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1. Základní údaje o škole 
 
Název školy:             Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 
 
IČ:    48283061       DIČ:                        CZ 48283061 
    
IZO:    600 074 901 
 
Adresa:   Pátova 406/1, 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 

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 dvakrát za pololetí se konají pedagogické 
rady. 
 

Rozšířené vedení 

Člen Úsek 

Mgr. Petr Jonáš Vedení školy 

Mgr. Alena Jurkuláková Vedení školy 

Mgr. Olga Šustková Výchovné poradenství 

Mgr. Lenka Čechová 1. stupeň 

Mgr. Zdeňka Sudová 2. stupeň 

Lenka Melichnová Školní družina a školní klub 

Dagmar Černá Školní jídelna 

Jiřina Stránská Ekonomika 

Oldřich Uher Správní zaměstnanci 

 

Školská rada 

Ve školním roce 2015 – 2016 se Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, 
příspěvkové organizace scházela na svých jednáních, jejichž náplní byly aktivity vymezené v 
§168 zákona č. 561 / 2005 Sb. (školském zákoně). Členové rady byli informováni o organizaci 
školního roku, o průběhu a výsledcích ve vzdělávání, vyslovovali se k hospodaření školy a vý-
znamným dokumentům.  Na posledním jednání projednali a schválili změny školního vzdělávací-
ho programu (ŠVP Školou k životu) plynoucí z novelizací školského zákona a Rámcového vzdělá-
vacího programu pro základní vzdělávání k 1. 9. 2016. 
 
Spolek rodičů a přátel Základní školy, Česká Lípa, Pátova (SRPŠ)  

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 

Spolek rodičů se od svého založení ve školním roce 2013 – 2014 snaží se podporovat rozmanité 
aktivity školy, např. lyžařské výcvikové kurzy, exkurze, návštěvy divadelních představení, rozvoj 
čtenářské gramotnosti, manuální zručnosti, účast žáků v soutěžích a olympiádách, sportovní i 
uměleckou reprezentaci školy. Spolupořádá již tradiční akce, na nichž se scházejí děti a jejich zá-
konní zástupci se zaměstnanci školy, zejména den otevřených dveří, akademii školy či zahradní 
slavnost. 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2015 - 2016 

5 

Žákovská samospráva  

Již druhým rokem je složena ze 2 zástupců žáků každé z tříd 3. – 9. ročníku, kteří jsou zvoleni 
svými spolužáky během měsíce září. Na svých pravidelných jednáních (zpravidla dvakrát 
v měsíci) vedených předsedkyní Michaelou Líškovou, žákyní třídy IX. A, a koordinovaných Mgr. 
Petrem Jonášem diskutovali o životě školy a vznášeli podněty pro zlepšení jejího chodu. Samo-
správa 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 Si-
dus a nadace Život dětem. Organizovala akce pro spolužáky, např. soutěž tříd ve vánoční a veliko-
noční výzdobě, turnaj v piškvorkách nebo mikulášskou nadílku. Vedení školy členům samosprávy 
umožnilo setkávat se s výchovnou poradkyní a školní preventistkou, informovalo o aktuálních 
problémech školy a záměrech na další období. Řídícím orgánem samosprávy je Žákovská rada, 
která je volena členy Žákovské samosprávy, svolává její zasedání a jedná s vedením školy. 

Žákovská rada 

Michaela Líšková, IX. A    předsedkyně 

Adam Němec, IX. B     místopředseda 

Jiří Novotný, IX. B    zapisovatel 

 

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 15 učeben 

 12 kmenových tříd (7 na 1. stupni, 5 na 2. stupni) vybavených didaktickou technikou  

 videoučebnu  

 2 třídy pro výuku výpočetní techniky 

 keramickou dílnu 

 polytechnickou dílnu 

 tělocvičnu 

 školní hřiště s asfaltovou plochou a sektorem pro skok daleký 

 prostranství s herními prvky, ohništěm a pískovištěm 

Školní družina a školní klub 

 2 oddělení školní družiny (Havlíčkova 424) 

 1 oddělení školního klubu (Pátova 406) 

Školní jídelna 

 vybavenou kuchyň a 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.  
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Materiálně technické zabezpečení 

Historická budova školy z let 1901 - 1902 vyžaduje péči s ohledy na zachování rázu stavby. Naší 

snahou je ale nejen odstraňovat závady, ale následně i zkvalitňovat prostředí, v němž vzdělávání a 

výchova probíhají. V posledních letech tak zřizovatel podpořil toto úsilí financováním výměny 

oken na budově školy i tělocvičny, stejně jako rekonstrukcí sociálního zařízení.  

Ve školním roce 2015 – 2016 proběhlo několik akcí: 

 Výměna oken na školní budově – II. etapa (dokončení, tj. u sklepních prostor na čelní 

straně, kompletní výměna na straně do školní zahrady) 

 Instalace mříží na sklepní okna, montáž žaluzií a sítí proti hmyzu 

 Oprava zadních vstupních dveří 

 Výmalba některých prostor, opravy vlhnoucího zdiva 

 Oprava podlahy a pokládka lina v učebně ve 2. NP (v současnosti V. třída) 

 Oprava a výměna kabeláže v učebně výpočetní techniky 

 Instalace bezdrátového internetového připojení a serveru 

 Oprava školních tabulí (zejm. výměna desek) 

 Ani v tomto roce na plánovanou výmalbu chodeb v druhé polovině letních prázdnin nedošlo, byť 

začátek realizace výměny oken na začátek prázdnin a plánované ukončení prací k 10. srpnu vzbu-

zovaly v tomto směru optimismus. Firma pověřená realizací prací však v prostorách školní budo-

vy své aktivity vyvíjela ještě do samotného zahájení školního roku, což umožnilo jen dílčí opravy 

malby a plánované malování ve třídách.  

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

zaměstnanců ORMI.  

Trvale usilujeme o to, aby v historické budově našli naši žáci i jejich učitelé pro moderní výuku vše 

potřebné. V oblasti vybavování školy moderní didaktickou a výpočetní technikou byly základy 

položeny realizací projektu EU Peníze školám z OPVK, projektu Moderní učitel 21. století, projek-

tu Firmičky řízeného Okresní hospodářskou komorou Liberec či projektu firmy Johnson Controls 

Blue Sky.  Průběžně jsou tímto směrem vynakládány prostředky státního rozpočtu, jejich výše 

však postačuje jen k doplňování či dílčí obměně výše uvedeného vybavení. Vzhledem 

k zastarávání zejména výpočetní techniky bude do budoucna zapotřebí řešit masivnější investici 

tímto směrem, plánované programy MŠMT jsou však pro nejbližší období zaměřeny ponejvíce na 

podporu inkluze, rovných příležitostí ve vzdělávání a dalšího profesního rozvoje pedagogů. 

Jazykovému a technickému vzdělávání se spolu s rozvíjením čtenářské gramotnosti dostalo pod-

pory formou projektů jednoduchého financování z prostředků EU. Naše škola finanční prostředky 

využila k nákupu mimočítankové četby a začlenění čtenářských dílen do tematických plánů čes-

kého jazyka na 1. i 2. stupni, vybavení polytechnické dílny stavebnicemi Merkur a nářadím (ruč-

ním i elektrickým), stejně jako k testování výuky anglického jazyka prostřednictvím blended lear-

ning (s tím byl spojený nákup sluchátek pro žáky). 

Projekt města Česká Lípa Šikovné ruce byl pak přínosem nejen kvůli darům firem Festool (elek-

trické nářadí), Johnson Controls či Truhlářství Kruliš (materiál na výrobu). 

Snahou o zlepšení materiálních podmínek pro výuku jsou prostoupena rovněž jednání Spolku 

rodičů a přátel ZŠ Česká Lípa, Pátova, na nichž bylo nejednou rozhodnuto o vynaložení prostřed-

ků na nákup učebních pomůcek (chemická souprava, pomůcky do fyziky, tělovýchovné náčiní, 

hudební nástroje…). 

Na vybavení školní družiny a školního klubu je využívána kromě ONIV také část prostředků 

z úplaty za zájmové vzdělávání a díky tomu uvedená školská zařízení nabízejí hezké a podnětné 

prostředí pro děti mladšího školního věku. 

Jisté rezervy se kromě výše uvedené potřeby obnovit ve větší míře učebny výpočetní techniky uka-

zují v oblasti přírodovědných předmětů. I z doporučení ČŠI se odvíjí zájem školy do budoucna 

zlepšit podmínky pro výuku přírodopisu, chemie a fyziky směrem k názornosti a badatelským 

aktivitám.  
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2. Přehled oborů a 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 

posledním zasedání Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace 

schválila změnu ŠVP v oblastech spojených se změnami školského zákona od 1. 9. 2016. 

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, sezna-

mování dětí se základy anglického jazyka však probíhá již od 1. ročníku metodou CLIL (metoda 

výuky cizího jazyka prostřednictvím jiného předmětu) a v rámci English clubu od 2. ročníku. Ve-

dle 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.  

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. 
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Z přehledu akcí 

Název akce Místo Třída 

Divadlo Koloběžka ŠD I., II. A, II. B, III. A, III. B 

Exkurze do akvária Akvárium ČL VII. 

Vlastivědné muzeum – výstava hub Vlastivědné muzeum ČL III. B 

Běh Českou Lípou ČL Žáci 1. a 2. stupně 

Den bez aut Dopravní hřiště ČL  II. A, II. B 

Úřad práce- poradenství IPS ÚP ČL IX. A, IX. B, VIII. 

OK přespolní běh Rasova Hůrk, ČL Vybraní – 2. st. 

Evropský den jazyků- projektový den budova školy, tělocvična III. – IX. r. 

OK přespolní běh Rasova Hůrka, ČL III. – V. r. 

Projektový den: Evropský den jazyků budova školy III. – IX. r. 

