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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 

Mgr. Jmenován k 1. červenci 2011 

Alena Jurkuláková 
zástupkyně ředitele 

Mgr. Jmenována k 1. 8. 2013 

 
Školská rada 

Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje 

Jitka Kýhosová předsedkyně 
zákonné zástupce žáků 

Tomáš Rachač  Mgr., člen 

Kateřina Poludová Ing., členka 
zřizovatele 

Tomáš Vlček Mgr., člen 

Štěpánka Kočová Mgr., členka 
pedagogické pracovníky 

Alena Jurkuláková Mgr., členka 

 
 

Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace byla zvolena dne 
30. 10. 2014 a svou činnost zahájila 27. 11. 2014.  
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Řízení školy 

Nejužší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází každý den, jednou měsíčně 
(zpravidla první středu) se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje zástupce všech úseků 
(v tabulce). Na tato setkání navazuje porada pedagogických pracovníků (včetně ŠD a ŠK) a pro-
vozní porady nepedagogických pracovníků. Pravidelně se konají pedagogické rady. 
 

Rozšířené vedení 

Člen Zastupující 

Mgr. Petr Jonáš Vedení školy 

Mgr. Alena Jurkuláková Vedení školy 

Mgr. Olga Šustková Výchovné poradenství 

Mgr. Lenka Čechová 1. stupeň 

Mgr. Pavel Císař / Mgr. Zdeňka Sudová 2. stupeň 

Lenka Melichnová Školní družina a školní klub 

Dagmar Černá Školní jídelna 

Jiřina Stránská Ekonomika 

Oldřich Uher Správní zaměstnanci 

Komentář: Pověření Mgr. P. Císaře řízením příspěvkové organizace Sport Česká Lípa znamenalo 
změnu zástupce pedagogů 2. stupně. 

Školská rada 

Rovněž ve školním roce 2014 – 2015 se Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, pří-
spěvkové organizace pravidelně scházela na svých jednáních, jejichž účelem bylo seznamovat se 
s organizací školního roku (informace o zahájení, změnách školního vzdělávacího programu, prů-
běhu vzdělávání i plánech do budoucna), projednávat hospodaření školy a významné dokumenty.  
Na posledním jednání vyjádřila souhlas s rozšířením nabídky povinně volitelných předmětů o 
polytechnickou výchovu i s navrženými změnami školního řádu. 
 
Spolek rodičů a přátel Základní školy, Česká Lípa, Pátova (SRPŠ)  

Spolek rodičů od svého založení v minulém školním roce navazuje na úspěšnou práci sdružení 
rodičů a snaží se podporovat rozmanité aktivity školy, např. rozvoj čtenářské gramotnosti, manu-
ální zručnosti, účast žáků v soutěžích a olympiádách, sportovní reprezentaci školy, 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Česká Lípa, Pátova 

Jitka Kýhosová    předsedkyně 

Lucie Němcová 
   člen/ka předsednictva 

Pavel Uhlíř 

Magdalena Hadrovská     předsedkyně kontrolní komise 

Lenka Melichnová 
   člen/ka kontrolní komise 

Dagmar Poláková 
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Žákovská samospráva (ŽS) 

Nově byla složena ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku (v minulosti od 5. ročníku), ti na svých jedná-
ních vedených předsedkyní Michaelou Líškovou, žákyní třídy VIII. A, a koordinovaných Mgr. Pe-
trem Jonášem diskutovali o životě školy a vznášeli podněty pro zlepšení jejího chodu. Samospráva 
se zapojila se do tradičních charitativních akcí, např. ve spolupráci s Českolipskou Vesnou do 
prodeje žlutých květů na podporu onkologických pacientů nebo sbírek ve prospěch fondu Sidus a 
útulku pro opuštěné kočky Bona Kozly. Organizovala akce pro spolužáky, např. soutěž tříd ve vá-
noční výzdobě, výtvarnou a literární soutěž nebo závody dálkově řiditelných modelů aut Autopár-
ty na Pátovce. Vedení školy členy samosprávy informovalo o aktuálních problémech školy a zámě-
rech na další období. Na jednáních měli zástupci nově možnost oslovovat se svými podněty i vý-
chovnou poradkyni a metodičku prevence rizikového chování.  

Žákovská samospráva ZŠ Česká Lípa, Pátova 

Michaela Líšková, VIII. A    předsedkyně 

Jiří Novotný, VIII. B    místopředseda 

Nikola Plíhalová, IX.    zapisovatelka 

Filip Peřina 

    člen/ka, zástupce třídy 

Jan Kandler 

Ester Emma Šlehoferová 

Daniel Kýhos 

Viktor Baloun 

Jan Novotný 

Kristýna Burďáková 

Jolana Knížková 

Tereza Houdová 

Natalia Plechatá 

Zuzana Štěpánková 

Adam Němec 

Anna Pachovská 

 

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.  
 
Škola nabízela 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 
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 polytechnickou 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 využívali sborovnu a kabinety matematiky a fyziky, výpočetní techniky a děje-

pisu, 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 (slouží též jako ohlašovna požárů) v 1. patře, kde má 

k dispozici kancelář i ekonomka školy. Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje vedoucí 

školní jídelny v přízemí školní budovy, její kancelář slouží rovněž jako podatelna. 

V suterénu, kde jsou umístěny šatny, sídlí školník a uklízečky.  

Materiálně technické zabezpečení 

Historický charakter budovy vyžaduje soustavnou péči a ohledy na zachování rázu stavby. Jakéko-

li zanedbání či opomenutí klade pak zvýšené nároky na vynaložení finančních prostředků 

z rozpočtu zřizovatele. Naší snahou je ale nejen odstraňovat závady, ale následně i zkvalitňovat 

prostředí, v němž vzdělávání a výchova probíhají. Usilujeme o to, aby v historické budově našli 

naši žáci pro moderní výuku vše potřebné. 

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhlo několik akcí: 

 Výměna oken na čelní straně budovy školy (s výjimkou sklepních prostor) 

 Oprava a výměna kabeláže školní sítě (další práce plánovány) 

 Přebudování vstupních prostor do školní družiny (v souladu s požadavkem ČŠI) 

 Oprava vstupních dveří do školní šatny 

 Výmalba některých prostor, opravy vlhnoucího zdiva 

Plánovaná výměna oken v 1. NP objektu školní družiny nebyla realizována, nutnost opakovaného 

výběrového řízení způsobilo přesunutí termínu realizace na III. čtvrtletí roku 2015 (v období pod-

zimních prázdnin).  

V plánu byla výmalba chodeb v druhé polovině letních prázdnin, posun realizace výměny oken na 

začátek srpna umožnil jen dílčí opravy malby a přesun prací na nový školní rok. 

Stavební úpravy probíhaly díky podpoře zřizovatele naší školy Města Česká Lípa a za spolupráce 

zaměstnanců ORMI.  

V oblasti vybavování školy moderní didaktickou a výpočetní technikou byly základy položeny rea-

lizací projektu EU Peníze školám z OPVK (dataprojektory, osobní počítače, interaktiví prvky). 

Vzhledem k tomu, že si škola klade za cíl reagovat na nové trendy ve využívání ICT, přihlásila se 

coby partner Českého vysokého učení technického v Praze do projektu Moderní učitel 21. století, 

který se zaměřil na vzdělávání pedagogů a jejich vybavení dotykovými zařízeními (další jeho po-

kračování se připravuje a mělo by zpřístupnit moderní technologie i žákům).  V oblasti vybavení 

technikou byl přínosný i vstup do projektu řízeného Okresní hospodářskou komorou Liberec, 

z něhož vyplynulo nejen rozvíjení podnikatelských kompetencí žáků, ale i materiál a vybavení pro 

žáky navštěvující předmět Informační technologie a média (laptop, tiskárna, digitální zrcadlovka).  

Získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (výzvy OPVK, granty města Česká 

Lípa a projekty ostatních subjektů) umožňuje kromě průběžného nahrazování a doplňování učeb-

nic ze státního rozpočtu i dovybavování školní knihovny, kabinetu tělesné výchovy, fyziky, poly-

technické dílny či školní družiny. Návaznost na projekt Moderní učitel 21. století v jisté míře zajis-

tí účast v projektu firmy Johnson Controls Blue Sky. Americké ústředí firmy podpořilo projekty 

Ptáci za školou a Vzdělání na dosah, což přineslo v obou případech příspěvek 1.000 USD na ná-

kup nářadí do školní dílny a zařízení na sdílení obsahů dotykových zařízení se žáky prostřednic-

tvím televizorů a dataprojektorů, jakož i nákup dotykových zařízení pro žáky se speciálními vzdě-

lávacími potřebami (SVP).  
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Další doplnění fondu pomůcek a učebnic proběhne tradičně v závěru kalendářního roku 

v závislosti na čerpání ONIV.  

