
SRPDŠ byla stanovena na 300,– Kč, v případě sourozenců na 400,- Kč.   Veškeré zápisy o 
průběhu jednání jsou uloženy u ředitele školy. 

 

Žákovská samospráva  

Pravidelně se scházela 1x za 14 dní a byla složena ze zástupců žáků 5. ročníku a 2. stupně 
(2 z každé třídy), kteří byli prostředníky mezi kolektivem třídy a vedením školy. Na svých 
jednáních vedených předsedkyní Radkou Merkovou, žákyní IX. třídy, a koordinovaných Mgr. 
Petrem Jonášem, ředitelem školy, diskutovali o problémových situacích na škole a vznášeli 
podněty pro zlepšení chodu školy. Žákovská samospráva se v minulosti podílela i na vydávání 
školního časopisu Pátoviny (obnovených ve školním roce 2011 - 2012). Zapojila se do 
charitativních akcí, když např. ve spolupráci s Ligou boje proti rakovině zajišťovala prodej 
žlutých květů nebo uspořádala sbírku ve prospěch projektu Šance nebo na pomoc kočičího 
útulku BONA v obci Kozly. Vysílala své zástupce i do Zastupitelstva dětí a mládeže při DDM 
Libertin Česká Lípa (ZaDeM). Vedení školy členy samosprávy informovalo o aktuálních 
problémech školy a záměrech na další období. Se zástupci tříd pak spolupracovalo i na pořádání 
akcí školy, k nimž patřila i závěrečná Zahradní slavnost žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova. Činnost 
žákovské samosprávy byla oboustranně přínosná a pro chod školy se jeví i do budoucna 
prospěšná.   
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Charakteristika školy 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace sídlí v historické budově 
původní německé Chlapecké národní měšťanské školy (1900 – 1901) spojené s tělocvičnou 
pocházející z roku 1877. Poloha v centru města umožňuje dobrou dosažitelnost pro žáky z místa   
i okolních obcí okresu.  
 
Naše škola nabízí svým žákům 14 učeben 

 10 kmenových tříd vybavených didaktickou technikou  

 učebnu cizích jazyků 

 videoučebnu  

 2 třídy pro výuku výpočetní techniky 

 2 oddělení školní družiny 

 1 oddělení školního klubu 

 keramickou dílnu 

 tělocvičnu 

 školní hřiště s asfaltovou plochou a sektorem pro skok daleký 

 prostranství s herními prvky, ohništěm a pískovištěm 

 školní jídelnu v budově školy 

Zaměstnanci školy využívají sborovnu a kabinety matematiky a fyziky, výpočetní techniky a 
dějepisu, chemie a biologie, výtvarné výchovy a českého jazyka, zeměpisu, 1. stupně a tělesné 
výchovy. 
Výchovné poradenství je poskytováno v samostatném kabinetu. 
Vedení školy sídlí v ředitelně školy v 1. patře, kde má k dispozici kancelář i ekonomka školy.  
Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje vedoucí školní jídelny v přízemí školní budovy.  
V suterénu, kde jsou umístěny šatny, sídlí školník a uklízečky. 
  
Materiálně technické zabezpečení 

Historický charakter budovy vyžaduje soustavnou péči, jakékoli zanedbání či opomenutí klade 

pak zvýšené nároky na vynaložení finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele. Naší snahou je 

proto postupně odstraňovat závady a následně i zkvalitňovat prostředí, v němž vzdělávání a 

výchova probíhají. 

Ve školním roce 2012 – 2013 proběhlo několik akcí: 

 Oprava okapů a svodů, netěsností střešní krytiny a oplechování římsy  

 Instalace termoregulačních ventilů a hlavic v hlavní budově 

 Zabezpečení a oprava stropu ve školní kuchyni 

 Výměna stropních svítidel v prostorách keramické dílny 

 Otlučení a oprava omítek v keramické dílně, pokládka linolea 

 Oprava vstupního portálu (oplechování, štukování, oprava malby) 

 Generální rekonstrukce jedné větve sociálních zařízení (1. – 3. NP) - dokončení 

 Výmalba některých prostor, opravy vlhnoucího zdiva 

 Zhotovení pískoviště a ohniště na školní zahradě 

 Zhotovení sektoru pro skok daleký 

 

Výše uvedené a další stavební úpravy by nemohly proběhnout bez vstřícného postoje zřizovatele 

naší školy Města Česká Lípa a spolupráce zaměstnanců Odboru rozvoje města a investic MěÚ 

Česká Lípa.  
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V oblasti vybavování školy moderní didaktickou a výpočetní technikou nebylo možné 

zpočátku spoléhat na prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu, změnu přinesl až rozpis 

rozpočtu na rok 2013, v němž byly poskytované prostředky na ostatní neinvestiční výdaje 

navýšeny na dvojnásobek předchozího příspěvku. Předchozí léta, která se nesla v duchu 

úsporných opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT), 

způsobila, že fond učebnic tvořily výtisky značně opotřebené. Prioritou se tak stalo jejich 

nahrazení a doplnění. Didaktická technika byla proto doplněna ponejvíce ze zdrojů projektu EU 

Peníze školám. V minulé výroční zprávě zmíněné závěry kontroly Finančního úřadu, které 

rozptýlily pochybnosti MŠMT o účelnosti vynaložení dotace, umožnily dokoupení 4 ks laptopů 

Lenovo pro učitele, 3 ks interaktivních systémů Hitachi StarBoard, 2 ks tabletů  iPad mini 

s Apple TV, 1 ks stolního počítače MacMini do videoučebny, 2 ks dataprojektorů BENQ, 1 ks 

elektronického a 15 ks žákovských mikroskopů. Instalovány byly 3 nové magnetické školní 

tabule v provedení umožňujícím projekci i instalaci výše zmíněných interaktivních systémů.  

V závěru letošního roku budeme usilovat o další dovybavení školy technikou a výukovými 

materiály tak, jak nám to umožní aktuální čerpání rozpočtu. 