Beseda v knihovně: 
 K. H. Mácha 

MěK ČL IX. B 

Den seniorů KD Crystal ČL Určení žáci 

Exkurze: zámek Ploskovice Ploskovice II. A, II. B, III. A 

Beseda v knihovně MěK ČL V. 

Zdravý životní styl – interaktivní program budova školy V. – IX. r. 

Vystoupení mažoretek Kamenický Šenov mažoretky ZŠ 

Beseda v knihovně: Hrátky s češtinou MěK ČL V. 

Veletrh EDUCA My Job 2015 Tipsport aréna Liberec IX.  A, IX. B 

Exkurze: Firma Festool  Česká Lípa IX.  A, IX. B 

Karaoke - soutěž budova školy ŠD, ŠK 

Dopravní hřiště Česká Lípa IV. 

Školní turnaj v malém florbalu TCV školy určení žáci 

Exkurze: Vojenský ústav Praha IX. A, IX. B 

Beseda v knihovně: Pověsti Českolipska MěK III. B 

Div. představení:Pohádky do kapsy Jiráskovo divadlo ČL II. A, II. B 
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Burza škol SOŠ a SOU 28. října, ČL IX. A,  IX. B 

Den otevřených dveří  Euroškola ČL IX. 

Představení: Brundibár Divadlo Děčín IV., V. 

Projektové vyučování: Palmový olej ZŠ ČL Pátova IX.A,  IX. B 

Beseda v knihovně: K. H. Mácha MěK IX. A 

Měsíc filmu na školách: Srpen 1968 ZŠ Pátova IX. A,  IX. B 

Beseda v knihovně: Hrátky s češtinou II MěK V. 

Beseda v knihovně: Pověsti Českolipska MěK III. A 

Divadlo Koloběžka ŠD 1. -3. r. 

Workshop: Rodiče dětem keramická dílna ZŠ 3. r. 

Junior – Náboj – soutěž M, Fy Gymnázium ČL 4 žáci VIII. a  IX. B 

Vyrábíme na jarmark keramická dílna VI., IX. B 

Školní kolo Dějepisné olympiády ZŠ ČL Pátova VIII. a IX. r. 

Okresní kolo: Ekologická olympiáda 
Českolipské muzeum a Střední 
zemědělská škola ČL 

žáci VIII. a IX. třídy  

Dílničky pro rodiče keramická dílna zŠ veřejnost a žáci 

Hasík – preventivní program HZS ČL v budově školy II. A, II. B, VI. 

Workshop: Rodiče dětem keramická dílna ZŠ 3. r. 

Exkurze s němčinou:Bautzeen Bautzen, SRN 2. stupeň 

Okresní kolo ve florbalu ZŠ Doksy dvky 8. a 9. r. 

Keramická dílna  DDM Libertin I. 

Dílnička pro rodiče keramická dílna školy rodiče s dětmi 

Školní kolo Olympiády v ČJ Učebna VI. třídy žáci VIII. a IX. třídy 

Okresní kolo ve florbalu ZŠ Doksy chlapci 8. a 9. r. 

Div. představení: Labutí jezírko Naivní divadlo Liberec I., III. B 

Čertovské rejdění ŠK a ŠD ŠK, ŠD 

Mikulášská nadílka budova školy žáci IX. třídy 

Projektový den: Den s dopravní výchovou na ZŠ budova školy 2. stupeň 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2015 - 2016 

10 

Zpívání u vánočního stromu náměstí T.G.M. III. A 

Den otevřených dveří budova ZŠ celá škola 

Beseda v knihovně: Báje MěK VI. 

Beseda v knihovně:České Vánoce, Evropské 
Vánoce 

MěK II. A, V. 

Exkurze: Centrum textilního tisku Centrum textilního tisku IV. 

Vánoční filmové představení  Kino Crystal 1. stupeň 

Vánoční besídky Učebny ZŠ všechny třídy 

Rodina Palečkovic aneb Jak vyzrát na bacily Divadélko Koloběžka 1. - 4. ročník 

Beseda v knihovně: Čtenářská dílna MěK III. A 

Beseda: Probační a mediační služba budova školy VIII., IX. A, IX. B 

Školní kolo Olympiády v NJ budova školy žáci 2. stupně 

Rekordiáda ŚD a ŠK budova školy ŠD a ŠK 

Datlování s obchodnou - soutěž OA Česká Lípa 8 žáků 9. r. 

Školní kolo Olympiády v AJ budova ZŠ žáci 2. stupně 

Školní kolo recitační soutěže    budova školy žáci 2. stupně 

Okresní kolo Dějepisné olympiády DDM Libertin Česká Lípa vítězové školního kola 

Okresní kolo MO Z5, Z9 Gymnázium ČL Rachač Vojtěch, Novotný Jiří 

Ukázková hodina pro MŠ Nerudova budova školy I. 

Zimní turnaj tříd v míčových hrách TCV 1. stupeň 

Školní kolo Olympiády v zeměpisu budova školy žáci 2. stupně 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Gymnázium Česká Lípa Michaela Líšková (IX. A) 

Okresní kolo Olympiády ze zeměpisu Gymnázium Česká Lípa vítězové školního kola 

Beseda v knihovně MěK Česká Lípa I. 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce DDM Libertin Česká Lípa Aneta Lupoměská 

Lyžařský výcvikový kurz Bedřichov VII., VIII. 

Masopustní malování  budova školy ŠD a ŠK 

Div. představení: Princezna Turandot Naivní divadlo Liberec II. A, II. B, III. A 
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Rekord února budova školy ŠD a ŠK 

Beseda v MěK MěK Česká Lípa III.A, III. B 

Veselé zoubky budova školy I.  

Okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů Nový Bor výherci školního kola 

Rekord ŠD a ŠK budova školy ŠD a ŠK 

Exkurze: iQLANDIA Liberec žáci 2. stupně 

Beseda v MěK MěK Česká Lípa V. 

Velikonoční Šplhoun budova školy ŠD a ŠK 

Piškvorkiádda budova školy žáci školy 

Soustředění mažoretek chata Luž mažoretky 

Divadlo Kalich: Drákula Praha žáci 2. stupně 

Okresní kolo Olympiády v matematice Gymnázium Česká Lípa vybraní žáci VI. a VII., VIII. r. 

Div. představení: Pernštejni tělocvična školy 3. – 9. r.  

Liga škol Městský stadion ČL 1. a 2. stupeň 

Vystoupení mažoretek Jablonné v P. mažoretky 

Nicholas Winton: Síla lidskosti kino Crystal ČL 5. – 9. r.  

Beseda v MěK  MěK ČL V. 

Adaptační kurz Chata Luž VI. 

Beseda v MěK  MěK ČL III. A 

Dopravní hřiště Dopravní hřiště ČL IV. 

Exkurze do čističky vod ČL IV., V. 

Den Země budova ZŠ + Špičák a okolí 1. a 2. stupeň 

Pištec- přehlídka flétnových souborů DDM Libertin ČL vybraní žáci 1. Stupně 

Dobble – sooutěž budova ZŠ  1. stupeň 

Exkurze: Planetárium Praha Praha V. 

Rekord ŠD a ŠK ŠD  ŠD a ŠK 

Zeměpisný pořad 
Filipíny – za obry  a trpaslíky 

Jiráskovo divadlo ČL VII. 
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Okresní kolo DSMC dopravní hřiště ČL žáci 9. r. 

Divadlo Koloběžka ŠD III. A, IV.,V . 

Výchovný koncert budova ZŠ I., II. A, II. B 

Českolipská pěnice ZUŠ Česká Lípa  žáci 1. Stupně 

Představení v anglickém jazyce Jiráskovo divadlo ČL VIII., IX. A, IX. B 

Pangea – finálové kolo Praha Jiří Novotný 

Českolipská pěnice ZUŠ Česká Lípa  I. 

Rekord ŠD a ŠK ŠD ŠD a ŠK 

Český den proti rakovině budova ZŠ žáci a zaměstnanci školy 

Exkurze Památník Terezin Terezín IX.A,  IX. B 

Divadelní představení 
Divadlo Spejbla a Hurvínka Pra-
ha 

I., III. B 

Vystoupení mažoretek zámek Zákupy mažoretky 

Exkurze: Kutná Hora Kutná Hora VI., VII. 

Vystoupení mažoretek Akademie DDM Libertin mažoretky 

Pohár rozhlasu Jablonné v Podještědí žáci 8., 9. r. 

Českolipská píšťalka ZŠ 28. října ČL určení žáci 

Pythagoriáda Gymnázium ČL VI. – VIII. 

Archimediáda Gymnázium ČL žáci VI. a VII. 

Školní akademie KD Crystal celá škola 

OPDvP Bedřichov IV., V. 

Divadélko Koloběžka: Hola, hola, škola volá budova školy 1. stupeň 

Zoo Praha Praha VIII., IX. A 

Hrad Grabštejn Grabštejn VI., IX. B 

S angličtinou po České Lípě ČL VII. 

Šikovné ruce - vyhodnocení KD Crystal účastníci  

Trojboj všestrannosti s Adamem Nový Bor 1. – 3. r.  

Krajské kolo:  
Dopravní soutěž malých cyklistů 

Česká Lípa Žáci IX., VIII. 
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Pasování na čtenáře MěK ČL I.  

Div. představení: Kouzelný dům Naivní divadlo Liberec II. A, II. B, III. A 

OPDvP Staré Splavy II. A,  II.B, III. A 

Exkurze: Karlštejn Hrad Karlštejn IV., V. 

Výlety po Českolipsku Českolipsko I., III. B 

Sportovní den stadion ČL 2. stupeň 

Sportovní den stadion ČL 1. stupeň 

Školní výlet zámek Zákupy VIII. 

Spaní ve škole  budova školy V., VII. 