  

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, předškol-
ních 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 plat-
ném znění 

77 žáků 

3 Školní klub 
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb. v plat-
ném znění 

50 žáků 

4 Školní jídelna 
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. v plat-
ném 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. 2014 Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace 

schválila změnu ŠVP v oblasti povinně volitelných předmětů (rozšíření nabídky o předmět Poly-

technická výchova, který je ve školním roce 2015 – 2016 otevřen pro 9 žáků). 

Od šestého ročníku se škola v rámci volitelných předmětů a praktických činností zaměřuje na in-

formační technologie. Ve výuce staví na základech, které si osvojují děti již na 1. stupni v rámci 

předmětu informatika. Profilace školy na výpočetní techniku (vedle výuky cizích jazyků) se tedy 

opírá o dostatečnou hodinovou dotaci. Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku, záměr 

posunout začátek výuky do nižšího ročníku byl projednáván s pedagogy a formou ankety i s rodiči 

žáků 1. stupně. Seznamování dětí se základy anglického jazyka však probíhá již od 1. ročníku me-

todou CLIL (metoda výuky cizího jazyka prostřednictvím jiného předmětu) a v rámci English clu-

bu od 2. ročníku). Vedle angličtiny jsou jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku vyučovány s týdenní 

dotací 2 hodin němčina a ruština (pro oba předměty jsou na škole plně aprobované kolegyně). 

Od školního roku 2014 - 2015 naše škola seznamuje žáky s technikou i prostřednictvím praktic-

kých činností v předmětu pracovní výchova (v 6. ročníku v prostorách školní dílny a školního 

pozemku). Vedle toho bude škola usilovat o využívání budovaného materiálního zázemí i v jiných 

předmětech, jejichž charakter k tomu vybízí. 
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Kromě naplňování hlavního účelu školy a jejích součástí zřizovací listina umožňuje v rámci do-

plňkové 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. 2015                    32 
 

Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci 

Celkem 23 Celkem 9 

 

Na základní škole v uplynulém školním roce pracovalo 19 kmenových pedagogů (z toho 6 na čás-
tečný pracovní úvazek, ČPÚ) a 2 externí pedagogové. 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 (3 na úplný úvazek, 1 na částečný). Na 
škole dále pracuje ekonomka školy, školník (v topném období vykonává též funkci topiče), 3 uklí-
zečky - 2 na plný úvazek a 1 na částečný (úklid v tělocvičně a ve ŠD).    

Vývoj počtu zaměstnanců 2010 2011 2012 2013 2014 

evidenční počet 
zaměstnanců 

fyzické osoby celkem k 31.12. 33 31 31 31 31 

se ZP (včetnš TZP) 1 1 1 1 1 

z toho ženy 27 26 26 28 28 

kromě toho na mateřské dovolené 0 0 0 0 0 

počet žen na rodičovské dovolené 1 0 0 0 0 

 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
 

Počet pedagogů vč. vychovatelek z toho bez odborné kvalifikace 

23 3 

 

Z toho: 
Počet                             

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez kvalifi-
kace 

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 
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Počty pracovníků a platové podmínky 

počet zaměstnanců  
přepoč.osoby-průměr.stav  28,79 

fyzické osoby-průměr.stav  31,48 

       

    pedagog.pracovníci - škola 
průměr.přepoč. 
počet 17,82 

      mzdy a platy 6 286 541 

Celkové mzdy  nepedagog.pracovníci - škola průměr.počet.zam. 4,47 

a platy zaměstnanců   mzdy a platy 849 462 

    pedagog.pracovníci - ŠD+ŠK průměr.počet.zam. 2,58 

      mzdy a platy 771 502 

    
nepedagog. pracovníci - ŠJ 

průměr.počet.zam. 3,92 

    mzdy a platy 682 129 

celkem  zaměstnanci školy 
průměr.počet.zam. 28,79 

mzdy a platy 8 589 634 

       
průměrná výše 
měsíční mzdy  

  
  

pedagog.pracovníci- škola   29 398 

nepedagog.pracovníci- škola   15 836 

pedagog.pracovníci - ŠD+ ŠK   24 919 

nepedagog. pracovníci - ŠJ   14 501 

 

Nástup a odchody pracovníků   

Pracovní zařazení Příchod Odchod 

Učitelé ZŠ 3 3 

Vychovatelky 0 0 

Ostatní zaměstnanci 1 0 

Celkem 4 3 

Změny v pedagogickém sboru 

Výše uvedené změny mezi pedagogy byly vyvolány pověřením zaměstnance vedením příspěvkové 
organizace města a jeho následným jmenováním do funkce, dohodou o ukončení pracovního po-
měru a ukončením pracovního poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance. 

Vývoj kvalifikovanosti  

Ve školním roce 2014 - 2015 na 1. stupni působila jediná učitelka, která nesplňovala magisterský 
stupeň vysokoškolského vzdělání (vzhledem k dosaženému věku a pedagogické praxi na daném 
stupni školy byla zaměstnána v souladu se zákonem č, 563/205 Sb.). Na 2. stupni nesplňovali 
magisterský stupeň pedagogického vzdělání 2 pracovníci, jeden z nich dokončil studia a požado-
vaný stupeň vzdělání získal, druhý pokračuje po dosažení magisterského titulu v pedagogicky za-
měřeném studiu historie.   

Analýza aprobovanosti 

Aprobace 
Počet pracovníků 
vyučující / apro-

bovaně 
Aprobace 

Počet pracovníků 
vyučující / apro-

bovaně 

1. stupeň 6 / 5 Matematika 2 / 2 

Český jazyk 3 / 3 Fyzika 2 / 1 
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Anglický jazyk 4 / 2 Výpočetní technika 2 / 0 

Ruský jazyk 1 / 1 Německý jazyk 1/ 0 

Dějepis 2 /1 Informatika 1 / 0 

Přírodopis 2 / 1 Hudební výchova 1 /0* 

Zeměpis 1 / 0 Výtvarná výchova 1 / 1 

Chemie 1 / 1 Rodinná výchova 1 / 0 

Pracovní výchova 2 / 0 Tělesná výchova 4 / 2 

Občanská výchova 2 / 2 *pedagog je výkonným umělcem 

 
Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků (DVPP)  
 
DVPP probíhalo na škole na základě plánu dalšího vzdělávání, který je tvořen jak na základě po-
třeb organizace, tak s přihlédnutím k preferencím jednotlivých pedagogů (dotazník DVPP a plán 
osobního profesního rozvoje). Kromě prostředků ze státního rozpočtu bylo využito finančních 
zdrojů evropských projektů: 

 Cizí jazyky pro život 

 Moderní učitel 21. století 

 Firmičky  
   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.  

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 

1. stupeň 7 172 24,6 

2. stupeň 5 120 24,0 

Celkem 12 292 24,3 

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2014/2015 s následujícími výsledky: 

Vývoj počtu žáků 

Vývoj celkového počtu žáků 

2011/2012 2012/2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

257 262 282 289* 

*stav k 1. 9. 2014 

Přes rostoucí zájem zákonných zástupců o umístění dětí na naši školu, bylo pro školní rok 2014 – 
2015 rozhodnuto o otevření jedné první třídy. Celkový počet žáků i tak znamená naplnění  
 

Školní rok 2015/2016  

Zapisovaní do  
1. třídy 

Po odkladu 
Po dodateč. 

odkladu 
Počet žádostí     

o odklad 
Převedeni na 
jinou školu 

Nastoupí  
do 1. třídy 

39 7 1 8 2 29 
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kapacity školy na 96 % a komplikuje při zvýšených požadavcích na dělení do skupin umístění žá-
ků do jednotlivých tříd.  
 

5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 Hodnocení vnitřní – to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky našich žáků 

(s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání jednotlivých skupin žáků), výsledky našich žáků na 

jednotlivých odborných soutěžích a olympiádách a jednak úspěchem našich absolventů při pře-

chodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti úspěš-

nosti tím, že nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku ze stran absolventů). 

Mimořádným pramenem jsou i dotazníková šetření mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy a další 

autoevaluační nástroje, jak jsou uvedeny i ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Čes-

ká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace.  

Ve školním roce 2011 – 2012 naše škola přistoupila k vlastnímu testování standardů základního 

vzdělávání (Standa) jednak, aby naše žáky připravila na chystaná testování na různých úrovních, 

jednak aby vytvořila svůj vlastní autoevaluační nástroj pro poměřování efektivnosti vzdělávacího 

procesu do budoucna. Ocenění úspěšných řešitelů testových úloh z matematiky, českého jazyka a 

angličtiny pak probíhá v rámci Zahradní slavnosti školy, jíž se žáci, jejich rodiče a zaměstnanci 

školy loučí s právě končícím školním rokem. 