  

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy 
 
Obor vzdělávání: Základní škola 79 – 01 – C /01 
 
K 1. 9. 2012 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proveden výmaz 
oboru Základní škola 79 – 01 – C /001 z rejstříku škol a školských zařízení a tento obor byl 
nahrazen oborem Základní škola 79 – 01 – C /01. 
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace uskutečňuje vzdělávání podle § 
3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav. Může tedy nabízet vzdělávání na I. i II. 
stupni, stravování a mimoškolní výchovu. Svou činnost vymezenou Zřizovací listinou ve znění  
Změny zřizovací listiny č.j. MUCL/175426/2009 a Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení vyvíjí svou činnost ve čtyřech součástech:  

 

Č. Součásti Vymezení činnosti Kapacita 

1 Základní škola 
§ 44 zákona č. 561/2004 Sb. v platném 
znění  

300 žáků 

2 Školní družina 
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění 

60 žáků 

3 Školní klub 
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění 

50 žáků 

4 Školní jídelna 
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění 

300 jídel 

 

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále ŠVP) Školou k životu (platnost od 3. 9. 2007). Koordinátorkou je Mgr. Štěpánka Kočová. 

Na svém zasedání 25. 6. 2013 Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové 

organizace schválila změnu ŠVP v duchu změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a Standardů pro základní vzdělávání, jež jsou jeho součástí. 
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Od šestého ročníku se škola v rámci volitelných předmětů a praktických činností 

zaměřuje na informační technologie. Jako druhý cizí jazyk je od 7. ročníku vyučována 

němčina v týdenní dotaci 2 hodin. Původně povinně volitelný předmět se stává od školního 

roku 2013 – 2014 součástí oblasti Jazyk a komunikace. 

 

Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků 

Základní škola Česká Lípa, Pátova 406, přestože si neklade za cíl konkurovat zařízením 

zájmového vzdělávání, poskytovala žákům prostor pro uplatnění jejich zájmů a nadání v rámci 

zájmové činnosti: 

 Kroužek sportovních her 

 Výtvarný kroužek 

 Kroužek anglického jazyka 

 Redakční rada – školní časopis 

 Chlapecký pěvecký soubor Pueri Canori  (sbormistr J. Ehrenberger) 

 Kroužek atletiky  

 Kroužek výtvarných a pracovních činností  

 Hra na zobcovou flétnu 

 

Nově otevřená keramická dílna pak poskytne další možnosti pro rozvoj výtvarných schopností 

dětí jak v rámci školního i mimoškolního vzdělávání. 

 

Zřizovací listina umožňuje škole v rámci doplňkové činnosti 

 pronajímat nebytové prostory 

 vyvíjet hostinskou činnost 

 provozovat tělovýchovná zařízení a organizovat sportovní činnost. 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

Stav k 30. 6. 2013               31 zaměstnanců 
 

Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci 

Celkem 22 Celkem 9 

 

Na základní škole v uplynulém školním roce pracovalo 18 kmenových pedagogů (z toho 4 na 
částečný pracovní úvazek, ČPÚ) a 1 externí pedagog. Ve školním klubu (ŠK) 1 vychovatelka (ČPÚ 
51,72%), ve školní družině (ŠD) pracovaly 2 vychovatelky (1 na plný úvazek, 1 na částečný). Ve 
školní jídelně (ŠJ) pracovaly 3 pracovnice + 1 vedoucí ŠJ (1 na úplný úvazek, ostatní na 
částečný). Na škole dále pracuje ekonomka školy, školník (v topném období vykonává též funkci 
topiče), 3 uklízečky - 2 na plný úvazek a 1 na částečný (úklid v tělocvičně a ve ŠD).    
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Věková skladba pedagogických pracovníků 

Počet        
(přepočtení na 

plně zaměstnané) 
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 
důchodo

vý věk 

důchodo
vý věk 

celkem 

celkem 0,00 3,23 10,73 2,96 1,22 18,14 

z toho ženy 0,00 3,23 7,01 2,96 1,22 14,42 

 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
 

Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 

15,7 0,98 

 

Z toho: 
Počet                             

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

výchovný poradce 0,55 0 

koordinátor informačních a komunikačních 
technologií 

1 0 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 

školní metodik prevence 1 1 

koordinátor environmentální výchovy 1 1 

 
Počty pracovníků 

Počty pracovníků  Fyzické osoby 
Přepočtené 

osoby 

Učitelé ZŠ 19 15,7 

Učitelé MŠ 0 0 

Vychovatelky  3 2,4 

Ostatní zaměstnanci 9 8,1 

Celkem 31 26,2 

Nástup a odchody pracovníků   

 

Pracovní zařazení Příchod Odchod 

Učitelé ZŠ 2 2 

Vychovatelky 0 0 

Ostatní zaměstnanci 0 0 

Celkem 2 2 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2012 - 2013 

9 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících  

Počty 

správní zaměstnanci 5 

školní jídelna 4 

 
Vývoj kvalifikovanosti  

Ve školním roce 2012 - 2013 na 1. stupni nepůsobila jediná učitelka, která by nesplňovala 
magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání. Na 2. stupni nesplňovali magisterský stupeň 
pedagogického vzdělání 3 pracovníci, jeden z nich pokračuje v magisterském studiu historie. 
Vzhledem k požadavku zákona o pedagogických pracovnících na kvalifikační předpoklady 
k vyučování na základní škole je zapotřebí, aby nekvalifikovaní kolegové v následujícím školním 
roce zahájili předepsané studijní programy.   