Babylon Liberec Liberec II. A,  II.B,  III. A 

Zahradní slavnost zahrada ZŠ celá škola 

* OPDvP – organizovaný pobyt dětí v přírodě 

Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků 

Kroužek, zájmový útvar žáci 

Mažoretky   1. stupeň 

Kroužek logického myšlení 2. stupeň  

Keramický kroužek 1. stupeň 

Flétnový soubor 1. stupeň 

Výtvarný kroužek 1. stupeň 

Základy atletiky 1. stupeň 

Sportovní hry 2. stupeň 

English club   1. stupeň 

Kromě výše uvedených aktivit se škola zaměřovala zejména na pomoc žákům se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, ať již v oblasti náprav (logopedická a dyslektické ambulance), tak v rámci 
doučování žáků s hrozícím školním neprospěchem. Neopomenutelnou oblastí byla i péče o žáky 
nadané, jimž se pedagogové věnovali v rámci příprav na olympiády a další soutěže vyhlašované 
MŠMT. 
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3.   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

Stav k 30. 6. 2016                    33 
 

Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci 

Celkem 24 Celkem 9 

  

Vývoj počtu zaměstnanců 2011 2012 2013 2014 2015 

evidenční počet 
zaměstnanců 

fyzické osoby celkem k 31.12. 31 31 31 31 33 

se ZP (včetnš TZP) 1 1 1 1 0 

z toho ženy 26 26 28 28 28 

kromě toho na mateřské dovolené 0 0 0 0 0 

počet žen na rodičovské dovolené 0 0 0 0 0 

 

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) 

počet        (přepoč-
tení na plně zaměst-

nané) 
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - dů-
chodový věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 0,00 2,00 11,94 4,12 2,00 20,06 

z toho ženy 0,00 2,00 9,80 3,76 2,00 17,56 

 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
 

Počet pedagogů vč. vychovatelek 
(přepočtení na plně zaměstnané) 

z toho bez odborné kvalifikace 

20,08 2 

 

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* 

* pracovník ukončil specializační studium ke konci sledovaného období 
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Počty pracovníků a platové podmínky 

Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitelé ZŠ 21 17,35 

Učitelé MŠ 0 0 

Vychovatelky 3 2,71 

Ostatní zaměstnanci 9 8,42 

Celkem 33 28,48 

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

fyzické osoby-průměr.stav  31,48 

 

Platové podmínky pracovníků  
předcházející 

rok 
sledovaný 

rok 

Počet pedagogických pracovníků 20,4 20,06 

Počet nepedagogických pracovníků 8,39 8,42 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 28.832 30.431 

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 15.212 15.445 

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických pracovníků  4.184 3.956 

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických pracov-
níků  

1.669 1.608 

 

Nástup a odchody pracovníků   

Pracovní zařazení Příchod Odchod 

Učitelé ZŠ 3 4 

Vychovatelky 0 0 

Ostatní zaměstnanci 1 1 

Celkem 4 5 

 
Uvedené změny mezi pedagogy byly dány: 

 nástupem na mateřskou dovolenou 

 skončením pracovního poměru dohodou 2x 

 uplynutím sjednané doby pracovního poměru  
 
 

 

Vývoj kvalifikovanosti  

Ve školním roce 2015 – 2016 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 nesplňoval 
magisterský stupeň pedagogického vzdělání 1 pracovník, nadále však pokračuje po dosažení 
magisterského titulu v pedagogicky zaměřeném studiu historie.   
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Analýza aprobovanosti 

Aprobace 
Počet pracovníků 
vyučující / apro-

bovaně 
Aprobace 

Počet pracovníků 
vyučující / apro-

bovaně 

1. stupeň 7 / 6 Matematika 2 / 2 

Český jazyk 3 / 3 Fyzika 1 / 1 

Anglický jazyk 4 / 2 Výpočetní technika 2 / 0 

Ruský jazyk 1 / 1 Německý jazyk 2 / 1 

Dějepis 2 /1 Informatika 2 / 1 

Přírodopis 2 / 0 Hudební výchova 5 /5 

Zeměpis 1 / 0 Výtvarná výchova 1 / 1 

Chemie 1 / 1 Rodinná výchova 1 / 0 

Pracovní výchova 2 / 0 Tělesná výchova 3 / 1 

Občanská výchova 2 / 2  

 
Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků (DVPP)  
 
Ve školním roce 2015/2016 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili osmadvaceti různých vzděláva-
cích kurzů a seminářů, jeden pedagog dokončil studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a 
jeden pedagog pokračoval ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů, dva pedagogové zahá-
jili studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – studium pro  výchovné poradce a 
specializovanou činnost v oblasti enviromentální výchovy, jeden pedagog pokračoval ve studiu 
k rozšíření odborné kvalifikace – Rozšiřující studium anglického  jazyka  pro 2. stupeň. Průběžné 
vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělá-
vání. 
Pedagogové rozšiřovali své znalosti nejen v předmětech, které vyučují, ale také se vzdělávali 
v oblasti zaměřené na zdravovědu, kyberšikanu, komunikaci se žáky i rodiči, digitální technologie, 
legislativu ve školství a v souvislosti se změnou podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (ŠZ § 16)také na společné vzdělávání a soulad ŠVP s RVP ZV. Plán pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků vycházel z potřeb školy a také z aktuální nabídky školicích 
center. Prostředky, které na oblast dalšího vzdělávání poskytovalo město, byly využity zejména 
k dalšímu vzdělávání nepedagogických zaměstnanců, aby mohli lépe reagovat na měnící se právní 
normy v ekonomice a školním stravování.  

Studium/semináře/školení Počet PP Místo, termín konání 

Historické vědy – učitelství histo-
rie pro SŠ 

1 
UJEP Ústí nad Labem 

Filosofická fakulta 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 1 
30. 8. 2015, UK Praha 

osvědčení 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 16. 9. 2015, ČČK Č. Lípa 

Heuristická výuka fyziky prakticky 
III 

1 
ZŚ  a MŠ Červený Vrch, UK Praha 

11. – 13. 9. 2015 
osvědčení 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2015 - 2016 

17 

Rozšiřující studium anglického 
jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

1 od října 2015 - 2. semestr 

Pracovní setkání, kurz a workshop 
pro ředitele škol 

1 
15. 10. -16. 10. 2015 
Naše město, o.s. ČL 

osvědčení 

Studium pro výchovné poradce 1 od 16. 10. 2015, FF UK Praha 

Národní systém inspekčního hod-
nocení vzdělávací soustavy v ČR - 

ČŠI 
1 

20. 10. 2015  
MCU Koloseum Liberec 

Kyberšikana (PPP) 1 
11. 11. 2015,  ZŠ 28. října Česká Lípa 

osvědčení 

Správní řízení ve školách a škol-
ských zařízeních 

1 
11. 11. 2015, Služba škole MB – Liberec 

osvědčení 

Liberecká M.R.K.E.V. 1 
12. 11. 2015, Zoo Liberec 

osvědčení 

Čertovské dovádění – Vánoční 
hudební nadílka 

1 
12. 11. 2015, Česká Lípa 

osvědčení 

Digitální technologie ve výuce  1 
18. -19. 11. 2015, Jezerka Seč 

osvědčení 

Počítač jako pomocník (nejen) při 
výuce matematiky  

1 
NIDV Liberec, 12. 2015 

osvědčení 

Kurz zdravotník zotavovacích akcí 1 
ČČK, Oblastní spolek ČL 

průkaz ZZA 

Žáci s SPU a dílčím oslabením 
výkonu na základní a střední škole 

1 
19. 1. 2016, Agentura Majestic, Ústí n. L.  

osvědčení 

Šetření stížností v oblasti školství 1 
27. 1. 2016 

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Aktivizující výuka fyziky  
 Příprava a provedení demon-

stračních experimentů 
1 

Nadace Depositum Bonum- projekt Elixír do 
škol Liberec 

15. 9. 2015, 6. 10. 2015, 3. 11. 2015, 8. 12. 
2015, 4. 1. 2016 

osvědčení 
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Aktivizující výuka fyziky  
 Příprava a provedení demon-

stračních experimentů 
1 

Nadace Depositum Bonum- projekt Elixír do 
škol Praha 

8. 10. 2015, 12. 11. 2015, 100. 12. 2015, 14. 1. 
2016 

Informační seminář pro ředitele 
škol a školských zařízení k novele 

školského zákona (§ 16) 
1 

18. 3. 2016, NIDV Liberec 
osvědčení 

Heuristická výuka fyziky prakticky 
IV 

1 
UK Praha 

20. -21. 11. 2015, 8. – 10. 1. 2016 
osvědčení 

Setkání učitelů občanské výchovy 
a společenských věd v České Lípě 

1 
12. 4. 2016, ZŠ Partyzánská, ČL 

potvrzení 

1. krajský kulatý stůl ,,Víme o so-
bě“ – podpora nadání 

1 
18. 4. 2016, NIDV Liberec 

bez osvědčení 

Bezpečné zacházení s chemickými 
látkami a s přípravky na školách 

1 
21. 4. 2016, NIDV Liberec 

osvědčení 

Dalších 49 fyzikálních experimen-
tů, které se nevešly do krabice od 

bot 
1 

26. 4. 2016, SPŠ Česká Lípa 
potvrzení 

Společné vzdělávání a OP VV 1 
29. 4. 2016 

NIDV Liberrec  
bez osvědčení 

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy 
při aktualizaci 

2 
12. 5. 2016, NIDV Liberrec  

osvědčení 

Pracovní setkání, kurz a workshop 
pro ředitele škol 

1 
12. – 13. 5. 2016, Naše město 

potvrzení 

Heuristická výuka fyziky prakticky 
V 

1 

ZŚ  a MŠ Červený Vrch, UK Praha 
8. – 10. 4. 2016 
27. – 29. 5. 2016 

osvědčení 

Řešení problémových situací 
z pohledu práva 

1 
2. 6. 2016, SPŠ Česká Lípa 

osvědčení 

Komunikace s rodiči 1 
13. 6. 2016, SPŠ Česká Lípa 

osvědčení 

Škola matematických dovedností 1 
15. 6. – 17. 6. 2016, NIDV Jihlava 

osvědčení 
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Činnostní učení ve výuce fyziky 
v 6. a 7. ročníku 