Přistoupili jsme i k testování žáků 8. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky (v tomto roce 

Scio PPZ a Scate), dle nabídky a ekonomické výhodnosti pak využíváme dalších testovacích ná-

strojů. (proskoly.cz, fgsoutez.cz… atd.), 

 

Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při přijí-

mání na střední školy. Podstatně vyšší vypovídací hodnotu však má jejich úspěšnost v průběhu 

jednotlivých let studia. Nejširší a nejpřísnější vnější hodnocení však přinášejí rodiče našich žáků a 

žáci sami. Ukazují to nejen jejich ohlasy, ale i snaha rodičů o umisťování mladších sourozenců na 

naši školu, stejně jako výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči Klima školy 2014 a 2015. 

Zjišťování výsledků vzdělávání na základních školách s využitím systému NIQES České školní 

inspekce bylo v tomto školním roce zaměřeno na oblast přírodovědných a společenskovědních  

předmětů. V jeho rámci byli testováni žáci 9. ročníků z fyziky, chemie a přírodopisu, resp. 

z dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Podařilo zajistit účast téměř všech žáků (výsledky 

v příloze) a bylo dosaženo nadprůměrných výsledků, přestože MŠMT vyjádřilo nespokojenost 

s celkovou úrovní dosahovaných výsledků českých školáků. Výsledky našich žáků byly podrobeny 

analýze v rámci předmětových komisí a metodických sdružení.  

Pro zachování komplexnosti hodnocení musí být vzaty v úvahu rovněž vytvořené materiálně tech-

nické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její perso-

nální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů.  

Přehledné výsledky vzdělávání uvádí tabulka, ke které je nezbytné doplnit následující údaje: kaž-

dý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních stan-

dardů a akceptaci určitého stupně subjektivity jako relativní - žádný takový přehled nemůže přes 

veškerou snahu postihnout hodnotovou orientaci žáků, schopnost aplikovat poznatky, specifiko-

vat sociální kompetence. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy – přehledy 

Přehled prospěchu žáků 

Prospěch 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 195 199 

prospěl 93 89  (2 po opravných zk.) 

neprospěl 3 0 

nehodnocen 0 0 

 

Výchovná opatření 

Druh 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 0 0 

pochvala ředitele školy 0 0 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí třídního učitele 17 16 

důtka třídního učitele 7 4 

důtka ředitele školy 5 2 

snížená známka z chování 0 2 

 

Počet zameškaných omluvených hodin: 22 770, z toho v I. pololetí 9 004 
Počet zameškaných neomluvených hodin: 44, z toho v I. pololetí: 22 
 
Umístění absolventů školy 

Poř. 
číslo 

Název školy 
Počet žáků 

celkem 
Z toho 

chlapců 
Z toho dívek 

1 Gymnázium Česká Lípa 3 1 2 

2 Obchodní akademie Česká Lípa 8 1 7 

3 Střední průmyslová škola Česká Lípa 4 4 0 

4 Euroškola Česká Lípa 1 0 1 

5 Střední podnikatelská škola Č. Lípa 3 1 2 

6 SOŠ,SOU 28. října Česká Lípa 1 1 0 

7 VOŠ a SŠ Varnsdorf 1 0 1 

8 SOU Škoda Auto M. Boleslav 1 1 0 

9 Vojenská střední škola M. Třebová 1 1 0 

10 SUPŠ Kamenický Šenov 2 0 2 

11 VOŠ,SŠ a Gymnázium Nový Bor 2 0 2 

12 SŠ lesnická Šluknov 1 0 1 

Celkem 28 10 18 

 

Celkem z devátých tříd 28 

 z nižších ročníků (6., 7., 8. ročník) 0 

 z pátých ročníků (víceleté gymnázium) 5 

Celkem 33 
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Třída Počet žáků/z toho dívek 
čtyřleté studijní 

obory s maturitou 
tříleté učební obory 

IX 28/ 18 27/27 1/1 

Celkem % 100% 96,4% 3,6% 

Zpracovaly Mgr. A. Jurkuláková, zástupkyně ředitele, a Mgr. O. Šustková, výchovná poradkyně 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
Vyhodnocení minimálního preventivního programu pro školní rok 2014/2015 
Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015  se zabýval prevencí sociálně patologic-
kých jevů ve  všech sledovaných oblastech rizikového chování. Opět byl preferován zdravý životní 
styl, důraz byl kladen na zlepšování komunikace mezi žáky, mezi žáky a pedagogy i mezi pedagogy 
navzájem. Cíle preventivního programu byly začleněny i do některých vyučovacích předmětů, 
kromě rodinné výchovy to byla občanská výchova, informatika, literatura, výtvarná výchova a 
chemie. 
Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu nejen v hodinách rodinné výchovy, ale také pro-
střednictvím besed, které byly věnovány zdravé výživě, ústní hygieně. Žáci i zaměstnanci školy se 
zapojili do akce Český den proti rakovině. Škola spolupracuje s Obchodní akademií v České Lípě, 
jejíž studenti uspořádali pro naše žáky vzdělávací projekt věnovaný rizikovému chování a boji 
proti AIDS. 
Na škole byl realizován program všeobecné primární prevence sociálně patologických jevů. Žáci 6. 
– 9. ročníku byli zapojeni do aktivit zaměřených na komunikaci, konflikty a vztahy ve třídě, pre-
venci šikany a kyberšikany, učili se odmítat drogy, zamýšleli se nad otázkami partnerství a sexua-
lity. Cílem nebyla pouze preventivní činnost, ale také byly pozitivně upevňovány vazby mezi žáky 
v třídním kolektivu a posilovány vztahy mezi žáky a třídním učitelem.  
Součástí preventivního programu bylo také rozvíjení dobré spolupráce se zákonnými zástupci 
žáků, o čemž svědčí nejen jejich vysoká účast na rodičovských schůzkách, ale také zapojení do 
školních akcí – Den otevřených dveří, Dílničky pro rodiče, Akademie, Zahradní slavnost. Rodiče 
se mohli obracet s problémy, které se týkaly jejich dětí, nejen na třídní učitele, ale i na výchovnou 
poradkyni a metodičku prevence rizikového chování. 
Jedna oblast preventivní činnost byla také zaměřena na dopravní výchovu, chování chodců a řidi-
čů v silničním provozu. Žáci 1. stupně navštívili dopravní hřiště, zúčastnili se také akce Den bez 
aut. Na 2. stupni byla tato problematika včleněna do výuky občanské výchovy a zástupci školy své 
znalosti a dovednosti prokazovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů. Pozornost byla také věno-
vána prevenci úrazů (beseda se zástupci ČČK). 
Prevence sociálně patologických jevů byla posilována účastí žáků na organizovaných pobytech 
v přírodě, na lyžařském a adaptačním kurzu a řadou dalších akcí – školní výlety, exkurze, spaní ve 
škole, sportovní dny, vánoční besídky, projektové dny, ale také zapojením do sportovních a vědo-
mostních soutěží a olympiád. 
K naplňování minimálního preventivního programu přispělo také soustavné vzdělávání pedago-
gických pracovníků školy, pedagogové získali osvědčení ze seminářů Školní násilí, Etická výchova 
a formování charakterů žáků na základních školách, Jak zvládnout agresivního rodiče a agresivitu 
školních dětí. 
Závěr: 
Výše uvedené aktivity se výraznou měrou podílely na vytváření příznivé sociální atmosféry školy, 
pozitivních návyků a dovedností žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, o čemž svěd-
čí, že v hodnoceném období nebyl zaznamenán žádný významný exces žáků v oblasti sociálně pa-
tologických jevů. 
V České Lípě 28. 8. 2015 
Zpracovala Mgr. Alena Jurkuláková, zástupkyně ředitele 