Analýza aprobovanosti 

Aprobace 
Počet pracovníků 

vyučující / 
aprobovaně 

Aprobace 
Počet pracovníků 

vyučující / 
aprobovaně 

1. stupeň 5 / 5 Matematika 2 / 2 

Český jazyk 1 / 1 Fyzika 1 / 1 

Anglický jazyk 4 / 2 Výpočetní technika 2 / 0 

Dějepis 2 /1 Informatika 1 / 0 

Přírodopis 2 / 1 Hudební výchova 1 /0* 

Zeměpis 1 / 0 Německý jazyk 1/ 0 

Chemie 1 / 1 Výtvarná výchova 1 / 1 

Pracovní výchova 2 / 1 Rodinná výchova 1 / 0 

Občanská výchova 2 / 2 Tělesná výchova 3 / 1 

*pedagog je výkonným umělcem 

Platové podmínky zaměstnanců 

Platové podmínky pracovníků  Rok 2011 Rok 2012 

Počet pedagogických pracovníků 18,1 17,7 

Počet nepedagogických pracovníků 8,2 8 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 29 582 30 507 

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 14 430 14 725 

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických 
pracovníků  

4 769 4 775 

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 
pracovníků  

1 396 1 679 

Počty pracovníků v přepočtených úvazcích  
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Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků  

Do letošního roku soustavné snižování prostředků na ONIV, z nichž škola mj. hradí DVPP, bylo 
vyváženo vynaložením prostředků z projektu EU Peníze školám Modernizace vyučování na ZŠ 
Česká Lípa, Pátova ulic, které umožnilo proškolit pedagogy ve využití digitálních technologií a 
softwaru při vyučování a zavádění moderních vyučovacích metod do výuky cizích jazyků, 
matematiky a přírodních věd. Realizované aktivity v této oblasti směřovali zejména ke splnění 
indikátorů projektu EU Peníze školám Modernizace vyučování na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice. 
   Prostředky, které na oblast dalšího vzdělávání poskytovalo město, jsme využívali zejména 
k dalšímu vzdělávání správních zaměstnanců, aby mohli lépe reagovat na měnící se právní 
normy v ekonomice a školním stravování.  

 

DVPP - oblast Účast 

Mimořádné události 1 osvědčení 

Ekologická výchova M.R.K.E.V. 1 osvědčení 

Škola matematických dovedností 1 osvědčení 

Finanční vzdělávání na ZŠ 1 osvědčení 

Keramika 2 osvědčení 

Digitální technologie ve výuce 1 osvědčení 

Power Point ve výuce na ZŠ 12 osvědčení 

Výuka prvouky a přírodovědy 2 osvědčení 

Metody kritického myšlení 1 osvědčení 

Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách Aj 2 osvědčení 

CELKEM 24 osvědčení 

 

 

 

4. Údaje o žácích 

Základní údaje o počtu tříd a žáků 

Základní škola 
Česká Lípa, 
Pátova 406 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 
Počet žáků na       

1 třídu 
Počet žáků na 

učitele 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

1. stupeň 6 5 148 138 25 27,6 28 27 

2. stupeň 4 5 109 124 27,25 24,8 11 12 

Celkem 10 10 257 262 25,7 26,2 17 17 

 

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2013/2014s následujícími výsledky:  

Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 

Zapsaní do       
1. třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do     
1. třídy 

Zapsaní do     
1. třídy 

Počet žádostí    
o odklad 

Nastoupí do           
1. třídy 

30 7 30 26 6 27 
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Školní rok 2013 - 2014 

Celkem se dostavilo k zápisu  50 dětí 

rozhodnuto o odkladu školní docházky  5 

přeřazeno na jinou školu  1 

zapsané postižené děti   0 

přistěhovalo se  2 

do 1 budoucí první třídy školy zařazeno celkem:   46 dětí. 

Komentář: Do 1. ročníku nastoupilo celkem 47 žáků, kromě výše uvedených přibyla dívka 
opakující ročník. Důvodem uvedeného počtu odkladů je nepřiměřená duševní vyspělost dětí, 
které se potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá 
orientace, tvary, barvy, určování množství…), na něž již poukázaly výsledky testů školní zralosti 
a pohovory u zápisu. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských 
zařízení tuto skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost žádostí zákonných zástupců o 
odklad nástupu do 1. ročníku.  
 

Vývoj počtu žáků 

Vývoj celkového počtu žáků 

2011/2012 2012/2013 2013 - 2014 

257 262 282* 

*stav k 1. 9. 2013 

Vzhledem k rostoucímu zájmu zákonných zástupců o umístění dětí na naši školu, bylo pro 
následující školní rok 2013 – 2014 rozhodnuto o otevření dvou prvních tříd. Celkový počet žáků 
tak bude znamenat naplnění kapacity školy na 94 %.  
 
Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí: počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 45 

o odkladu povinné školní docházky 5 

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

o pokračování v základním vzdělávání 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 

o přestupu žáka z jiné ZŠ 12 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání 2 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 

o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 

Celkem 62 

Rozhodnutí vydaná ve školním roce 2012 – 2013 se vztahovala k aktuálnímu i následujícímu školnímu roku, zejm. v případě 
přestupu žáků z jiné na naši školu.  
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5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
Výchovná opatření 

   

 

1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 11 6 

pochvala ředitele školy 0 0 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí třídního učitele 31 24 

důtka třídního učitele 11 4 

důtka ředitele školy 1 0 

snížená známka z chování 0 0 

 

Přehled prospěchu 
 

 

1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 162 155 

prospěl 98 105 

neprospěl 0 2 

nehodnocen 0 0 

 
Přehled počtu zameškaných a omluvených hodin 

Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí 

omluvených 9 808 13 098 

neomluvených 0 0 

Celkem 9 808 13 098 

Průměr na žáka 37,72 49,99 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání na středních školách 

Typ školy Počet přijatých žáků % 

víceleté gymnázium (žáci 5. ročníků) 3 10 

čtyřleté gymnázium 1 4 

umělecká škola 1 4 

střední odborná škola - s maturitou 22 88 

střední odborné učiliště - s výučním 
listem 1 4 
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6. Údaje o prevenci  
 

Zpráva výchovného poradce školy 

Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2012-2013 

 oblast profesionální orientace 

Příprava k volbě povolání není aktuální pouze v posledním ročníku základní školy, ale probíhá 

dlouhodobě po celou dobu školní docházky. Vybrané kapitoly týkající se této problematiky jsou 

začleněny do hodin občanské a rodinné výchovy. 9. třída absolvovala v rámci pracovní výchovy 

náplň předmětu „Svět práce“ systematickou přípravu k volbě povolání. Žáci získávali základní 

informace o situaci na trhu práce a přehled o náročnosti a specifikaci jednotlivých profesních 

oborů. V rámci výuky se učí sebehodnocení, konfrontují své schopnosti a možnosti s požadavky 

vybraných studijních a učebních oborů. Žáci 8. a 9.třídy  navštívili v době vyučování poradenské 

centrum na Úřadu práce, kde získali základní přehled o nabídkách, o formách studia apod. 