1 
8. 8. – 11. 8. 2016, ZŠ P. Velikého Kolín 

osvědčení 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 21 1 
26. 8. 2016, PF MU Brno 

osvědčení 

Řešení výchovných problémů 
ve třídě 

1 
30. 8. 2016, Liberec 

osvědčení 

 
Zpracovala Mgr. Alena Jurkuláková, zástupkyně ředitele školy 
 

4. Údaje o žácích 

Základní údaje o počtu tříd a žáků  

Meziroční srovnání 

Školní rok 

2014 - 2015 Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 
Počet žáků  
na 1 třídu 

Počet žáků na 
učitele 

1. stupeň 7 170 24,3 21,7 

2. stupeň 5 121 24,2 14,3 

Celkem 12 291 24,3 17,8 

 

Školní rok 

2015 - 2016 Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 
Počet žáků  
na 1 třídu 

Počet žáků na 
učitele 

1. stupeň 7 172 24,6 19,2 

2. stupeň 5 116 23,2 15,9 

Celkem 12 288 25 17,7  

 

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2016/2017 s následujícími výsledky: 

Přecházející školní rok Sledovaný školní rok 

Zapsaní 
 do 1. třídy 

Počet žádostí 
 o odklad 

Nastoupí 
 do 1. třídy 

Zapsaní  
do 1. třídy 

Počet žádostí 
 o odklad 

Nastoupí 
 do 1. třídy 

28 8 29 45 9 45 

Byly podány 2 žádosti o předčasné zahájení školní docházky, v průběhu správní řízení byly zákon-
nými zástupci staženy. 

 

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 46 

o odkladu povinné školní docházky 9 

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 1 

o pokračování v základním vzdělávání 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
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o přestupu žáka z jiné ZŠ 13 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku  0 

o povolení individuálního vzdělávání 6 

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání  0 

o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 

Celkem 75 

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. 

 

Vývoj celkového počtu žáků 

2011/2012 2012/2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

257 262 282 289 300* 

*stav k 1. 9. 2016 

Zájem zákonných zástupců o umístění dětí na naši školu mohl být pro školní rok 2015 – 2016 při  
možnosti otevření jedné první třídy uspokojen využitím možností přijímání do naplnění kapacity 
školy. Celkový počet tak k 31. 8. 2016 činil 300 žáků, což neumožnilo přijmout žáky, jejichž rodiče 
o školu projevili zájem na konci letních prázdnin.  

  
 

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

 Hodnocení vnitřní – to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky a chováním na-

šich žáků (s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání a výchovy jednotlivých skupin žáků), 

výsledky našich žáků na jednotlivých odborných soutěžích a olympiádách a jednak úspěchem na-

šich absolventů při přechodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslo-

vání věrohodnosti úspěšnosti tím, že nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku 

ze stran absolventů).  

Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 0 15 

pochvala ředitele školy 0 2 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 22 9 

důtka třídního učitele 4 5 

důtka ředitele školy 1 3 

snížená známka z chování (2) 1 0 

 

Zameškané hodiny Omluvené 
Omluvené  
na 1 žáka 

Neomluvené 
Neomluvené  

na 1 žáka 

1. pololetí 9.619 33,28 0 0 

2. pololetí 15.607 54,38 0 0 

Za celý školní rok 25.226 43,83 0 0 
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Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 199 182 

prospěl 89 105 

neprospěl 1 0 

nehodnocen 0 0 

 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy 

Typ školy Počet přijatých žáků % 

víceleté gymnázium (žáci 5. ročníku) 0 0,00 

čtyřleté gymnázium 9 25,00 

umělecká škola 6 16,67 

střední odborná škola - s maturitou 16 44,44 

střední odborné učiliště - s výučním listem 5 13,89 

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

Vnější hodnocení  

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

inspekce v tomto školním roce neproběhlo. Na školní rok 2016 – 2017 je naplánováno pro 5. a 9. 

ročník.  

Deváté ročníky českolipských základních škol se na pokyn města účastnily testování Stonožka 

společnosti Scio. Tradičně se pak žáci VIII. třídy v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední 

školy podrobili testování PPZ (příprava na přijímací zkoušky) z obecných studijních předpokladů, 

matematiky a českého jazyka. Jejich jazykovou úroveň pak hodnotilo testování Scate (obojí rov-

něž Scio). Výsledky žáků (zprávy z uvedených akcí jsou v příloze tohoto dokumentu)byly projed-

nány na poradách pedagogických pracovníků a následně i na předmětových komisích.  

 

6. Údaje o prevenci 

I. Vyhodnocení minimálního preventivního programu pro školní rok 2015/2016 
a) Úvod 

Minimální preventivní program na školní rok 2015-2016 byl zaměřen na předcházení rizikových 

projevům v chování žáků v oblasti agrese, šikany, poruch příjmu potravy, užívání návykových lá-

tek, záškoláctví, prevence úrazů, rizikového chování v dopravě, rasismu a xenofobie, kriminality a 

delikvence.   

 

b) Mezipředmětové vztahy 

Prevence se prolíná napříč spektrem veškerých předmětů I. a II. stupně. Na I. stupni se nejvíce 

objevuje v prvouce, českém jazyce a ve výchově tělesné, výtvarné a pracovní. Učitel je zde s dětmi 

neustále a tak reaguje na konkrétní situace i o přestávkách, při výletech a dalších aktivitách třídy.  

Na II. stupni vstupuje nejčastěji do občanské a rodinné výchovy, do oblasti přírodních věd, výcho-

vy tělesné. U starších dětí je důležitá komunikace mezi učiteli a důvěra žáků k pedagogům školy. 

 

c) Projekty, exkurze a další aktivity školy 

V letošním školním roce byly organizovány: 
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 projekty Den Země, Evropský den jazyků, Zdravý životní styl, Palmový olej, Požární 

ochrana Hasík, Workshop Rodiče dětem, Elixír do škol, Masopust, Veselé zoubky, Nicho-

las Winton- Síla lidskosti, Den bez aut 

 exkurze akvária Česká Lípa, zámek Ploskovice, veletrh EDUCA Liberec, firma Festool, 

Vojenský ústav, burza škol, divadlo Děčín- Brundibár, Bautzen, Národní galerie Praha, 

Centrum textilního tisku Česká Lípa, IQ Landia Liberec, divadlo Karlín Praha-muzikál, 

čistička vod Česká Lípa, Planetárium Praha 

 další aktivity sběr papíru, sběr víček PET lahví, vydávání školního časopisu Pátoviny, 

spolupráce s divadélkem Koloběžka a s Naivním divadlem v Liberci, dílničky pro rodiče 

v keramické dílně, jarmark Vánoce 2015, zdobení vánočního stromku, ozdravné pobyty,  

akademie ZŠ Pátova, zahradní slavnost, screening očí Prima Vizus, představení Filipíny za 

obry a trpaslíky, vystoupení  na akci  Ligy proti rakovině,  prodej charitativních květinek, 

účast na akci města Šikovné ruce, účast školy v projektu čtenářských dílen, Ovoce do škol, 

činnost školní samosprávy 

 

d) Dotazníky, testování, spolupráce s rodiči 

Žáci i rodiče mohou používat testování prostřednictvím stránek Pro školy, kde naleznou testy ro-

zumových schopností, ale také testy klima třídy, klima školy, volba povolání, odhalení rizikových 

oblastí. Výsledky z testování klima školy jsou zveřejněny na stránkách školy. Výsledky jsou pou-

čením nejen v oblasti prevence. Rodiče mohou navštívit vedení školy, výchovného poradce a me-

todika prevence a ostatní pedagogy po předchozí domluvě, na třídních schůzkách, v čase konzul-

tačních hodin. Dále je mohou kontaktovat prostřednictvím Bakaláře, mailové komunikace popř. 

telefonicky. Spolupráce je mezi rodiči a školou je na vysoké úrovni. Další informace mohou získat 

z webových stránek školy. 

 

e) Soutěže 

 vědomostní  soutěže- matematické, fyzikální, zeměpisné, v jazyce českém, anglickém, 

německém, dějepisné, ekologické, biologické, chemické, přírodovědný Klokan 

 sportovní soutěže- trojboj s Adamem, Pohár rozhlasu, florbal, přespolní běh, míčové 

hry 1. stupně, Šplhoun, rekordiáda školní družiny, Liga škol, Grabštejn, ZOO Praha, IQ 

park Liberec, zámek Zákupy 

 ostatní soutěže- Českolipská pěnice, recitační soutěž, Pištec, datlování s obchodkou 

 

f) Volnočasové aktivity 

V letošním školním roce měli žáci možnost navštěvovat školní družinu a školní klub. Mimo vyu-

čování kroužky English klub- 3 oddělení, mažoretky, sportovní hry, cvičení paměti, postřehua 

logického myšlení, výtvarný kroužek, keramický kroužek, hru na zobcovou flétnu. 