7. Poradenské služby 

Hodnocení oblasti výchovného poradenství  
 Funkci výchovné poradkyně ve školním roce  2014 – 2015 zastávala Mgr. Olga Šustková, 
která se pravidelně účastnila schůzí výchovných poradců a věnovala se rovněž studiu legislativy i 
nabídek středních škol. Informace pak předávala na pravidelných poradách rozšířeného vedení, 
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poradách pedagogických pracovníků i na schůzkách s rodiči. Poskytovala také individuální kon-
zultace žákům a pomáhala jim v rozhodování o budoucím profesním uplatnění. 
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. IX. třída absolvovala v rámci pracovní výchovy 
náplň předmětu „Svět práce“ pod vedením Mgr. Zdeňky Sudové systematickou přípravu k volbě 
povolání. Žáci získávali základní informace o situaci na trhu práce a přehled o náročnosti a speci-
fikaci jednotlivých profesních oborů. V rámci výuky se učí sebehodnocení, konfrontují své schop-
nosti a možnosti s požadavky vybraných studijních a učebních oborů. Žáci 8. a 9. tříd navštívili 
v době vyučování poradenské středisko (IPs) na Úřadu práce Česká Lípa, kde získali základní pře-
hled o nabídkách, o formách studia apod. Velmi účelná a funkční byla návštěva žáků na veletrhu 
EDUCA v Liberci (dopravu žáků podpořil dotací Liberecký kraj) a 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 a propagač-
ními 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 před-
pokladům 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 uplat-
nění, 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, Speciálně pedagogickým centrem Liberec a nově 
s PPP Děčín, vede evidenci žáků a plně respektuje veškerá doporučení poradenských zařízení. Na 
škole funguje dyslektická ambulance, kterou vede Mgr. A. Jurkuláková, pro žáky 1. stupně logo-
pedická náprava (Božena Jeklová a Mgr. Michaela Bártlová) a dyslektické nápravy pod vedením 
Mgr. Lenky Čechové a Mgr. M. Kubešové. Pro každého žáka, u něhož byla diagnostikována jaká-
koli forma SPUCH, byl vypracován individuální plán tak, aby došlo ke zlepšení stavu. Trpělivou a 
systematickou péčí za pomoci specifických pomůcek a podpory rodičů přineslo soustavné procvi-
čování pozitivní výsledky. Pravidelnou docházkou do výše uvedených ambulancí a soustavnou 
domácí přípravou pod dohledem rodičů se daří kompenzovat poruchy žáků tak, aby v dalších le-
tech nebyly překážkou jejich výkonu ve studiu i v životě.  

Stupeň ZŠ 
Žáci mimo-
řádně na-

daní 

Žáci se 
zdravotním 
postižením 

Žáci se 
zdravotním 
znevýhod-

něním 

Žáci se so-
ciálním 

znevýhod-
něním 

Žáci se SVP 

1. stupeň 0 3 8 0 11 

2. stupeň 0 2 14 0 16 

Celkem 0 5 22 0 27 

 
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 závažnější přestupky žáků, kvůli nimž by 

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

Pouze v závěru školního roku bylo jednání žáků popsané ve zprávě Mgr. S. Bednářové řešeno na 

mimořádné pedagogické radě a následným projednáním udělených výchovných opatření třídní 

učitelkou s kolektivem třídy. 
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8. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Vyhodnocení programu EVVO pro školní rok 2014/20151.  
A. Výuka  
Vyučující byli seznámeni se školním programem EVVO pro školní rok 2014 / 2015 a s příslušným 
metodickým pokynem MŠMT. V rámci tvorby ŠVP zařadili prostřednictvím průřezových témat 
vhodné prvky EVVO do svých předmětů.  
B. Školní koordinátor EVVO  

  vypracoval roční plán EVVO a seznámil s ním ostatní vyučující  

 v rámci možností zvyšoval svou odbornou připravenost, podal přihlášku ke Specializačnímu 
studiu pro školní koordinátory EVVO  

 zúčastnil se Krajské ekologické konference M. R. K. E. V.  

 prohloubil užitečné kontakty s centry ekologické výchovy, zpřístupnil informační zdroje zabýva-
jící se problematikou ekologie (nástěnka, časopisy, odborné publikace), získal materiály využitel-
né při EVVO 

  organizoval školní činnosti zaměřené na ekologickou výchovu  

 propagoval ekologii  
C. Celoškolské a celoroční aktivity  

  třídění odpadu  

 soutěž ve sběru papíru a plastových víček  

 úklid a úprava venkovního areálu školy  

 péče o zeleň uvnitř školní budovy  

 návštěvy expozic a akcí Okresního vlastivědného muzea v Č. Lípě  

 účast v olympiádách a soutěžích  

 exkurze, ozdravné a harmonizační pobyty v přírodě, školní výlety  

 Den Země  

 ekologizace provozu školy, šetření energií  
D. Jednotlivé akce  

  Den bez aut (I. stupeň)  

 Exkurze: Ekosystém les (IV. třída) 

  ZOO Děčín (VII. a VIII. A)  

 Tonda Obal na cestách (II. stupeň)  

 školní a okresní kolo ekologické, biologické a zeměpisné olympiády (žáci II. stupně)  

 Přírodovědný klokan (II. stupeň)  

 Přírodovědné vzdělávání (VII. třída a 8. ročník)  

 harmonizační pobyt (VIII. B)  

 školní výlet – Luž (VIII. B, IX. třída)  

 Den Země – projektový den (všichni žáci)  

 Den s ekologií (6 žáků VI. třídy)  

 organizované pobyty dětí v přírodě (I. stupeň)  

 výměna oken  
Vypracoval Z. Bártl, školní koordinátor EVVO 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2014/2015 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili jednatřiceti různých vzdělávacích 
kurzů a seminářů, dva pedagogové pokračovali ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů, 
jeden pedagog zahájil studium k rozšíření odborné kvalifikace – Rozšiřující studium anglického  
jazyka  pro 2. stupeň. Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otáz-
ky související s procesem vzdělávání (viz tabulka). 
  
Plán pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházející také z aktuální nabídky školicích 
center byl splněn.  Semináře, které se neuskutečnily, nebo nebyly v programové nabídce, budou 
zařazeny do plánu na nový školní rok. Průběžné vzdělávání bude tedy i v příštím školním roce 
zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. 
Plán bude vypracován na základě dotazníkového šetření a podle potřeb naší školy.  
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Přehled DVPP ve školním roce 2014/2015  
 

Studium/semináře/školení 
Jméno pedagogického 

pracovníka 
Termíny konání 

Setkání Regionálního centra 
Elixír do škol 

Mgr. Soňa Bednářová 

9. 9.11. 9., 7. 10., 9. 10. 2014 
Nadace Depositum Bonum Liberec, 

Praha 
potvrzení 

Kurs Heuréky (fyzika) Mgr. Soňa Bednářová 
12. 9. -14. 9. 2014 

ZŠ a MŚ Červený Vrch 
Praha 

Školení: Zákon č. 499/2004 Sb.,              
o archivnictví a spisové službě 

Mgr. Alena Jurkuláková 
2. 10. 2014 

ZUŠ Česká Lípa 
osvědčení 

Symbióza v evoluci 
1. metodické setkání učitelů biologie 

(TechUp) 
Mgr. Eva Truxová 

14. 10. 2014 
Gymnáziu Česká Lípa 

osvědčení 

Doškolovací kurz ZZA 
Mgr. Lenka Rychterová 
Mgr. Michaela Bártlová  

4. 11. 2014 OS ČČK ČL 

Učitelství historie pro SŠ Mgr. Zdeněk Bártl UJEP Ústí nad Labem 

Speciální pedagogika  
učitelství, 2. ročník 

Mgr. Zdeňka Sudová 
Univerzita Jana Amose Komenské-

ho Praha 

Kurz CŽV 
Studium pro výchovné poradce 

Mgr. Lucie Knoblochová 

Filosofická fakulta 
Univerzity Karlovy Praha 

od 17. 10. 2014,28. 11., 12. 12. 2014, 
16. 1., 20. 2. 2014 

Potraviny a chemie, chemie 
v potravinách 

1. metodické setkání učitelů chemie 
(Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Libereckém kraji) 

Mgr. Eva Truxová 
SOŠ a SOU Česká Lípa, OP Lužická 

22. 10. 2014 
osvědčení 

Vybrané problémy z aplikace právních 
předpisů v oblasti řízení školství v roce 

2014 
Mgr. Petr Jonáš 

Paris vzdělávací agentura, s.r.o. 
SPŠ stavební Liberec 

22. 10. 2014 
osvědčení 

Vybrané problémy z aplikace právních 
předpisů v oblasti řízení školství v roce 

2014 
Mgr. Alena Jurkuláková 

Paris vzdělávací agentura, s.r.o. 
SPŠ stavební Liberec 

22. 10. 2014 
osvědčení 

Multimédia ve výuce dějepisu Mgr. Zdeněk Bártl 

Občanské sdružení PANT 
Jablonec nad Nisou 

23. 10. 2014 
osvědčení 

Kin-ballový seminář 19 pedagogických pracovníků 
ZŠ Pátova 

29. 10. 2014 
certifikát 

Finanční gramotnost v kostce Bc. Zdeňka Sudová 
NIDV Liberec 
30. 10. 2014 

osvědčení 
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Liberecká Mrkev Mgr. Zdeněk Bártl 
ZOO Liberec 