Velmi účelná a funkční byla návštěva žáků a jejich rodičů na Burze škol v České Lípě, kde získali 

vyčerpávající informace nejen o studiu, ale i o možnostech dalšího praktického uplatnění. 

S aktuálními informacemi byli žáci průběžně informováni prostřednictvím nástěnky s 

propagačními letáčky, kterými se školy prezentují a jsou žákům plně k dispozici. Žáci mohli též 

bezplatně využít Comdi testování, což do značné míry usnadnilo rozhodování s přihlédnutím k 

jejich předpokladům a schopnostem v konfrontaci s požadavky a nároky škol. Rady a pomoci 

výchovného poradce využili žáci na pravidelných konzultacích, zvláště pak v průběhu 

přijímacího řízení uvítali pomoc žáci i rodiče v komplikovaných případech při přijímání a 

hledání dalších alternativ uplatnění, pomoc v odvolacím procesu atd. Přijímací řízení bylo 

úspěšné, všichni žáci byli přijati na zvolené střední školy. 

 

 oblast práce se žáky se specifickými poruchami učení 

Škola úzce spolupracuje s PPP v České Lípě, Výchovná poradkyně (dále i VP)  vede evidenci žáků 

se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Pedagogičtí pracovníci plně respektují 

veškerá doporučení  PPP. Na škole funguje dyslektická ambulance, kterou vede  pro II. stupeň 

Mgr. A. Jurkuláková. Na každého žáka, u něhož je diagnostikována jakákoli forma SPUCH je 

vypracován individuální plán tak, aby došlo ke zlepšení stavu. Trpělivou a systematickou péčí za 

pomoci specifických pomůcek a podpory rodičů přineslo soustavné procvičování pozitivní 

výsledky. Pravidelnou docházkou do dyslektické ambulance se daří kompenzovat poruchy žáků 

tak, aby v dalších letech nebyly překážkou jejich výkonu ve studiu i v životě.  

 

 oblast řešení negativních jevů a projevů žáků 

Drobnější přestupky proti školnímu řádu se řeší vcelku úspěšně pohovorem se žákem, okamžitě 

jsou informováni i jejich rodiče. Zkušenosti jsou vesměs pozitivní, i když i my se setkáváme 

v některých případech s neporozuměním, liknavostí, lhostejností a špatným postojem rodiny 

vůči škole. Jsou to však ojedinělé případy, většina rodičů si uvědomuje nezbytnost spolupráce 

školy a rodiny a plně školu respektuje.  Škola nezaznamenala nějaké vážnější přestupky žáků, 

nebylo nutné svolávat výchovnou komisi, ani vstupovat do jednání s dalšími pomocnými orgány. 

Využili jsme pouze pomoci sociálního odboru při řešení problémů se zanedbáváním rodičovské 

péče o žáky, která se bohužel stále častěji vyskytuje především v sociálně slabých rodinách. 

 

 oblast rizikových jevů 

Škola má zpracován minimální preventivní program k prevenci rizikových faktorů. Ani 

v letošním  roce nezaznamenala škola výskyt či distribuci drog, nedochází k projevům šikany či 

dalších negativních jevů. Úzká spolupráce výchovného poradce a metodika prevence a komorní  



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2012 - 2013 

14 

 

 

prostředí naší školy umožňuje okamžitý záznam negativních jevů a jejich případné řešení. 

Osvěta o škodlivosti těchto jevů je zdařilá, v rámci výuky občanské výchovy, rodinné výchovy a 

na třídnických hodinách mají žáci možnost o těchto celospolečenských problémech veřejně 

diskutovat a získávat potřebné informace. Vítáme nabídky profesionálů, kteří se touto 

problematikou zabývají a i u nás uskutečnili řadu přednášek o škodlivosti kouření (viz zpráva 

metodika prevence). 

                                                                            Zpracovala: Olga Šustková, výchovná poradkyně 

 
Vyhodnocení plánu prevence 

 

Ve školním roce se naše škola zúčastnila rozličných aktivit a nabídli jsme žákům 

smysluplné využití volného času. Problémy, které se vyskytly, jsme řešili hned v počáteční fázi 

s jednotlivými složkami, které se podílejí na plnění preventivního programu školy. Cíl 

minimálního preventivního programu jsme splnili. 

 Jeho plnění se zúčastnili všichni žáci školy, pedagogický sbor, rodiče i odborníci z oborů 

zabývajících se problematikou sociálně patologických jevů. 

Ze strany učitelů je to především práce třídních učitelů, kteří se prevenci kouření, šikany 

a ostatních rizikových jevů věnovali na pravidelných třídnických hodinách. V rámci předmětů, 

do kterých byla začleněna problematika prevence rizikového chování (rodinná výchova, 

občanská výchova, výtvarná výchova, literatura, přírodopis, chemie a informatika) byly splněné 

osnovy. Využili jsme prostředky z grantů města na sportovní i kulturní akce.  

Ze strany žáků je to účast v soutěžích - olympiád, sportovních, dopravních, výtvarných i 

recitačních. Žáci naší školy se zúčastnili také besed, výstav, divadelních představení, exkurzí a 

výletů. Někteří žáci prvního stupně absolvovali týdenní ozdravný pobyt v přírodě a opakovaně 

navštívili Městkou knihovnu, dopravní hřiště a akce DDM Libertin. Na škole aktivně pracovaly 

kroužky – výtvarný, základy atletiky, hra na zobcovou flétnu, sportovní a pohybové hry, kroužek 

anglického jazyka pro žáky 2. ročníku.  

Zpracovala Mgr. Soňa Bednářová, metodička prevence rizikového chování 
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406 patří k tradičně nejpilnějším účastníkům soutěží a 
přehlídek. Díky pomoci svých učitelů, kteří je ve svém volném čase na olympiády a soutěže 
připravují, dosahují naši žáci často vynikajících výsledků. A to i přesto, že se utkávají se zástupci 
škol s vyšším počtem žáků, a tedy i s většími možnostmi výběru reprezentantů. 
 
Výsledky soutěží a přehlídek 
 
Sportovní soutěže 

 

Akce Kolo Reprezentace Umístění 

Pohár rozhlasu Okr. 