 

g) Hodnocení cílů 

Veškeré cíle byly splněny, některé rozšířeny na základě aktuálních potřeb daných kolektivů, popř. 

jedinců. Různé části preventivního působení nebyly využívány jen v době vyučování, ale i 

v mimoškolních aktivitách- zájmových kroužcích, čtenářských dílnách, školní družině, 

ozdravných pobytech, výletech a exkurzích. Nedílnou součástí je i spolupráce s rodiči žáků, se 

kterými se mají učitelé možnost setkávat nejen při třídních schůzkách a v konzultačních 

hodinách, ale i při příležitostech příjemnějších- tvořivých dílnách pro rodiče a děti, Školní 

akademie, Zahradní slavnost. Pozitivně se projevila snaha pedagogů o upevnění třídních kolektivů 

a posílení empatie mezi žáky. Na škole pracovala žákovská samospráva, která se aktivně podílela 

na přípravě a realizaci mnoha školních akcí. Vedli jsme žáky ke zdravému životnímu stylu např. 

zapojením do projektu Ovoce do škol. 
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h) Závěr 

Žáci naší školy se nechovají rizikově, v letošním školním roce nenastaly vážnější problémy 

k řešení. Stálým dohledem, dodržováním preventivního programu a vzájemnou spoluprací 

vedení- výchovný poradce-metodik prevence-pedagog-rodič- žák se snažíme zatím úspěšně těmto 

situacím předcházet. 

Zpracovala Mgr. Lenka Houdková, školní metodik prevence 

 
II. Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2015-16 
Činnost VP probíhala v souladu s plánem práce pro uvedený školní rok. 

a) Oblast profesionální orientace 

VP zajišťovala standardní poradenské činnosti, tj. kariérové poradenství a poradenskou pomoc při 

rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Žáci se podrobili skupinovému šetření 

k volbě povolání, VP zpracovala a interpretovala zájmové dotazníky v rámci vlastní odborné kom-

petence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků. VP prováděla individuální šetření 

k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti. VP nabízela poradenství zákonným zá-

stupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, zajišťovala skupinové návštěvy žáků 

v informačních poradenských střediscích úřadu práce a poskytovala informace zákonným zástup-

cům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek. Žáci 9. tříd absol-

vovali ve spolupráci s VP v rámci předmětu „Svět práce“ systematickou přípravu k volbě povolání 

(vyučující Mgr. Z. Sudová). Výuka byla vedena cestou od vlastního sebepoznání a sebehodnocení 

přes proces rozhodování o budoucí profesi, přes zhodnocení vlastních schopností a předpokladů 

absolventa ZŠ a v neposlední řadě i důležité složité uplatnění na trhu práce. Žáci i jejich rodiče 

získávali dokonalý informační servis v průběhu celé přípravy k volbě povolání i v poslední fázi 

závěrečného rozhodování. V listopadu se žáci v rámci vyučování zúčastnili „Burzy škol „ v České 

Lípě, kde získali vyčerpávající informace o studiu na školách i o možnostech dalšího uplatnění.  

Této možnosti využili v poměrně velké míře i rodiče žáků k získání vyčerpávajících informací od 

osob nejpovolanějších, od ředitelů a zástupců středních škol nejen z našeho regionu V listopadu 

byli rodiče vycházejících žáků přizváni na schůzku s VP, kde získali veškeré informace o vlastním 

průběhu přijímacích řízení na jednotlivé typy škol, návod pro případ odvolacího řízení, způsob 

vyplňování přihlášek atd. Přijímací řízení bylo úspěšné, všichni žáci byli přijati na zvolené střední 

školy (viz zpráva o výsledcích přijímacího řízení). 

b) Oblast práce se zdravotně znevýhodněnými žáky 

VP aktivně spolupracovala se školským poradenským zařízeními a střediskem výchovné péče při 

zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy. Velká pozornost byla věnována 

žákům, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní péči. VP vede evidenci žáků se SPUCH , sleduje 

termíny doporučených kontrol a prostřednictvím třídních učitelů zajišťuje požadavky PPP. Na 

škole fungují dyslektické ambulance, jak na I., tak na II. stupni. Daří se kompenzovat handicap 

žáků se SPU tak, aby vrozené poruchy nebyly překážkou při začleňování žáků do dalšího života. 

Žáci, jejichž postižení je takového charakteru, že jsou vedeni PPP jako integrovaní s nárokem na 

příplatek, mají vypracovaný pod patronací poradny individuální vzdělávací plán, který se přísně 

dodržuje. Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují veškerá doporučení PPP, řídí se radami a 

závěry poradenských center včetně respektu k úlevám zdravotně znevýhodněných žáků. 
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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 

c) Oblast rizikových jevů 

Škola má vypracovaný minimální preventivní program k prevenci rizikových faktorů.   VP úzce 

spolupracuje s metodikem prevence. Nezaznamenali jsme výskyt či distribuci drog a omamných 

látek, nedošlo k situacím, které by byly signálem k šikaně nebo projevům násilí. Učitelé se v rámci 

předmětu rodinná výchova snaží vést žáky ke zdravému životnímu stylu, vysvětlit škodlivost kou-

ření, nebezpečí alkoholu a drog. V rámci osvěty se žáci zúčastnili besed s profesionály, kteří se 

touto problematikou zabývají. 

d) Oblast řešení negativních jevů a projevů žáků 

VP úzce spolupracuje s třídními učiteli, v jejichž kolektivech se vyskytne nějaký problém, ať se 

jedná o problém s nepravidelnou docházkou do školy, s neplněním základních školních povinnos-

tí, s nerespektováním školního řádu, s e špatným postojem rodiny vůči škole atd. Snažíme se najít 

cesty ke zlepšení pohovorem se žáky, případně s rodiči a dá se říci, že ve většině případů se situace 

zlepší. Problémy žáků s chováním, které je v rozporu se stanovenými normami řešíme bez odkla-

du ve spolupráci s rodiči a dalšími podpůrnými centry (problém u 2 žáků). Komorní prostředí 

naší školy umožňuje okamžitou identifikaci negativních projevů žáků, problémy se řeší neprodle-

ně. Komunikace s rodiči je vesměs úspěšná, daří se hledat a najít prostředky pro zlepšení situace. 

 

Zpracovala Mgr. Olga Šustková, výchovná poradkyně  

  

III. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 
vyhodnocení za školní rok 2015 / 2016 
 
a) Výuka 
Vyučující byli seznámeni se školním programem EVVO pro školní rok 2015 / 2016 a s příslušným 

metodickým pokynem MŠMT.  

EV byla realizována prostřednictvím průřezových témat zařazených v rámci ŠVP do jednotlivých 

předmětů.  

b) Školní koordinátor EVVO  

 vypracoval roční plán EVVO a seznámil s ním ostatní vyučující. 

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

 absolvoval Specializační studium pro školní koordinátory EVVO.  

 prohloubil užitečné kontakty s centry ekologické výchovy, zpřístupnil informační zdroje zabý-
vající se problematikou ekologie (nástěnka, časopisy, odborné publikace), získal materiály 
využitelné při EVVO.  

 organizoval školní činnosti zaměřené na ekologickou výchovu.  

 v rámci možností se snažil propagovat EV, inspirovat žáky.  
 
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.  
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 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.  

 Exkurze: Ekosystém les.  

 ZOO Děčín.  

 Školní a okresní kolo ekologické, biologické a zeměpisné olympiády.  

 Přírodovědné vzdělávání.  

 Harmonizační pobyt.  

 Školní výlety. 

 Den Země – projektový den.  

 Den pro ekologii. 

 Organizované pobyty dětí v přírodě.  

 Dokončení výměny oken.  
 
Vypracoval Mgr. Zdeněk Bártl, školní koordinátor EVVO 
 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Základní škola Česká Lípa, Pátova 406 se již tradičně řadí k nejpilnějším účastníkům okresních 
kol olympiád a soutěží vyhlašovaných MŠMT. Vedle oficiálních soutěží byly na škole uskutečněny 
i další akce, které nepřesahují rámec školy. Jejich cílem bylo nejen připomenout žákům významná 
výročí, události a svátky, ale v řadě případů je i vést k badatelsky orientované výuce a nabízet jim 
další podněty k rozvoji nadání. 

Datum Název akce 
Místo ko-

nání 
Účastníci Umístění 

19. 9. 2015 Běh Českou Lípou Česká Lípa 
zástupci školy 
1. a 2. stupeň 

1. místo 

23. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 1500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

VII. : Hudec Jan, Pajkrt 
Denis,Fidrant Framtišek, 
Zlatník Aleš, VI.: Janoušek 
Slávek 

  III. kat.  chlapci 
 10. místo  

23. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 1500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

VII. Stratilová Klára, Svato-
ňová Zuzana, Samková Vikto-

rie B.,Uhlířová Michaela, 
Šubrtová Terezie 

  III. kat.  dívky 
   7. místo 

23. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 3000 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

IX.: Rejzek Filip, Šťastný 
Adam, Novotný Jiří;  

VIII. Černý Dominik, Šibrava 
Jakub R. 

  IV. kat.  chlapci  
11. místo                                        

23. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 1500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

IX.  Líšková Michaela, Měko-
tová Natálie, Prokýšková 

Nicola,; VIII. Širlová Domini-
ka, Vorlíčková Anna 

  IV. kat.  dívky 
  5. místo            

Michaela Líšková 

 2. místo 

30. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 4 X 500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

Pröllerová Veronika, Proke-
šová Magdalena, Vorlíčková 
Kristýna, Zlatníková Eliška 

 I. kat.  dívky 
 8. místo  
4. - 5. tř. 
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30. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 4 X 1000 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

Vyhnalík Matyáš, Vávra 
Vijtěch, Kmoch Mikuláš, 

Peřina Filip 

  I. kat.  chlapci 
  10. místo 
4. - 5. tř. 

30. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 4 X 500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 

Astalošová Anna, Lemfeldová 
Ella, Štěpánková Michaela, 

Jeklová Vanda 

  I. kat.  dívky 
9. místo  
1. - 3. tř. 

30. 9. 2015 Okresní kolo přespolní běh 4 X 500 m 
Česká Lípa 

Rasova Hůrka 
Havel Vít, Staroba Adam, 

Klazar Milan, Fedorko Lukáš 

I. kat.  chlapci 
 7. místo  
1. - 3. tř. 

14. 10. 2015 Přírodovědný klokan ZŠ ČL Pátova 8. a 9. r. 