6. 11. 2014 
osvědčení 

Energetika v 21. století i ve vzdálenější 
budoucnosti 

Mgr. Soňa Bednářová 

ZŠ Na Smetance 
Praha 

7. 11. 2014 
osvědčení 

Jak vzniká předpověď počasí Mgr. Soňa Bednářová 
SPŠ Česká Lípa 

10. 11. 20141 
potvrzení 

Kurz Základy první pomoci  
Mgr. Michaela Bártlová 
Mgr. Lenka Rychterová 

ČČK  Česká Lípa 
14. 11., 26. 11. 2014 

Etická výchova a formování charakterů 
žáků na základních školách 

23 pedagogických pracovníků 
ZŠ Pátova 
1. 12. 2014 
osvědčení 

Metoda CLIL poprvé na naší škole 18 pedagogů 
ZŠ Pátova 

10. 12. 20141 
osvědčení 

Heuristická výuka fyziky prakticky I Mgr. Soňa Bednářová 

UK Praha 
12. -14. 9. 2014 

21. – 23. 11. 2014 
osvědčení 

Aktuální úprava úřední korespondence Mgr. Petr Jonáš 
NIDV Liberec 

2. 2. 2015 
osvědčení 

Jaký bude kariérní systém učitelů? Mgr. Alena Jurkuláková 
NIDV Liberec 
17. 2. 20152 

potvrzení o účasti 

Novinky v botanice  Mgr. Eva Truxová 
Gymnázium Česká Lípa 

19. 2. 2015 
osvědčení 

Školní násilí Mgr. Lucie Knoblochová 
ZŠ 28. října ČL 

23. 2. 2015 
osvědčení 

Moderní učitel 21. století 20 pedagogů 

ZŠ ČL Pátova 
25. 2. 2015 
9. 6. 2015 

25. 8. 2015 

Rozšiřující studium anglického jazyka 
pro 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Jitka Havlasová 
TU Liberec 

od 27. 2. 2015 

Jak naučit zapojovat elektrické obvody? Mgr. Soňa Bednářová 
SPŠ Česká Lípa 

11. 3. 2015 
osvědčení 
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Badatelský workshop – Biologie rostlin Mgr. Eva Truxová 
Gymnázium Česká Lípa 

12. 3. 2015 
certifikát 

Metody a výukové činnosti zvyšující 
efektivitu vzdělávání žáků v cizích jazy-

cích 
Mgr. Jitka Havlasová 

Akademie  
J. A. Komenského ČL 

7. 10.2014 – 17. 3. 2015 
osvědčení 

Zajímaví živočichové Českolipska Mgr. Eva Truxová 
Gymnázium Česká Lípa 

9. 4. 2015 
osvědčení 

50 experimentů u krabice od bot Mgr. Soňa Bednářová 
SPŠ Česká Lípa 

23. 4. 2015 
potvrzení  

Jak zvládnout agresivního rodiče a agre-
sivitu školních dětí II 

Mgr. Mária Kubešová 
ZŚ Česká Lípa, 28. října 

26. 5. 2015 
osvědčení 

Příprava občanů k obraně státu pro 
učitele základních škol 

Mgr. Alena Jurkuláková 
Krajské vojenské velitelství  

10. 6. 2015 
osvědčení 

Škola matematických dovedností Mgr. Soňa Bednářová 
NIDV Jihlava 

17., 18., 19. 6. 2015 
osvědčení 

 Zpracovala Mgr. A. Jurkuláková, zástupkyně ředitele  

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Základní škola Pátova se zúčastnila většiny okresních kol olympiád a soutěží vyhlašovaných 
MŠMT a v rámci škol okresu Česká Lípa patří k nejpilnějším účastníkům. Kromě oficiálních sou-
těží byly na škole uskutečněny i další akce, které nepřesahují rámec školy. Jejich cílem bylo při-
pomenout žákům významná výročí, události a svátky. 

Datum Název akce Účastníci Umístění 

24. 9. 2014 
Přespolní běh 1500 m 
Okresní kolo  

VI.:Hudec Jan, Pajkrt 
Dennis, VII.:Holec Miloš, 
Ješeta Jiří, Klička Martin 

III. kat.  
chlapci  
13. místo  

24. 9. 2014 
Přespolní běh 1500 m 
Okresní kolo 

Stratilová Klára, Svatoňová 
Zuzana, Šírlová Dominika, 
Vorlíčková Anna, Křiván-
ková 

III. kat.   
ml. dívky 
5. místo 

24. 9. 2014 
Přespolní běh 3000 m 
Okresní kolo 

Líška Tomáš, Šafář Matěj, 
Vomáčka Pavel, Rejzek 
Filip, Šťastný Adam 

IV. kat.  
chlapci  
10. místo                                        
Tomáš 
Líška  
6. místo 
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24. 9. 2014 
Přespolní běh 1500 m 
Okresní kolo 

Pořízková Nikola, Stratilo-
vá  Lucie, Líšková Michae-
la, Měkotová Natálie 

IV. kat. 
st. dívky   
10. místo 

1. 10.  
2014 

Přespolní běh 4 x 500 m 
Okresní kolo 

Pánková Veronika, Štrá-
chalová Dominika, Čermá-
ková Barbora, Prölerová 
Veronika 

I. kat.    
ml. dívky 
7. místo 

1. 10.  
2014 

Přespolní běh 4 x 1000 m 
Okresní kolo 

Janoušek Slávek, Novotný 
Jan, Prokýšek Ladislav, 
Vyhnalík Matyáš 

I. kat.   
ml. chlapci   
6. místo  

1. 10.  
2014 

Přespolní běh 4 x 500 m 
Okresní kolo 

Semerádová, Samková 
Zuzana Justýna, Vorlíčko-
vá Kristýna, Zlatníková 
Eliška 

I. kat.   
dívky        
3. místo  

1. 10.  
2014 

Přespolní běh 4 x 1000 m 
Okresní kolo 

Kandler Jan, Peřina Filip, 
Tlustý Františšek, Tomíček 
Adam 

I. kat.  
chlapci ml.  
4. místo  

2. 10. 
2014 

Atletický čtyřboj ZŠ 
Okresní kolo 

Měkotová Natálie, Štěpán-
ková Adéla, Líšková Mi-
chaela, Březinová Lucie, 
Stratilová Lucie 

Kategorie 
starší žáky-
ně                         
7. místo 

2. 10. 2014 
Atletický čtyřboj ZŠ 
Okresní kolo 

Líška Tomáš, Vomáčka 
Pavel, Gašpár Patrik, No-
votný Jiří,  Stryal Ladislav 

Kategorie 
starší žáci                         
8. místo 

20. 9. 2014 Běh Českou Lípou zástupci školy 1. místo 

15. 10. 
2014 

Přírodovědný klokan 8. a 9. r. 

1. místo 
Šafář Matěj                     
2. místo 
Líška Tomáš                 
3. místo 
Stratilová 
Lucie 

26. 11. 
2014 

Ekologická soutěž 
Okresní kolo 

1. družstvo: Svobodová 
M.,Stratilová L., Šafář M.                  
2. družstvo: Líšková M., 
Kubeš M., Novotný J. 

6. místo  
1. družstvo                
9. místo  
2. družstvo 

28. 11. 
2014 

Junior  - Náboj 
Oblastní kolo 

1. družsvo : Tilleová, 
Zejmon, Novotný J., Ně-
mec A.   2. družstvo: Šafář, 
Stratilová L., Kubeš, Kníž-
ková Š. 

1. družstvo 
2. místo               

2. družstvo 
7. místo             
37. místo     

v republice    

9. 12. 2014 Datlování s obchodkou 
K. Wildmannová,                         
N. Plíhalová, M. Šafář,                 
A. Lukešoá 

2. místo 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2014 - 2015 

20 

20. 1. 2015 Karlovarský skřivánek R. Knobloch bez umístění 

20. 1. 2015 
Dějepisná olympiáda 
Okresní kolo 
 

Pachovská Anna - IX. 41. místo 

21. 1. 2015 
Matematická olympiáda 
Okresní kolo 

Novotný Jan - V.                               
Šafář Matěj - IX.                              
Stratilová Lucie - IX. 