Mladší žáci 15. místo 

Mladší žákyně 17. místo 

Starší žáci 8. místo 

Starší žákyně 13. místo 

Preventan Cup, 
vybíjená 

Okr. Mladší žáci – otevřená kat. 11. místo 

Májové štafety Okr. 
Mladší žáci, 1. třída 1. místo 

Mladší žákyně, 1. třída 3. místo 

Sálová kopaná 
Zákl. 

skupina 

Mladší žáci 4. místo 

Starší žáci 4. místo 

Přespolní běh Okr. 

Mladší žáci, 1. - 3. r 6. místo 

Mladší žákyně, 1. - 3. r 11. místo 

Mladší žáci, 4. - 5. r 9. místo 

Mladší žákyně, 4. - 5. r 10. místo 

Starší žáci, 6. - 7. r 7. místo 

Starší žáci, 8. - 9. r 11. místo 

Orion Florbal Cup 
Zákl. 

skupina 

Dívky, 8. – 9. r 3. místo 

Dívky, 6. – 7. r 3. místo 

McDonaldś Cup Okr. Mladší žáci, kat. II 2. místo 

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

Okr. 
Starší žáci (dívky, chlapci) 

2. místo 

Kraj. 

6. místo 

jednotlivci 
Coubalová Gabriela 7. místo 

Rozboud Tomáš 9. místo 

O Pohár starostky CL Výběr 1. i 2. stupně 4. místo 

 
Dobře naši žáci reprezentovali také na Lize škol, při Běhu Českou Lípou a dalších sportovních 
akcích. Řada sportovních aktivit proběhla i na půdě školy, a navázala tak na výuku tělesné 
výchovy i činnost kroužku sportovních her při ZŠ a atletického kroužku pracujícího při ŠD. 
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 Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT 

 

Akce Kolo Reprezentace Umístění 

Pythagoriáda 
Kat. 5., 6., 7. třída 

Okr. 

Rychtera Jan 1. - 2. místo 

Šabaka Libor 7. - 8. místo 

Nechvíle Vojtěch 7. místo 

Kubeš Marek 8. místo 

Šafář Matěj 21. místo 

Matematická 
olympiáda 

 
Okr. 

Šabaka Libor 1. místo 

Kubeš Marek 
9. – 15. místo 

Líšková Michaela 

Šafář Matěj 8. – 10. místo 

Koš Luděk 9. místo 

Rozboud Tomáš 14. místo 

Fyzikální 
olympiáda 

Okr. 
Merková Radka 

3. místo 

Kraj. 32. místo 

Olympiáda v Čj Okr. 
Rozboud Tomáš 11. místo 

Merková Radka 21. místo 

Olympiáda v Nj Okr. 
Černá Kateřina 5. místo 

Rozboud Tomáš 8. místo 

Biologická 
olympiáda 

Okr. 

Kořen Milan 10. místo 

Lövenhöfer Radek 11. místo 

Merková Radka 19. místo 

Ekologická 
olympiáda 

Okr. Kořen M., Lövenhöfer R., Přenosil K. 3. místo 

Chemická 
olympiáda 

Okr. 

Merková Radka 10. místo 

Koš Luděk 16. místo 

Fiala Karel 20. místo 

Dějepisná 
olympiáda 

Okr. 
Kořen Milan 

2. místo 

Kraj. 12. místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

Okr. 
Kořen Milan 3. místo 

Kubeš Marek 10. místo 

Soutěž 
Finanční 

gramotnost 

Okr. Družstvo:  
Vöres A., Zejmon L., Kučerová K.  

1. místo 

Kraj. 4. místo 
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Další formy prezentace 
Naši žáci se pod vedením svých vyučujících účastnili i celé řady dalších soutěží a přehlídek prací, 
v nichž dosáhli na pěkná umístění.  
 
 

Akce Reprezentace Umístění 

Požární ochrana očima dětí 
výtvarná soutěž, okr. kolo 

Lupoměská Eliška 
2. místo 

Požární ochrana očima dětí 
výtvarná soutěž, kraj. kolo 

1. místo 

Zvířata v našich lesích 
výtvarná soutěž, kraj. kolo 

Uhlířová Michaela 3. místo 

Českolipská pěnice 2013 
ZUŠ Česká Lípa 

Klímová Jiřina 1. místo 

Jelonková Marie 3. místo 

 
Řady úspěchů naši žáci dosahují jako členové zájmových uskupení a jako žáci ZUŠ Česká Lípa.  

 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406 se na veřejnosti prezentuje nejen účastí a výsledky na 

olympiádách, pravidelně je svými mladými umělci reprezentována na přehlídkách pořádaných 

městem Česká Lípa či jeho organizacemi, ať už jde např. o Městské slavnosti, rozsvěcení 

vánočního stromu, Českolipskou píšťalku, Pištce či jiné akce. Radost nám udělalo i 

pozvání pro chlapecký pěvecký sbor Pueri Canori vedený sbormistrem J. Ehrenbergerem, 

které přišlo z českolipské radnice. Chlapci měli čest doprovodit udílení ocenění pro 

Českolipského pedagoga 2013.  

O pořádaných akcích a dalších aktivitách se mohou rodiče i široká veřejnost dozvídat 

prostřednictvím školních webových stránek www.zspatova.cz (správou stránek je 

pověřena Bc. Zdeňka Sudová) propojených s rozsáhlou fotogalerií na portálu rajce.net.  

Internetové stránky pravidelně informují o aktuálním dění na škole, zveřejňují  jak zmíněné 

fotografie z pořádaných akcí, tak i dokumenty určené žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Umožňují i kontakt s vedením školy, na něž se mohou návštěvníci stránek obracet se svými 

dotazy, žádostmi a připomínkami. 

V papírové i elektronické podobě vycházel školní časopis Pátoviny (vydávaný s podporou 

SRPDŠ a Města Česká Lípa), který vznikal nejen díky redakční radě v čele s Radkou 

Merkovou, ale i díky spolupráci žáků a zaměstnanců naší školy.  