1. místo 
 Kubeš Marek               

2. místo  
Slánský Ondřej       

3. místo  
Černý Dominik 

13. 11. 2015 Orion Florgal Cup - okresní kolo ZŠ Doksy dívky 6. a 7. r. 2. místo 

19. 11. 2015 Orion Florgal Cup - okresní finále ZŠ Zákupy dívky 6. a 7. r. 3. místo 

20. 11. 2015 Junior  - Náboj Gymnázium ČL 
Novotný Jiří                                    
Němec Adam 

11. místo 

23. 11. 2015 
Dějepisná olympiáda 

školní kolo 
ZŠ ČL Pátova žáci 8. a 9. r. 

1. místo: 
Šárka Knížková                  

2. místo 
Marek Kubeš  

3. místo:  
Adam Němec 

25. 11. 2015 Ekologická soutěž 

Vlastivědné 
muzeum 

 a  
Střední země-

dělská škola ČL 

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

Kubeš M., Novotný J. 

6. místo 
 1. družstvo 

9. místo 
 2. družstvo 

26. 11. 2015 
Orion Florgal Cup 

okresní kolo 
ZŠ Zákupy chlapci 6. a 7. r. 3. místo 

30. 11. 2015 
Orion Florgal Cup 

 okresní kolo 
ZŠ Doksy dívky 9. r. 2. místo 

3. 12. 2015 
Orion Florgal Cup 

okresní finále 
ZŠ Zákupy dívky 8. a 9. r. 4. místo 

4. 12. 2015 
Orion Florgal Cup 

okresní kolo 
ZŠ Zákupy chlapci 8. a 9. r. 2. místo 

4. 12. 2015 
Orion Florgal Cup  

okresní finále 
ZŠ Zákupy chlapci 8. a 9. r. 4. místo 

10. 12. 2015 
Olympiáda v českém jazyce 

školní kolo   
ZŠ Pátova 12 žáků 8. a  a 9. tř. 

1. místo  
Adam  Němec        

2. místo  
Michaela Líšková       

3. místo  
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12. 1. 2016 
Olympiáda v německém jazyce 

školní kolo 
ZŠ ČL  Pátova 6 žáků 2. stupně 

1. místo 
Ondřej Slánský                            

2. místo 
 Barbora Vágnerová                       

3. místo 
Aneta Lupoměská 

13. 1. 2016 Datlování s obchodkou OA Česká Lípa 

8 žáků IX. A  a  IX. B                            
1. tým: Flodin Markus, Lenka 
Rozboudová, Barbora Vágne-

rová, Anna Knoblochová 
 

2. tým: Marek Kubeš, Šárka 
Knížková, Simona Michhlíko-

vá, Aneta Starobová 

1. místo  
 tým číslo 1 

 
 2. místo 
tým č. 2 

13. 1. 2016 
Olympiáda v anglickém jazyce 

školní kolo   
ZŠ ČL Pátova 15 žáků 2. stupně 

Postup do okresní-
ho kola: Aneta 

Lupoměská, Natálie 
Měkotová 

14. 1. 2016 
Školní kolo recitační soutěže 

2. stupeň 
ZŠ ČL Pátova 12 žákyň 2. stupně 

1. A. Vorlíčkková                   
2. M. Uhlířová 

1. B.  Houdková 
2. M. Líšková 

18. 1. 2016 
Dějepisná olympiáda 

okresní kolo 
DDM Libertin 

Marek Kubeš                              
Šárka Knížková  

Marek Kubeš 
 27. místo                                       

Šárka Knížková 
34. místo 

19. 1. 2016 
Matematická olympiáda 

okresní kolo 
Gymnázium ČL 

V. Vojtěch Rachač                                   
IX. B Jiří Novotný 

Vojtěch Rachač 
 11. - 12. místo                             
Novotný Jiří  
6. - 7. místo                               

15. 2. 2016 
Olympiáda v českém jazyce 

okresní kolo 
Gymnázium ČL Michalea Líšková 8. místo 

16. 2. 2016 
Olympiáda v zeměpisu                                                               

kategorie A, B, C 
Okresní kolo 

Gymnázium ČL 

Jiří Novotný (IX. B)                          
Klára Stratilová (VII.)                     
Oliver Řezníček (VI.)                  

Viktorie Samková (VII.)  
Eliška Walterrová (VI.) 

8. místo 
Jiří Novotný                  

8. místo 
Klára Statilová                         

12. m. 
Oliver Řezníček   

12. m. 
Viktorie Samková                        

15. m. 
Eliška Walterová 

17. 2. 2016 
Olympiáda v anglickém jazyce 

Okresní kolo   
DDM Libertin Eliška Lupoměská 8. místo  

1. 3. 2016 Sálová kopaná ZŠ Zákupy žáci 8. a 9. r. nepostoupili 

8. 3. 2016 
Přehlídka dětských recitátorů                        

okresní kolo 
ZŠ náměstí Míru 

Nový Bor 
10 žáků 1. a 2. stupně bez umístění 
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21. 3. 2016 
Pythagoriáda 

okresní kolo 
Gymnázium ČL Vojtěch Rachač 10. -16. místo 

22. 3. 2016 
Matematická olympiáda 

krajské kolo 
DDM Větrník 

Liberec 
Jiří Novotný 14. místo 

23. 3. 2016 
Fyzikální olympiáda 

Okresní kolo 
Gymnázium ČL 

Adam Němec                              
Jiří Novotný                          

Marie Kateřina Pánková                
Tereza Houdová 

10. místo                                        
12. místo                                          

5. -7. místo                                                             
13. místo 

5. 4. 2016 
Matematická olympiáda, Z 6  

okresní kolo            
Gymnázium ČL 

Oliver Řezníček                                                    
Filip Končel 

5. - 16. místo                                    
21. - 22. místo 

5. 4. 2016 
Matematická olympiáda, Z 7 

okresní kolo            
Gymnázium ČL David Matoušek  8. - 12. místo 

8. 4. 2016 
Matematická olympiáda, Z 8 

okresní kolo            
Gymnázium ČL Marie Kateřina Pánková 15. -16. místo                        

8. 4., 15. 4., 
22. 4., 29. 4. 
2016  

Liga škol 
atletika 

Stadion ČL zástupci školy 3. místo 

Duben 2016  Matematický klokan LK (ZŠ) Lukáš Kryštof Fedorko 7. - 10. místo 

23. 4. 2016 Pištec - přehlídka flétnových souborů 
DDM Libertin 

ČL 
Flétnový soubor ŠD nesoutěžní 

29. 4. 2016 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 

okresní kolo 
Dopravní hřiště 

ČL 

Michaela Líšková                           
Marek Kubeš                                         

Patrik  Gašpár                         
Dominika Širlová 

2. místo 

6. 5. 2016 
Pangea - Matematická soutěž  

 finálové kolo 
Právnícká fakul-

ta UK Praha 
Jiří Novotný 

Postup do repub-
likového finále  

19. 5. 2016 Pohár rozhlasu 
Jablonné v 
Podještědí 

družstvo dívek 8. a 9. r. 9. místo 

19. 5. 2016 Pohár rozhlasu 
Jablonné v 
Podještědí 

družstvo chlapců  8. a 9. r. 19. místo 

23. 5. 2016 
Pythagoriáda - P6 

Okresní kolo 
Gymnázium ČL Václav Žák 9. -11. místo 
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23. 5. 2016 
Pythagoriáda - P8 

Okresní kolo 
Gymnázium ČL 

Adéla Hadrovská                           
Kristýna Mikotová            
Jolana Knížková 

10. místo                                       
11. místo                                 
12. místo 

23. 5. 2016 
Pythagoriáda - P8 

Okresní kolo 
Gymnázium ČL 

Marie Kateřina Pánková                             
Natalia Plechatá 

20. - 22. místo 

25. 5. 2016 Archimediáda Gymnázium ČL 
Kristýna Burďáková                               

David Matoušek                        
Kateřina Štěrbová 

14. - 16. místo 

2. 6. 2016 Okresní kolo 3boje s Adamem Nový Bor 
  Vítek Havel                        

Tereza Pröllerová                        
Tobiáš Melzer        

1. místo                                        
1. místo                                  
4. místo 

2. - 3. 6. 2016 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Krajské kolo  
Česká Lípa 

Michaela Líšková                           
Marek Kubeš                                         

Patrik  Gašpár                         
Dominika Širlová 

5. místo 

15. 6. 2016 Krajské kolo 3boje s Adamem Turnov 
  Vítek Havel                        

Tobiáš Melzer                           
Tereza Pröllerová 

hod míčkem 
 - 2. místo        

hod míčkem 
 - 3. místo,    

celkově 9. místo                                 
15. místo 

Další formy prezentace 

O dění ve škole se mohou rodiče i široká veřejnost dozvídat prostřednictvím webových stránek 
(www.zspatova.cz – o stránky pečuje Mgr. Zdeňka Sudová, která ve spolupráci s kolegy pravi-
delně informuje o akcích školy, zveřejňuje jak fotografie z nich, tak i dokumenty určené žákům a 
jejich zákonným zástupcům, webová aplikace umožňuje i kontakt s vedením školy, na něž se mo-
hou návštěvníci stránek obracet se svými dotazy, žádostmi a připomínkami), školního časopisu 
Pátoviny (vydávaného jednou za dva měsíce 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, v souvislosti se zapojením do akce 
města Česká Lípa Rok šikovných rukou a naší podporou rozvoji technického vzdělávání navštívili 
školu redaktoři ČTK a Českého rozhlasu, jejichž materiály přebraly další periodika. 
Významnou propagací práce školy byly Den otevřených dveří (dopoledne pro mateřské školy, 
odpoledne pro zájemce z řad veřejnosti), Akademie PPP (s rozloučením se žáky 9. ročníku 
a připomínkou 115. výročí školy) a Zahradní slavnost. Ta se stala již tradiční kulisou pro 
vyhlášení držitelů výročních cen a vítězů školní atletické olympiády i školního testování 
Standa 2016.  
 