Novotný J. 
3. místo                               
Šafář M. 
3. místo                          
Stratilová L. 
8. místo 

13. 2. 2015 
Olympiáda v českém jazyce 
Okresní kolo 

Lucie Stratilová,  
Matěj Šafář 

Lucie Stra-
tilová 
3. místo  
15. -22. m. 
Matěj Šafář 

17. 2. 2015 
Zeměpisná olympiáda 
Okresní kolo  

Kristýna Mikotová, 
Tereza Houdová, 
Matěj  Šafář,  
Lucie Stratilová 

5. místo   
K. Mikotová                  
5. místo  
M. Šafář                         
16. m.   
B.  Houdová                         
14. m.  
L. Stratilová 

18. 2. 2015 
Olympiáda v anglickém jazyce 
Okresní kolo   

Lucie Stratilová,                          
Barbora Vlčková 

8. - 9. místo 
Stratilová   
10. m. Bar-
bora Vlčko-
vá   

17. 2. 2015 
Sálová kopaná 
Okresní kolo 

žáci 6. a 7. r. 3. místo 

19. 2. 2015 
Sálová kopaná 
Okresní kolo 

žáci 8.  a 9. r. nepostoupili 

24. 2. 2015 
Přehlídka dětských recitátorů   
Okresní kolo 

10 žáků 1. a 2. stupně 

2. místo   
Nicol Srbko-
vá   Ocenění 
poroty: Jan 
Novotný 

9. 3.  
2015 

Chemické olympiáda 
Okresní kolo 

4 žáci 9. ročníku 

6. místo  
T. Tilleová                      
7. místo 
M. Šafář                       
9. místo  
L. Zejmon                
14. m.   
V. Baloun 

18. 3. 2015 
Matematické olympiáda 
Krajské kolo 

Matěj Šafář 14. místo 

25. 3. 2015 Vybíjená žáci 4. a 5. r. 
10. - 12. mís-
to 
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26. 3. 2015 
Fyzikální olympiáda 
Okresní kolo  

Adam Němec                              
Jiří Novotný                              
Michaela Líšková 

2. místo                                     
3. místo                                               
6. -8. místo 

26. 3. 2015 
Fyzikální olympiáda 
Okresní kolo 

Tereza Tilleovvá 8. místo 

8.4. 
2015 

Matematická olympiáda  
Okresní kolo 

David Matoušek 25. místo 

Marie Kateřina Pánková  
Tereza Houdová 

12. - 14. mís-
to 

Jiří Novotný                                   
Marek Kubeš 
Michaela Líšková 

1. -2. místo 
                           
8. -15. místo 

9. 4.  
2015 

Olympiáda v českém jazyce 
Krajské kolo 

Lucie Stratilová 

3. místo 
postup do 
ústředního 
kola 

23. 4. 2015 
Biologické olympiáda 
Okresní kolo   

Mašindová Aneta                
Hadrovská Adéla    Kři-
vánková Eliška     Svobo-
dová Michaela     Šafář 
Matěj                          Micha-
lela Líšková            Kubeš 
Marek 

                                                                              

16.- 18. m                                                                                                   
6. místo                                                                   
9. m                                                
13. m                                                                   
14. m 

25. 4. 2015 
Pištec 
přehlídka flétnových souborů 

Flétnový soubor ŠD bez umístění 

duben 
2015  

Liga škol 
zástupci školy  
1. a 2. stupeň 

3. místo 

27. 4. 2015 
Biologická olympiáda 
Okresní kolo  

Michaela Svobodová             
Matěj Safář                         
Michaela Líšková                  
Marek Kubeš 

6. místo                                    
9. místo                                       
13. místo                                         
14. místo 

4. 5.  
2015 

Pangea - Matematická soutěž re-
publikové finálové kolo 

Adam Němec   

13. 5. 2015 
Pythagoriáda - P6 
Okresní kolo 

Aleš Zlatník 
9. - 10. mís-
to 

13. 5. 2015 
Pythagoriáda - P8 
Okresní kolo 

Adam Němec                                 
Jiří Novotný                                   
Tomáš Konta                                 
Šárka Knížková 

3. - 4. m                              
18. -21. m                     
26. -31. m                         
26. -31. m 
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13. 5. 2015 
Pythagoriáda - P8 
Okresní kolo 

Jan Novotný               Vero-
nika Pánková                         
Lukáš Šimčík                           
Kamila Mandová 

2. -3. m                                   
6. -8. místo                              
9. - 14. místo                          
9. - 14. místo 

22. 5. 2015 
Archimediáda 6. a 7. r. 
Okresní kolo 

Barbora Houdová 
9. - 10. mís-
to 

22. 5. 2015 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Okresní kolo 

 Družstvo starších žáků 2. místo 

23. 5. 2015 Českolipská pěnice 5 žáků bez umístění 

26. 5. 2015 
Den pro ekologii  
Okresní kolo 

6 žáků 6. r. 7. a 18. m 

18. 6.   
- 24. 6. 
2015 

Olympiáda v českém jazyce 
Ústřední kolo  

Lucie Stratilová bez umístění 

9.3 Další formy prezentace 
Mnohých úspěchů dosahují naši žáci jako členové sportovních oddílů, tanečních klubů, pěveckých 
souborů či jako žáci ZUŠ. Těší nás, že se i o radost nad těmito úspěchy chodí podělit do školy se 
svými učiteli a spolužáky (rozhovory s mnoha našimi úspěšnými žáky přinášel po celý školní rok i 
náš školní časopis Pátoviny). 
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, Českou Lípu židov-
skou, rozsvěcení vánočního stromu, Českolipskou píšťalku, Pištce či jiné akce. 
Takřka o všem, co ve škole podnikáme, se mohou rodiče i široká veřejnost dozvídat prostřednic-
tvím nových webových stránek (www.zspatova.cz - správou stránek je pověřena Bc. Zdeňka 
Sudová, která ve spolupráci s kolegy pravidelně informuje o aktuálním dění na škole, zveřejňuje 
jak fotografie z pořádaných akcí, tak i dokumenty určené žákům a jejich zákonným zástupcům, 
webová aplikace umožňuje i kontakt s vedením školy, na něž se mohou návštěvníci stránek obra-
cet se svými dotazy, žádostmi a připomínkami), školního časopisu Pátoviny (vydávaný s podporou 
projektu OPVK Firmičky v papírové i elektronické podobě) a informačních letáků. 
Prostor pro informování veřejnosti poskytují i Městské noviny vydávané městem Česká Lípa a 
regionální přílohy deníků, zejm. pak Českolipský deník. 
Významnou propagací práce školy byla Akademie (s rozloučením se žáky 9. ročníku) a Za-
hradní slavnost. Ta se stala rovněž důstojnou kulisou pro vyhlášení držitelů výročních cen a 
vítězů školního testování Standa 2015.  

11. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

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

 komplexní inspekční činnost (inspekční zpráva na webu školy – odkaz Česká školní in-
spekce) 

 výběrové testování žáků 9. ročníků – přírodovědné a společenskovědní obory 

Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány 

a) KHES – ve školním roce 2014/2015 byly ve škole provedeny kontroly ve školní budově, 
v souvislosti se žádostí o navýšení kapacity školní družiny byla posouzena navíc i vhodnost 
prostor pro zájmové vzdělávání. 
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Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 Školní kuchyně Bez závad Nebyla uložena 

1 Základní škola Bez závad Nebyla uložena 

 
b) Kontrolu stavu a zabezpečení požární ochrany školy 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.  
 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření podle rozpočtové skladby – státní rozpočet 

Čerpání rozpočtu (KÚ)  dle účtů 

Čerpání k 31. 12. 2014 
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KÚ 

11 823 
547 6 700 21 486 68 318 11 920 051 

4 
800 0 0 11 924 851 

6
4
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FO         0   42 068   42 068 

6
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RF         0     0 0 

celkem 
příjmy  

11 823 
547 6 700 21 486 68 318 11 920 051 
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        0         

5
2
1 HM  8474564   15916 50606 8541086   42068   8583154 

5
2
1 OON  39420       39420       39420 

celkem 
mzdy  8513984 0 15916 50606 8580506   42068 0 8622574 

  
 

        0         

5
2
4 SP  2119644   3979 12651 2136274       2136274 

5
2
4 ZP  763071   1432 4555 769058       769058 

celkem 
odvody 2882715   5411 17206 2905332   0 0 2905332 

5
2
7 

FKSP  
84807   159 506 85472       85472 

celkem 
FKSP 84807 0 159 506 85472   0 0 85472 

  
 

        0         
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Koope-
rativa 34828     0 34828       34828 

5
2
8 ochr.p.p 5481     0 5481       5481 

5
0
1
+
5
5
8 

učebni-
ce+UP 209201 6700     215901       215901 

5
2
7 DVVP 19210     0 19210       19210 

5
1
8 služby 34299     0 34299 4800     39099 

5
1
8 SW 15657     0 15657       15657 

5
1
2 cestovné 17234     0 17234       17234 

5
2
1 náhrady 6131       6131       6131 

celkem 
ONIV 342041 6700 0 0 348741 4800 0 0 353541 

  
                  

celkem 
výdaje 

11823547 6700 21486 68318 11920051   42068 0 11966919 

  
                  

rozdíl 0 0 0 0 0   0 0 0 

 