Významnou propagací práce školy byla v minulosti akademie, v tomto školním roce jsme se 

však pokusili pro změnu na konci školního roku setkat s rodiči, zástupci zřizovatele a dalšími 

hosty při Zahradní slavnosti ŽS Česká Lípa, Pátova. Akce jsme využili pro vyhlášení 

držitelů výročních cen a vítězů školního testování Standa 2013 a neformální rozhovory 

zúčastněných. Ti měli možnost sledovat ukázky uměleckého i sportovního snažení našich žáků a 

bavit se živou hudbou. Vrcholem programu bylo vystoupení, s nímž naše škola předtím usilovala 

i o přízeň publika na Poháru starostky. Ostatně Mgr. Hana Moudrá, starostka České Lípy, 

přijala naše pozvání a v rámci slavnosti slavnostně otevřela nově zrenovovanou keramickou 

dílnu. 

 

8. Zapojení do projektů 

a) účast v mezinárodních projektech 
Škola nebyla zapojena do mezinárodních projektů. 
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b)  účast v celorepublikových programech 

Škola završila realizaci projektu EU Peníze školám Modernizace vyučování na ZŠ Česká 
Lípa, Pátova ulice, který jí umožnil vybavení moderní výpočetní a didaktickou technikou, 
další vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorbu digitálních učebních materiálů.  

 
 ZŠ Česká Lípa, Pátova se účastnila plošného testování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. 

tříd koncipovaného jako projekt České školní inspekce (výsledky projednány na zasedání 
Školské rady, v příloze) 

Žáci 1. stupně byli zapojeni do projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol. Aktivně 
spolupracujeme na sbírkové akci ve prospěch onkologických pacientů prodejem žlutých květů 
(Květinový den) a přispěli jsme rovněž ke zdaru sbírek Život dětem a Šance. 

 
c)  účast v regionálních programech 

ZŠ Česká Lípa, Pátova se tradičně zúčastnila programů organizovaných krajskými i 
městskými institucemi, např. Dne pro ekologii, Mezinárodního dne bez aut či 
Mezinárodního dne zvířat. 
 
 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Proměnu školy v centrum celoživotního učení, které bude nejen učit žáky v rámci 
počátečního vzdělávání, ale bude nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé, 
jsme v naší organizaci dosud nerealizovali. Do budoucna se však výše uvedené využití výhodné 
polohy školy v centru města nabízí. Vzhledem k měnícím se (a zvyšujícím se) nárokům 
kladeným na školy je prioritou stabilizovat náš vzdělávací plán, zapracovat do něj a především 
vyučovacím procesem ověřit nová témata předepsaná upraveným Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. 
 

10. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery 

Příspěvková organizace si stanovila úkoly (projednávány na poradách zaměstnanců i 
v rozšířeném vedení, konzultovány s příslušnými zástupci zřizovatele) jak v oblasti vzdělávání, 
tak v oblasti materiálního zabezpečení života školy: 
Vzdělávání 

 Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby byla v souladu se Školním vzdělávacím 
programem 

 Hledat nové přístupy a pozitivní motivaci 

 Ve vyučovacím procesu vytvořit prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků 

 Vést žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje, a 
aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, vyhodnotit, zpracovat a 
prezentovat 

 Využívat efektivních forem a metod práce 

 Zajistit účast vyučujících na DVPP v oblasti ICT 

 Postupně obměňovat vybavení učeben výpočetní techniky v souladu s Plánem ICT 

 Otevřít učebnu VT v rámci Internetového klubu pro zájemce i mimo vyučování  

 Seznamovat žáky s novými trendy v ICT 

 K výuce využívat jazykových učeben, audiovizuální a výpočetní techniku  

 Jako přípravu na druhý cizí jazyk zavést nepovinný Německý jazyk – Sousedství pro 
zájemce z nižších ročníků (v rámci toho nabídnout výukový nebo poznávací zájezd do 
SRN) 

 Zvýšit nároky na talentované žáky, jejich schopnosti aktivovat správnou motivací  

 Zapojit žáky do soutěží a olympiád a soustavným metodickým vedením dosáhnou 
umístění mezi nejlepšími soutěžícími a řešiteli  

 Uplatňovat individuální přístup k talentovaným žákům  

 Studijní předpoklady nadaných žáků rozvíjet v nepovinných předmětech a kroužcích 
(seminářích) 
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Materiálně technické zabezpečení – ve spolupráci se zřizovatelem 

 Dokončit rekonstrukci sociálních zařízení (WC, osvětlení, podlahy, obklady a sanitární 
keramika) 
 

 Provést dílčí opravy narušeného pláště budovy (oplechování, tmelení, omítnutí, nátěry) 

 Zajistit údržbu okapního systému – opravit, resp. vyměnit poškozené části 

 Zabezpečit schody do školní družiny – opravit 

 Zprovoznit nevyužívanou keramickou dílnu v suterénu 

 Po vyschnutí provést omítky v tělocvičně a zajistit dětem bezprašné prostředí 

 Topná tělesa opatřit termostatickými ventily a termoregulačními hlavicemi 
 
Spolupráce se Sdružením přátel, rodičů a dětí školy a školskou radou usiluje o to 

 mít v rodiči, ve školské radě i SPRDŠ účinného pomocníka a partnera školy  

 hledat společné postoje, zejména v oblasti výchovné, ale i v oblasti materiálního a 
technického vybavení  

 nacházet nové možnosti spolupráce a nabídnout větší zapojení do aktivit školy  

Spolupráce se zřizovatelem  

 Soustavně pracovat na udržování svěřeného majetku a pečovat o něj 

 Zlepšovat prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí 

 Účastnit se akcí pořádaných městem na poli vzdělávání i kultury 

 Vnímat potřeby města a dle možností pomáhat s jejich naplňováním 
 
 

11. Zhodnocení, závěr 

Výuka probíhala podle učebních plánů Školního vzdělávacího programu bez výraznějších 
narušení. Základní myšlenka dlouhodobé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola 
poskytovala vzdělávání všem skupinám žáků spádové oblasti i mimospádovým - jak žákům 
talentovaným, tak převažující skupině žáků, jejichž zájmy se ještě nevyhranily, i žákům se 
speciálními výchovnými potřebami. Zapojení do projektu České školní inspekce Zjišťování 
výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd ukázalo na velmi dobrou práci pedagogů, kteří své 
žáky dobře připravují na zvládnutí standardů základního vzdělávání a připravují je kvalitně 
nejen na další studium, ale i pro praktický život. 