 
 

8. Zapojení do projektů 

Ve školním roce 2015 – 2016 se škola zapojila do následujících projektů, z nichž čerpala prostředky 
ke zkvalitnění vzdělávání zejména v oblasti jazykové výuky, technického vzdělávání a kariérní  
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Název projektu Dotační titul 
Příjemce / 
partner 

Získané prostředky 

Polytechnická a jazyková výuka na 
ZŠ ČL Pátova 

OPVK výzva č. 57 Příjemce ZŠ 262.341 Kč.  

S knihou na ZŠ Česká Lípa, Pátova OPVK výzva č. 56 Příjemce ZŠ 227.024 Kč.  

Moderní učitel 21. století OPVK výzva č. 51 
Příjemce ČVUT 
Praha, partner 
ZŠ 

322.317 Kč.  

Doprava žáků na veletrh EDUCA 
2015 

Dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje 

 Příjemce ZŠ 4.840 Kč.  

 Mimoškolní aktivity 
Granty města Česká 
Lípa 

 Příjemce ZŠ 42.219 Kč.  

Získané prostředky celkem   858.741 Kč.  

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

b) účast v celorepublikových programech 
Škola realizovala projekt OPVK Moderní učitel 21. století (viz výše) a projekty k výzvám OPVK č. 
56 a 57. Žáci 1. stupně byli zapojeni do projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol. Aktivně spolu-
pracujeme na sbírkové akci ve prospěch onkologických pacientů prodejem žlutých květů (Květi-
nový 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. 

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

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

10. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery 

Výuka probíhala podle učebních plánů Školního vzdělávacího programu bez výraznějších naruše-
ní. Podařilo se zapracovat změny uložené nově přijímanými právními předpisy a jim přizpůsobit i 
plánování v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  Základní myšlenka dlouhodo-
bé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola poskytovala vzdělávání všem skupinám žá-
ků ze spádové oblasti i těm mimo ni - jak žákům talentovaným, tak převažující skupině žáků, je-
jichž zájmy se ještě nevyhranily, jakož i žákům se speciálními výchovnými potřebami (viz výše). 
Těm všem poskytovala škola všeobecnou přípravu na další vzdělávání na středních školách a uči-
lištích a snažila se tak formami naplňující název našeho ŠVP Skolou k životu. 
Škola jako samostatný právní subjekt, přestože na ní odborová organizace svou činnost nevyvíjí, 
vždy 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 platných pojistných smluv pojištění 
pracovníků a žáků. V oblasti BOZP  jsme se zaměřili na postupné odstraňování závad zjištěných 
při preventivních a veřejnoprávních kontrolách (schodiště k ŠD) a doplňování předepsané doku-
mentace tak, jak ji vyžadují měnící se právní normy. 
V oblasti péče o žáky byla striktně dodržována všechna legislativní opatření, a tak se podařilo po-
čet úrazů udržet na úrovni předchozích období. Při žádném z registrovaných úrazů nedošlo 
k žádnému pochybení ze strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech pří-
padech byla na vině neopatrnost.   
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11. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

Nejen v příštím školním roce, ale i v letech dalších budeme usilovat na všech úrovních a ve všech 
součástech příspěvkové organizace, aby naše škola nabízela co nejlepší podmínky pro vzdělávání 
žáků, připravovala je pro život a další studium. Budeme pokračovat ve vyváření prostředí, které je 
přátelské, ale zároveň motivuje děti k co nejefektivnějšímu využití poskytovaných podnětů. 

Budeme pečovat o materiální zázemí i lidský potenciál školy. Proto se zaměříme zejména na: 

 organické zapracování nové legislativy do školních procesů 

 přípravu strategických dokumentů, jež nám umožní reagovat na budoucí výzvy 

 zlepšování podmínek pro vzdělávání hospodárným nakládáním s rozpočtovými prostředky 
a získáváním zdrojů mimorozpočtových 

 posilování kompetencí pracovníků plynoucích z legislativních změn i společenského a 
technického pokroku 

 zkvalitňování nabídky vzdělávacích aktivit po žáky, včetně těch se speciálními vzdělávací-
mi potřebami a nadaných 

 zapojení rodičovské i širší veřejnosti do života školy 

V současnosti patří naše škola mezi ty, o něž zákonní zástupci projevují zájem zejména pro: 

 velmi dobré podmínky pro vzdělávání a takřka rodinné prostředí 

 kvalitní a motivovaný pedagogický sbor schopný kvalitně připravit žáky na další studium 

 prostředí partnerské komunikace 

Výsledky, jichž škola dosahovala a dosahuje, jsou tak pro všechny její zaměstnance závazkem do 
budoucnosti. Bez dosavadní podpory zřizovatele, města Česká Lípa, a součinnosti s partnery, 
zejména pak se zákonnými zástupci, by se jej však dařilo naplňovat jen obtížně. 

 

12. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

a) Česká školní inspekce (Liberecký inspektorát)  

 v tomto školním roce na škole, vedle elektronického dotazníkového zjišťování, provedla 
kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 
Sb. a zákona č. 255/2012 Sb 

 inspekční činnost byla zaměřena na odstranění nedostatků zjištěných při předchozí in-
spekční činnosti a účinnost preventivních opatření zamezujících jejich opakování 

Zjištěné závady Opatření Vyhodnocení 

Schodiště ke školní družině v rozporu 
s odst. 5.11 přílohy nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších poža-
davcích na pracoviště a pracovní pro-
středí 

Provedeny stavební 
úpravy schodiště (posu-
nutí vstupních vstup-
ních dveří, vybudování 
nástupního prostoru 
nad schodištěm) 

Schodiště splňuje požadavky na 
bezpečnou chůzi. 
 
Nebylo zjištěno porušení 
právního předpisu. 

 

b) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

 ve školním roce 2015/2016 byly ve škole provedeny kontroly ve školní budově, ve školní 
jídelně a elektronické zjišťování (školní kantýny, nápojové a potravinové automaty) 
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Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 Školní kuchyně Bez závad Nebyla uložena 

1 Školní automaty, kantýny Bez závad Nebyla uložena 

1 Základní škola Bez závad Nebyla uložena 

 
c) Krajský úřad Libereckého kraje 

 předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 6 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Sledovaná oblast Zjištění Opatření 

Vnitřní předpisy or-
ganizace 

Nebyly zjištěny nedostatky Nebyla uložena 

Rozpočet 2015 – pří-
mé (nerv.) náklady 

ZŠ vyčerpala veškeré finanční prostředky 
(UZ33 a UZ33 061) 

Nebyla uložena 

Mzdy a personalistika Byly zjištěny nedostatky: 
1. Zaměstnankyním nebyly odečteny 4 
roky, resp. 2 roky praxe za nesplněné 
vzdělání 
2. zaměstnanec nepředložil před uzavře-
ním pracovního poměru doklad o bezú-
honnosti a doklad o zdravotní způsobilosti 

1. Po kontrole osobních spisů 
zaměstnanců odečteny 4 roky 
praxe třem zaměstnankyním. 
Překvalifikováním pracovní 
náplně pracovnice došlo 
k přeřazení do platového 
stupně, v němž se odečet 
praxe neprovádí. 

2. Zaměstnanec předložil 
požadované dokumenty 

Doporučeno stanovit ve vnitřním plato-
vém předpisu zařazení nepedagogických 
zaměstnanců dle § 6 – zvláštní určení pla-
tového tarifu. 
Doporučeno zkontrolovat zařazení za-
městnanců do platové třídy  

Provedena kontrola a ná-
sledné překvalifikování pra-
covní náplně některých pe-
dagogických a nepedagogic-
kých pracovníků a s tím spo-
jené přeřazení do nižší plato-
vé třídy. 

Čerpání ostatních 
neinvestičních výdajů 

Nebyly zjištěny nedostatky Nebyla uložena 

 
 

d) Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa 

Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

Plnění povinností v nemocenském po-
jištění 

Bez závad Nebyla uložena 

Plnění povinností v oblasti pojistného Bez závad Nebyla uložena 

Plnění povinností v důchodovém pojiš-
tění 

Bez závad Nebyla uložena 
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e) Město Česká Lípa, městský úřad, úsek kontroly a interního auditu 
 

Předmět kontroly Výsledky Opatření 

Základní dokumenty příspěvkové orga-
nizace 

Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Zavedení vnitřního kontrolního systé-
mu 

Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Uzavřené smlouvy a objednávky 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Čerpání schváleného rozpočtu 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Účetní závěrka 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Inventarizace majetku, závazků, pohle-
dávek 

Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Vedení účetnictví 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Tvorba a použití fondů 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Výdaje z bankovního účtu 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Hospodaření s majetkem 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

Agenda školního stravování 
Nebyly shledány nedo-
statky 

Nebyla uložena 

 
 
f) Kontrola stavu a zabezpečení požární ochrany školy byla prováděna na základě smlouvy 
o činnosti ing. J. Holinkou – bezpečnostním a požárním technikem, periodické kontroly koná pan 
Oldřich Uher a paní Dagmar Černá, pověření funkcí preventistů PO a BOZP.  
 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

I. Rozbor hospodaření za období leden – prosinec 2015 

PŘÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

příslušného 
roku 

CELKEM 
Příspěvek 

 zřizovatele 
Hlavní čin-

nost 
Doplňková 

činnosti 
Pronájem 
majetku 

Dotace      
ostatní* 

mimoškolní 
aktivity 

Rezervní 
fond,           

fond od-
měn,  fond 

investic 

příspěvek na 
provoz 2401000 2 420 000,00    2 400 000,00          20 000,00      

příspěvek na 
odpisy 101000 101 000,00    101 000,00              

příspěvek na 
mzdy vč. 
odvodů 0 0,00                

příspěvek na 
OON vč. 
odvodů 0 0,00                

příspěvek na 
investice 
(schválený) 0 0,00                
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úroky 6000 4 332,60      4332,6         