Čerpání rozpočtu - (obec) Česká Lípa 

čerpání k 31. 12. 2014 

 
Příjmy Rozpočet Čerpání rozdíl 

2111 Příjmy z poskytnutých služeb 1 142 000,00 1 116 061,00 25 939,00 

2119 Ostatní příjmy z vl. činnosti 0,00 9 811,06 -9 811,06 

2132 Příjmy z pronájmů 120 000,00 120 968,00 -968,00 

2141 Příjmy z úroků 6 000,00 5 734,23 265,77 

4121 Dotace zřizovatele neinv.  2 496 000,00 2 496 000,00 0,00 

4121 Dotace zřizovatele neinv.(granty)  0,00 83 400,00 -83 400,00 

4132 převody z ost. vl. fondů (invest.) 0,00   0,00 

4133 Dotace z vl. rezervních fondů 100 000,00 2 660,00 97 340,00 

 
celkem  3 864 000,00 3 834 634,29   

    
  

 
Výdaje Rozpočet Čerpání rozdíl 

5011 mzdy zaměstnanců 8 000,00 6 480,00 1 520,00 

5021 Ost. osob. náklady 0,00 0,00 0,00 

5031 Povinné poj. SZ+PSPZ 2 000,00 12 138,00 -10 138,00 

5032 povinné poj. VZP 1 000,00 4 369,00 -3 369,00 

5131 Potraviny 980 000,00 950 967,86 29 032,14 

5133 Léky, zdr.potřeby 2 000,00 1 916,00 84,00 

5136 Knihy,tisk,hračky,… 74 000,00 69 315,80 4 684,20 

5137 DrHM 213 000,00 224 462,75 -11 462,75 

5139 Nákup materiálu j.n. 218 000,00 276 822,49 -58 822,49 
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5151 Voda 148 000,00 155 853,00 -7 853,00 

5153 Plyn 720 000,00 677 488,66 42 511,34 

5154 El.energie 380 000,00 319 422,00 60 578,00 

5156 Pohonné hmoty 1 000,00 373,00 627,00 

5161 Služby pošt 4 000,00 5 330,70 -1 330,70 

5162 Služby telekomunikací 56 000,00 55 165,00 835,00 

5163 Služby peněžních úst. 20 000,00 19 787,00 213,00 

5164 Nájemné 15 000,00 15 336,00 -336,00 

5166 Konzul., porad.a právní sl. 7 000,00 7 810,00 -810,00 

5167 Vzděl.pro potř.org. 7 000,00 5 607,00 1 393,00 

5168 Služny zpracování dat 70 000,00 62 562,00 7 438,00 

5169 Nákup sl. j.n. 394 000,00 411 369,80 -17 369,80 

5171 Opravy a údržba 440 000,00 217 536,30 222 463,70 

5171 Opravy a údržba (investiční) 0,00 0,00 0,00 

5172 Progr.vybavení, 0,00 14 503,10 -14 503,10 

5173 Cestovné 1 000,00 238,00 762,00 

5175 Pohoštění 1 000,00 1 349,00 -349,00 

5195 Odv.za nepl.pov.zam.ZP 0,00 0,00 0,00 

5342 Převody FKSP 0,00 486,00 -486,00 

5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 

5909 Ost.neinv.výdaje-úč.odpisy 101 700,00 101 700,00 0,00 

  celkem  3 863 700,00 3 618 388,46   

 
rozdíl   216 245,83   

     

 
INVESTICE 

   4221 Dotace zřizovatele investiční 0,00 0,00   

     6… Investice 0,00 0,00   

Komentář 

 
Příjmy 

 2111 Příjmy z poskyt. sl.   

2119 Ostatní příjmy z vl. Č. 
př.za volby(6000,-), př.za nevydané obědy(3800,-), přebytek na skl. ŠJ(11,06- zao-
kr.rozd.) 

2132 Příjmy z pronájmů   

2141 Příjmy z úroků   

4121 Dotace zřizovatele n.    

4121 Dotace zřiz.n.(granty)                                                                                                 

4132 převody z ost. vl. f. (inv.)   

4133 Dotace z vl. RF 
neuskuteč. převod na opravu oken ve školní družině (100000,-),čerpání fondu (dary 
2660) 

  
  

  
  

 
Výdaje   

5011 mzdy zaměstnanců nevyplacená mzda z důvodu nemoci p. uklízečky  (doplňková činnost) 

5021 Ost. osob. náklady   

5031 Povinné poj. SZ+PSPZ vypl. mzdy z FO (ŠD + ŠK) úhr. soc. poj. z družiny + doplňková činnost 

5032 povinné poj. VZP vypl. mzdy z FO (ŠD + ŠK) úhr. zdr. poj. z družiny+ doplňková činnost 

5131 Potraviny   

5133 Léky, zdr.potřeby   

5136 Knihy,tisk,hračky,…   

5137 DrHM nerozpočtovaný nákup majetku z grantů (32572,- Kč),  
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nedočerpaný nákup majetku cca 21100 Kč -potřeba nákupu programového vybavení 

 pro evidenci  

5139 Nákup materiálu j.n. 
nerozpočtovaný nákup materiálu (granty-cca 44000,-Kč) 

zvýšená spotřeba čistících prostředků  (vyšší počet žáků 1. st. ZŠ) 

5151 Voda spotřeba více vody (nárůst počtu žáků na 1. stupni ZŠ) 

5153 Plyn úspora z důvodu dobrých klimatických podmínek ,    

5154 El.energie úspora z důvodu dobrých klimatických podmínek ,    

5156 Pohonné hmoty benzín do sekačky 

5161 Služby pošt zdražení poštovného, nárůst žáků do 1. tříd a s tím zvýšená agenda 

5162 Služby telekomunikací   

5163 Služby peněžních úst.   

5164 Nájemné pronájem bazénu, pronájem sálu (školní akademie), 

5166 Konzul., porad.a pr. sl. 
navíc mimo rozpočet jednorázová konzultace na splněnou kvalifikaci učitele (550,- 
Kč) 

5167 Vzděl.pro potř.org. 1 školení se neuskutečnilo, 

5168 Služny zpracování dat méně zpracovaných dat (mzdy) než byl předpoklad 

5169 Nákup sl. j.n.   

5171 Opravy a údržba 

 opr. oken v ŠD (100000,-)dle odborného posudku již nejdou opravit budou vyrobeny 
nové 
neuskutečněné zateplení stropu(90000,-) dle posudku zřiz. bude financováno z inves-
tic 

5171 Opravy a údržba (inv.)   

5172 Progr.vybavení, nákup   licencí pro evidenci  (školní matrika) po zhroucení stávajícího systému 

5173 Cestovné 1 školení se neuskutečnilo, 1 školení bylo v Č. Lípě 

5175 Pohoštění 523,- Kč (mimo plánovaného rozpočtu pohoštění na zahradní slavnosti z darů) 

5195 Odv.za nepl.pov.zam.ZP   

5342 Převody FKSP 
tvorba FKSP 421,- Kč mimo plán. rozp.( vypl. mzdy z FO ŠD + ŠK);  65,- (doplňková 
č.) 

5361 Nákup kolků   

5909 Ost.neinv.v.-úč.odpisy   

 
GRANTY - Město Česká Lípa 2014 

 pořadové 
číslo 

číslo smlouvy  grantu název grantu 
příspěvek 

město 
spoluúčast 
organizace 

celkem  

1 

B 09-6792/2014 A Keramický kroužek 4000,00 916,00 4916,00 

B 09-6792/2014 B Projektový sportovní den 4400,00 993,00 5393,00 

B 09-6792/2014 C Recitační soutěž (ŠD + ŠK) 2000,00 453,00 2453,00 

B 09-6792/2014 D Školní akademie 4400,00 936,00 5336,00 

2 B-04- 6726/2014 Projektový Den Země na ZŠ 16000,00 3426,00 19426,00 

3 B 09-6896/2014 Zahradní slavnost 4000,00 3011,00 7011,00 

4 

B 09-7024/2014 A kolektivní hra -  Kin ball 13600,00 4839,00 18439,00 

B 09-7024/2014 B Rozvoj jemné motoriky 4000,00 944,00 4944,00 

B 09-7024/2014 C Čtenářská gramotnost 10000,00 2829,00 12829,00 

B 09-7024/2014 D Keramický kroužek 4000,00 2815,00 6815,00 

B 09-7024/2014 E Mobilní ozvučení pro ZŠ 15000,00 4086,00 19086,00 

B 09-7024/2014 F Akce Talent ŠD a ŠK 2000,00 450,00 2450,00 

celkem    68600,00 22400,00 91000,00 
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Rozbor hospodaření za období: leden - prosinec  2014 

         

PŘÍJMY CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* 

fondy dary 

příspěvek neinv.-rozpočet 
2 496 

000,00 2 496 000,00             

příspěvek inv.-rozpočet 0,00               

úroky 5 734,23   5 734,23           

školné 165 060,00   165 060,00           

stravné 951 001,00   951 001,00           

doplňková činnost 120 968,00     120 968,00         

pronájem 0,00               

grant 83 400,00 83 400,00             

převod z rezervního fondu 2 660,00             2 660,00 

ostatní 9 811,06   9 811,06           

převod z investičního fondu 0,00               

  0,00               

  0,00               

PŘÍJMY   CELKEM 3 834 634,29 2 579 400,00 1 131 606,29 120 968,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 