 

12. Údaje o výsledcích kontrol 

Údaje o kontrolách provedených ČŠI 
Česká školní inspekce (Liberecký inspektorát) v tomto školním roce vykonala na škole 

veřejnosprávní kontrolu zacílenou na nakládání s prostředky státního rozpočtu, fondy a vedení 
dokumentace v roce 2011. 

 

Počet Sledovaná oblast Zjištění Opatření 

1 

Oprávněnost použití 
prostředků ze státního 
rozpočtu 

Použití 7,230,- na činnost 
nesouvisející s výchovou a 
vzděláváním 

Byla provedena kalkulace podílu 
osobních nákladů na doplňkové 
činnosti – úklid tělocvičny. 

Věrnost zobrazení 
údajů o hospodaření 

Nezajištěno věrné 
zobrazení účetní závěrky 
v oblasti osobních 
nákladů 

Část platu uklizečky je hrazena 
z výnosu doplňkové činnosti a tak i 
účetně vykazováno. 

Zavedení, udržování a 
fungování vnitřního 
kontrolního systému 

Nebyly zjištěny 
nedostatky 

Bez opatření 
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Zajištění opatření 
k odstranění 
nedostatků zjištěných 
kontrolami 

Nebyly zjištěny 
nedostatky 

Bez opatření 

 

 

Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány 

a) KHES – ve školním roce 2012/2013 ve škole provedeny kontroly nebyly. 

b) Kontrola Inspektorátu práce 

Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 
Vedení evidence 
pracovní doby 

Bez závad Nebyla uložena 

 
c) Veřejnosprávní kontrola – Město Česká Lípa 
Pravidelný každoroční audit ze strany zřizovatele neshledal nedostatky. 
 
d) Kontrolu stavu a zabezpečení požární ochrany a BOZP prováděl na základě smlouvy o 
činnosti pan J. Holinka – bezpečnostní a požární technik, periodické kontroly koná pan Oldřich 
Uher a paní Dagmar Černá, pověření funkcí preventistů PO a BOZP.  
 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

PŘÍJMY CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* 

fondy dary 

příspěvek neinv.-rozpočet 2 545 000,00 2 545 000,00             

příspěvek inv.-rozpočet 0,00               

úroky 9 360,68   9 360,68           

školné 133 650,00   133 650,00           

stravné 916 643,00   916 643,00           

doplňková činnost 154 339,00     154 339,00         

pronájem 0,00     0,00         

grant 15 629,00 15 629,00             

převod z rezervního fondu 19 568,00             19 568,00 

ostatní 8 000,00   8 000,00           

převod z investičního fondu 95 897,00           95 897,00   

  0,00               

  0,00               

PŘÍJMY   CELKEM 3 898 086,68 2 560 629,00 1 067 653,68 154 339,00 0,00 0,00 95 897,00 19 568,00 

                  

VÝDAJE CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* fondy   

5011 - mzdy zaměstanců 6 098,00     6 098,00         

5021 - ost.osobní náklady 0,00               

5031 - povin.soc.poj. 5 334,00   3 810,00 1 524,00         

5032 - povin.zdr.poj. 1 920,00   1 371,00 549,00         

5038 - zákon.poj.zam. 0,00               

5131 - potraviny 916 642,51   916 642,51           

5133 - léky 2 050,00 2 050,00             
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5134 - prádlo,oděv,obuv 0,00               

5136 - knihy, tisk,mat.na 
výuku…. 

79 250,60 2 458,00 76 792,60           

5137 - DDHM 103 520,50 73 157,50 10 795,00         19 568,00 

5139 - materiál 184 156,96 174 688,96 6 373,00 3 095,00         

5151 - voda 153 315,00 148 667,00   4 648,00         

5152 - teplo 0,00               

5153 - plyn 767 248,12 706 214,12   61 034,00         

5154 - el.energie 337 515,00 316 633,00   20 882,00         

5155 - pevná paliva 0,00               

5156 - pohonné hmoty 174,00 174,00             

5161 - služby pošt 3 604,00 3 604,00             

5162 - služby telekomun. 61 338,00 61 338,00             

5163 - služby pen.ústavů 26 473,00 26 473,00             

5164 - nájemné 14 884,00 14 884,00             

5166 - služby konzultační, 7 200,00 7 200,00             

5167 - služby školení a vzd. 10 850,00 10 850,00             

5168 - zpracování dat 60 621,00 60 621,00             

5169 - nákup služeb 353 391,40 342 763,40 9 644,00 984,00         

5171 - opravy a údržba 443 309,83 388 776,83 26 211,00 28 322,00         

5171-opravy a údržba(inv.) 95 897,00           95 897,00   

5172 - programové vybavení 0,00 0,00             

5173 - cestovné 417,00 417,00             

5175 - pohoštění 461,00 461,00             

5342 - FKSP 213,00   152,00 61,00         

5909 - odpisy 182 950,00 182 950,00             

 

                

                  

VÝDAJE   CELKEM 3 818 833,92 2 524 380,81 1 051 791,11 127 197,00 0,00 0,00 95 897,00 19 568,00 

Výsledek hospodaření ke 
dni: 31.12.2012 

79 252,76 36 248,19 15 862,57 27 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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14. Poskytování informací podle zákona 106 / 1999 Sb. ve znění pozdějších úprav 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění  
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace       0 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace    0 
 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     sankce nebyly uloženy 
 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu 
školy. 
 
 
 
 
 
V České Lípě 3. října 2013          Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schvalovací doložka 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na zasedání Školské rady Základní školy Česká 
Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace dne 8. 10. 2013 a následně schválena. 

 

 
Za Školskou radu Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace: 

 
 
 
V České Lípě dne 8. 10. 2013                                                   Jitka Kýhosová, předsedkyně v.r. 
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Příloha 

 
Učební plány pro školní rok 2012 - 2013 
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*  zahrnuty v tabulce Učební plán pro 2. stupeň 

 

Změny v učebních plánech pro školní rok 2013 - 2014 
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Testování žáků 5. ročníku  
Český jazyk 

 
 

 

 
 

Testování žáků 5. ročníku  
Matematika 
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Testování žáků 5. ročníku  

Anglický jazyk 

 
 

Testování žáků 9. ročníku 
Český jazyk 
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Testování žáků 9. ročníku 

Matematika 

 
 

Testování žáků 9. ročníku 
Anglický jazyk 
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Testování žáků 9. ročníku 

Německý jazyk - nepovinný 
 

 
 

Výsledky celoškolního testování Standa 2013 
 

Třída Umístění Jméno a příjmení 

I. 
1. Adéla Hejdová 
2. Filip Peřina 
3. Edita Semerádová 

II. 
1. Vojtěch Rachač 
2. Lukáš Görner 
3. Vojtěch Škráček 

III. 
1. Natálie Plavcová 

2. – 3. Lukáš Šimčík 
2. - 3. Veronika Pánková 

IV. 
1. Kristýna Mikotová 
2. Aleš Zlatník 
3. Jan Mrázek + Klára Stratilová 

V. 
1. Jan Rychtera 
2. Libor Šabaka 
3. Tereza Houdová 

VI.  
1. Marek Kubeš 
2. Tomáš Švondr 
3. Jiří Novotný 

VII. 
1. Lucie Stratilová 
2. Michaela Svobodová 
3. Denisa Fabiánová 

VIII. 
1. Milan Kořen 
2. Radek Lövenhofer 
3. Marek Onger 

IX. 
1. Tomáš Rozboud 
2. Kateřina Černá 
3. Luděk Koš 
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Prezentace školy 

 

   
Na akci měla naše škola dvojí zastoupení. Mezi oceněnými byla kolegyně Mgr. E. Truxová a kulturní část programu obstaral 
chlapecký pěvecký sbor Pueri Canori pod vedením sbormistra Jaromíra Ehrenbergera. 
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Dny otevřených dveří slouží k prezentaci školy, jejího vzdělávacího programu a ostatních aktivit z řad dětí i jejich rodičů. 
 

Flétnový soubor při školní družině dobře školu reprezentuje při akcích pořádaných městem Česká Lípa 
 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2012 - 2013 

35 

 
Naši školu zviditelňuje i účast na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí T.G. Masaryka 
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Ocenění 

 

                        
 

Naši žáci se po úspěšných okresních kolech kvalifikovali v několika případech i do krajských kol olympiád a soutěží. 
 

  
Škola se účastnila řady soutěží i v uměleckých disciplinách 
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Neopomíjeli jsme ani sportovní turnaje a atletické závody. Reprezentovali i ti nejmenší. 

 
 

 
Družstvo žáků 4. a 5. ročníku se stříbrným pohárem z fotbalového McDonald’s Cupu 
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Naši pedagogové a jejich žáci prokazovali i zájem o město a jeho potřeby.  
 

 
Školní družina a školní klub při zvelebování okolí školy. 
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Z akcí školy 

 

 
 

Začíná to prvním školním dnem, nastupují naši prvňáčci. 
 

 
 

Do školy se těšíme. 
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Učíme se... radostně. 
 
 
 

 
 

Nebráníme se kultuře (Divadelní cestopis) 
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Umíme se pobavit i sami (Projektový den II. třídy) 
 
 

 
 

Vyrážíme do přírody (Ozdravný pobyt Doubice, I. a II. třída) 
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Seznamujeme se s krásami přírody v našem kraji (Den Země, Novozámecký rybník, VIII. třída) 
 

 
 

Den Země, Peklo, VI. B odpočívá po výpravě 
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Seznamujeme se s učiteli (Adaptační pobyt VI. A) 
 

 
 

Necháme se poučit odborníky, zde příslušníky Hasičského záchranného sboru Česká Lípa. 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2012 - 2013 

44 

 

 
 

Zdravotní prevence nikdy není dost (Dentální hygiena) 
 

 
 

Spolupracujeme se středními školami na propagaci technického vzdělávání (VOŠ a SPŠ sklářské Nový Bor a SPŠ Česká Lípa) 
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V rámci předmětu Volba povolání navštěvujeme Burzu škol i střední školy samotné. 
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Jezdíme na exkurze (Národní galerie Praha, VI. B a VII. třída) 
 

 
 

ZOO Děčín, žáci II. třídy 
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Naši prvňáci v Centru textilního tisku v České Lípě (využili jsme dárku Města) 
 

 
 

Školní družina a klub spolupracují při pořádání akcí s kolegyněmi na I. stupni (Karneval) 
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Ti nejlepší a nejaktivnější žáci reprezentují školu na olympiádách a soutěžích (Ekologická olympiáda, 3. místo) 
 
 

 
 

Starší pomáhají mladším (Mikulášská nadílka v I. třídě – nadělují deváťáci) 
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Projekt Žákovské samosprávy Žáci sobě (jaké je to být na druhé straně) 
 

 
 

Žákovská samospráva zorganizovala i sbírku ve prospěch opuštěných koček (útulek BONA Kozly) 
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Nezapomínáme ani na sport, tradičně se účastníme Přespolního běhu na Rasově Hůrce (reprezentace 1. stupně) 
 

 
 

Úspěchy naši žáci dobyli i na Běhu Českou Lípou. 
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Blízké dopravní hřiště, práce koordinátora dopravní výchovy a spolupráce s Městskou policií nese své ovoce. 
 

 
 

Ve škole se hodně naučíme, odměnou nám může být např. i pasování na Čtenáře (Městská knihovna Česká Lípa) 
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A protože všechno jednou končí, loučíme ses našimi absolventy… 
 

 
 

… a naši deváťáci se loučí se svými učiteli. 
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Zakončení školního roku proběhlo na zahradní slavnosti v prostorách školní zahrady. 
 
 

 
 

Ocenili jsme nejlepší žáky (Standa 2013, Sportovec roku, Sportovní olympiáda a výroční cena) 
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Zhlédli jsme ukázky umění našich žáků 
 

 
 

Bavili se děti, rodiče, učitelé i hosté. 
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S opět trochu hezčí školou (rekonstruované sociální zařízení) se budeme těšit…   
 
 

 
 

… na shledanou v novém školním roce 2013 - 2014 
 