                  

VÝDAJE CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* fondy   

5011 - mzdy zaměstanců 6 480,00     6 480,00         

5021 - ost.osobní náklady 0,00     0,00         

5031 - povin.soc.poj. 12 138,00   10 517,00 1 621,00         

5032 - povin.zdr.poj. 4 369,00   3 786,00 583,00         

5038 - zákon.poj.zam. 0,00               

5131 - potraviny 950 967,86   950 967,86           

5133 - léky 1 916,00 1 916,00             

5134 - prádlo,oděv,obuv 0,00               

5136 - knihy, tisk,mat.na výuku… 69 315,80 33 662,00 35 653,80           

5137 - DDHM 224 462,75 195 457,75 27 407,00         1 598,00 

5139 - materiál 276 822,49 259 349,49 11 203,00 5 731,00       539,00 

5151 - voda 155 853,00 136 121,20 10 855,80 8 876,00         

5152 - teplo 0,00 0,00   0,00         

5153 - plyn 677 488,66 604 104,71 41 693,95 31 690,00         

5154 - el.energie 319 422,00 285 769,00 19 620,00 14 033,00         

5155 - pevná paliva 0,00               

5156 - pohonné hmoty 373,00 373,00             

5161 - služby pošt 5 330,70 5 330,70             

5162 - služby telekomun. 55 165,00 55 165,00             

5163 - služby pen.ústavů 19 787,00 19 787,00             

5164 - nájemné 15 336,00 15 336,00             

5166 - služby konzultační, 7 810,00 7 810,00             

5167 - služby školení a vzd. 5 607,00 5 607,00             

5168 - zpracování dat 62 562,00 62 562,00             

5169 - nákup služeb 411 369,80 401 953,80 6 224,00 3 192,00         

5171 - opravy a údržba 217 536,30 211 267,60 3 407,70 2 861,00         

5171-opravy a údržba (inv.) 0,00 0,00             

5172 - programové vybavení 14 503,10 14 503,10             

5173 - cestovné 238,00 238,00             

5175 - pohoštění 1 349,00 826,00           523,00 

5342 - FKSP 486,00   421,00 65,00         

5909 - odpisy 101 700,00 101 700,00             

                  

VÝDAJE   CELKEM 3 618 388,46 2 418 839,35 1 121 757,11 75 132,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 

Výsledek hospodaření 216 245,83 160 560,65 9 849,18 45 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů 

a) účast v mezinárodních projektech 
Škola nebyla zapojena do mezinárodních projektů. 
b) účast v celorepublikových programech 
Škola realizuje projekt OPVK Moderní učitel 21. století (viz výše) a podala projektové žádosti 
k výzvám OPVK č. 56 a 57. 
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 sbírky Život dětem. 

 
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. 

14. Výkon státní správy  

 
Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí: počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 29 

o nepřijetí k základnímu vzdělávání* 6 

o odkladu povinné školní docházky 8 

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 10 

o zamítnutí přestupu žáka z jiné ZŠ** 4 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání 5 

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání 0 

Celkem 62 

Rozhodnutí vydaná ve školním roce 2014 – 2015 se vztahovala k aktuálnímu i následujícímu školnímu 
roku, zejm. v případě přestupu žáků z jiné na naši školu.  

* rozhodnutí o nepřijetí k ZV bylo odůvodněno naplněním kapacity školy, ve dvou případech nedodáním doporučení 
z PPP (předčasné zahájení povinné školní docházky) 

**nepovolení přestupu bylo odůvodněno naplněním kapacity třídy 

Rozhodnutí ředitele školy byla vykonána podle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, 
podle § 50, odst. 2 a § 31, odst. 1. Další rozhodnutí ředitele nepodléhala režimu správního řízení. 

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Škola jako samostatný právní subjekt, přestože na ní odborová organizace svou činnost nevyvíjí, 
vždy plně respektovala a nadále bude respektovat oprávněné zájmy pracovníků a žáků školy. 
V oblasti péče o pracovníky, v souladu s platnou legislativou, zabezpečila všechny předepsané 
formy protipožární a protiúrazové prevence, zajistila formou rozšíření platných pojistných smluv 
rozšíření forem pojištění pracovníků a žáků. V oblasti BOZP  jsme se zaměřili na postupné od-
straňování závad zjištěných při preventivních kontrolách a doplňování předepsané dokumentace 
tak, jak ji vyžadují nové právní normy přijaté i v souvislosti s naším vstupem do EU. 
V oblasti péče o žáky byla striktně dodržována všechna legislativní opatření, a tak se podařilo po-
čet úrazů udržet na úrovni předchozího období. Při žádném nedošlo k žádnému pochybení ze 
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strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině neopa-
trnost.  V oblasti plnění hygienických norem bylo dosaženo celé řady zlepšení, a to díky provádě-
ným rekonstrukcím (WC, osvětlení, podlah a udržovatelnost ploch). 
 
16. 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 ško-
ly. 
 

17. Plnění učebních plánů a koncepce školy 
 
Výuka probíhala podle učebních plánů Školního vzdělávacího programu, viz bod 5. zprávy, 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 speciál-
ními výchovnými potřebami (viz výše). 
 
 
 
V České Lípě 15. října 2015         Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Schvalovací doložka 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na zasedání Školské rady Základní školy Česká 
Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace dne 20. 10. 2015 a následně schválena. 

 

 
Za Školskou radu ZŠ Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace: 
 
 
 
V České Lípě dne 20. 10. 2015                                                               Jitka Kýhosová, předsedkyně 
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Přílohy 
 

I. Učební plány 

 
 

 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2014 - 2015 

31 

 
 

II. Prezentace školy 

 

Web školy: www.zspatova.cz 
 

 
Webové stránky školy spravuje Mgr. Zdeňka Sudová 
 

Fotogalerie 

 

 
Média 

Fotografie z akcí školy 
jsou pravidelně vyvě-
šovány na webovém 
úložišti a vykazují vy-
soký počet zhlédnutí. 
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    O naší škole přinášela zprávy tradiční i elektronická média 
 

 
 
 

 
Zdrojem informací pro rodiče a žáky byl 
i školní časopis Pátoviny. Ten vychází  
jednou za dva měsíce. V tomto školním  
roce s podporou projektu Firmičky. 
Jeho leadrem byla OHK Liberec.  

 
 

 

 

Akce 

 
 

Rádi vídáme bývalé žáky i pracovníky. Ve školním roce 2014 – 2015 přivítala škola sraz absolven-
tů (tentokrát po 40 letech), uspořádala Den otevřených dveří a u příležitosti Dne učitelů umožnila 
setkání zaměstnanců současných i minulých. 
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Den otevřených dveří proběhl 11. 12. 2014 ve svátečním předvánočním duchu 
 

 
Naši žáci reprezentovali školu na řadě akcí pořádaných naším městem (fotografie z České Lípy židovské) 
 

 
Program pro rodiče a loučení s absolventy připravili naši žáci a jejich pedagogové na školní akademii. 
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Tradiční loučení žáků, jejich rodičů i zaměstnanců školy s uplynulým školním rokem proběhlo 25. června. 
 
 

III. Ocenění 

 

     
 

         

 
Řadu ocenění získali 
v soutěžích naši žáci 
jako jednotlivci i jako 
členové týmů 
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IV. Fotografie z akcí 
 

 
Výtěžek sbírky předaly za školu naše žákyně majitelce útulku pro opuštěné kočky Bona Kozly 
 
 

 
Pro výuku a testování výsledků ve vzdělávání jsme využívali i didaktickou a výpočetní techniku  
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Pořádali jsme školní kola soutěží a olympiád, jejichž vítězové nás dobře reprezentovali v okres-
ních, krajských i republikových kolech 
 

   
Účastnili jsme se exkurzí a workshopů, zejména v rámci spolupráce se středními školami TechUp 
 

       
Realizovali jsme celoškolní projekty k Evropskému dni jazyků a Dni Země  
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Zástupci tříd se scházeli v rámci Žákovské samosprávy dvakrát do měsíce 
 

        
Nadaným žákům byla nabízena účast v olympiádách a soutěžích. Dva se probojovali do celostátních kol. 
 

   
Vyučování našim žákům zpestřila řada besed a přednášek (Ladislav Smejkal, Tonda Obal či Martin Koukal) 
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V polovině prázdnin začala výměna oken na čelní 
straně školní budovy. Škola zcela jistě zkrásněla. 

 
 

   
Exkurze a výlety ke škole patří a byly součástí výuky i ve školním roce 2014 – 2015 (Praha, Úštěk) 
 

                         