školné 172000 175 140,00      175140         

stravné 980000 973 799,00      972260       1539 

doplňková 
činnost 110000 122 798,00        122798       

pronájem   0,00                

dotace   0,00                

převod z 
rezervního 
fondu 20000 15 667,00                                15667 

čerpání 
fondu odměn   0,00                

ostatní   26 321,00      26321         

granty   31 976,00    31976           

    0,00                

PŘÍJMY    
CELKEM 

3 790 000,00    3 871 033,60    2 532 976,00    1 178 053,60    122 798,00    0,00    20 000,00    17 206,00    

 

VÝDAJE 

Schválený 
rozpočet 

příslušného 
roku 

CELKEM 
Příspěvek 
zřizovatele 

Hlavní čin-
nost 

Doplňková 
činnosti 

Pronájem 
majetku 

Dotace      
ostatní* 

Rezervní 
fond fond 

odměn 
fond 

investic 
5011 - mzdy 
zaměstnanců 7000 8 622,00        8 622,00          

5021 - ost. osobní 
náklady 0 0,00                

5031 - povin. soc. 
poj. 13000 10 491,00      8 334,00    2 157,00          

5061 - povin. soc. 
poj. - mzdy 
(neškolské PO) 0 0,00                

5031 - povin. soc. 
poj. OON (neškol-
ské PO) 0 0,00                

5032 - povin. zdr. 
poj. 5000 3 776,00      3 000,00    776,00          

5032 - povin. zdr. 
poj. - mzdy 
(neškolské PO) 0 0,00                

5032 - povin. zdr. 
poj. - OON 
(neškolské PO) 0 0,00                

5038 - zákon. poj. 
zam. 0 0,00                

5131 - potraviny 980000 974 234,05      972 695,05          1 539,00    

5133 - léky 2000 1 345,00    1 345,00              

5134 - prádlo, 
oděv, obuv 0 0,00    0,00              

5136 - knihy, tisk 76000 64 998,26    29 975,07    34 689,19          334,00    

5137 - DDHM 243000 184 059,28    170 640,78    2 566,50          10 852,00    

5139 - materiál 274000 309 544,54    236 901,60    44 032,94    4 811,00      19 318,00    4 481,00    

5151 - voda 165000 138 863,00    128 033,70    5 961,30    4 868,00          

5152 - teplo 0 0,00    0,00              

5153 - plyn 705000 583 623,07    511 524,84    39 687,23    32 411,00          

5154 - el. energie 325000 319 195,00    288 496,10    16 695,90    14 003,00          

5155 - pevná 
paliva 0 0,00    0,00              

5156 - pohonné 
hmoty 1000 334,00    334,00              

5161 - služby pošt 7000 5 539,00    5 507,00          32,00      

5162 - služby 
telekomun. 58000 51 044,00    51 044,00              

5163 - služby 
pen.ústavů 20000 21 069,23    21 069,23              

5164 - nájemné 15000 10 000,00    10 000,00              

5166 - služby 
konzultační 7000 7 260,00    7 260,00              

5167 - služby 
školení a vzd. 10000 9 966,00    9 966,00              

5168 - zpracování 
dat 65000 68 426,00    68 426,00              

5169 - nákup 
služeb 418000 358 244,74    309 652,34    20 549,40    27 393,00      650,00      
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5171 - opravy a 
údržba 275000 252 727,35    225 020,35    3 150,00    24 557,00          

5172 - programové 
vybavení 14000 17 169,90    17 169,90              

5173 - cestovné 1000 516,00    516,00              

5175 - pohoštění 1000 903,00    903,00              

5342 - FKSP 1000 419,00      333,00    86,00          

5909 - odpisy 101000 100 611,20    100 611,20              

nákup investic 0 0,00                

    0,00                

VÝDAJE    
CELKEM 3789000,00 3502980,62 2194396,11 1151694,51 119684,00 0,00 20000,00 17206,00 

Výsledek 
hospodaře-

ní ke dni:   368 052,98 338 579,89 26 359,09 3 114,00 0,00 0,00 0,00 

II. Vyúčtování dotací za období leden – prosinec 2015 

Ukazatel 
č. akce (pro-

jektu) 
EDS/SMVS 

účelový znak číslo jednací 
Skutečně 
čerpáno 

k 31. 12. 2015 

Vráceno 
v průbě-
hu roku 
na pří-
jmový 
účet 

MŠMT 

Skutečně 
použito 
k 31. 12. 

2015 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 

vypořádání 

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3  

A.1 Dotace celkem       12 306 006 0 12 306 006 0 

Zvýšení platů pracovníků regionální-
ho školství  

33052   346494 0 346494 0 

Zvýšení odměňování pracovníků 
regionálního školství v roce 2015 

  33061   59747 0 59747 0 

Přímé náklady na vzdělávání 
 

33353   11899765 0 11899765 0 

A.3 Dotace a návratné finanční 
výpomoci celkem 
(A.1 + A.2) 

      12 306 006 0 12 306 006 0 

 

Účelový 
znak Ukazatel - název programu 

Poskytnuto k 
31.12.2015 

Vráceno  
v průběhu roku 

zpět na 
výdajový účet 

poskytovatele do 
31.12.2015 

Použito 
k 31.12.2015 

a b 1 2 3 

33 024 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z 
třetích zemí 

0,00 0,00 0,00 

33 025 
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2015 

0,00 0,00 0,00 

33 028 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  0,00 0,00 0,00 

33 034 
Rozvojový program MŠMT na podporu organizace a ukončování střední-
ho vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 
zkušebním období roku 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence 
středních škol 2014 

0,00 0,00 0,00 

33 040 
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 
2015 

0,00 0,00 0,00 

33 043 
Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách 
a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 0,00 0,00 0,00 

33 049 Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání  0,00 0,00 0,00 

33 050 
Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 346 485,00 346 485,00 0,00 

33 060 Zabezpečení škol a školských zařízení 0,00 0,00 0,00 

33 061 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 59 747,00 59 747,00 0,00 

33 061 platy 44 257,00 44 257,00   

33 061 pojistné 15 047,00 15 047,00   

33 061 FKSP 443,00 443,00   
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33 122 
Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového 
chování na rok 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 160 Projekty romské komunity na rok 2015 0,00 0,00 0,00 

33 163 
Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového 
chování na rok 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 166 
Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 
2014/2015 - okresní a krajská kola soutěží 

0,00 0,00 0,00 

33 354 
Příprava sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium 
a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2015 

0,00 0,00 0,00 

33 435 
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí 
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie 

0,00 0,00 0,00 

33 457 
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na rok 2015 

0,00 0,00 0,00 

Celkem poskytnuto z kapitoly MŠMT - 33 406 232,00 406 232,00 0,00 

34 070 Kulturní aktivity 0,00 0,00 0,00 

Celkem poskytnuto z kapitoly MK - 34 0,00 0,00 0,00 

Celkem poskytnuté dotace určené k vyúčtování k 31. 12. 2015 406 232,00 406 232,00 0,00 

 
 
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 vč. kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. 
 
 
 
 
V České Lípě 3. října 2016               Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy v.r. 
 
 
 
 
 
 

 
15. Schvalovací doložka 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na zasedání Školské rady Základní školy Česká 
Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace dne 13. 10. 2016 a následně schválena. 

 

 
Za Školskou radu ZŠ Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace: 
 
 
 
V České Lípě dne 13. 10. 2016                                                           Jitka Kýhosová, předsedkyně v.r. 
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Přílohy 

I. Učební plány 
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II. Vnější hodnocení – výsledky testování 

Stonožka (Scio), IX. A, IX. B 
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Mezi žáky 9. ročníku byli hned tři hodnoceni jako nejlepší v Libereckém kraji  
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Testování žáků 8. ročníku 
Anglický jazyk - Scate 
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Testování žáků 8. ročníku 
příprava na přijímací zkoušky 
 
 

 

 
 
Obecné studijní předpoklady 
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Český jazyk 
 

 
 
 
Matematika 

 
 
 
 

 

 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2015 - 2016 

8 

Standa 2016 
výsledky celoškolního testování žáků – standardy základního vzdělávání 

  

 
 

III. Prezentace školy 

 
Web školy: www.zspatova.cz 

 

Webová prezentace školy byla doplněna Videoprocházkou školou a přístupem k Bakalářům: 
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Nadále vychází časopis Pátoviny, jednou za dva měsíce informuje o dění ve škole očima žáků   

 
Počet zobrazení řady fotogalerií vypovídá o tom, že i tato forma prezentace školy je atraktivní. 

 

 

Naši žáci se objevují i v příspěvcích moderních 
sdělovacích prostředků jako účastníci význam-
ných akcí pořádaných městem (zde projekty 
Rok šikovných rukou a Českolipský pedagog). 

Aktivity naší ško-
ly nacházejí ode-
zvu i v denících a 
časopisech (De-
ník, Učitelské 
noviny)   
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IV. Ocenění 

       

Hezkých výsledků dosahovali naši žáci (1. i 2. stupeň) nejen v testování, ale i v soutěžích MŠMT. 
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Naši žáci se účastnili řady uměleckých i sportovních přehlídek a soutěží. Mnohdy s pěknými umístěními. 

                                    
 

 

 
Běh Českou Lípou 2015: Pohár a diplom pro nejlepší převzali naši sportovci z rukou paní starostky Mgr. R. Žatecké 

Ocenění pro nej-
lepší základní 
školu v Běhu 
Českou Lípou 
a pohár za 2. 
místo v okresním 
kole Dopravní 
soutěže mladých 
cyklistů 
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V soutěži Šikovné ruce jsme dosáhli v kategorii 1. stupně vítězství, v kategorii 2. stupeň jsme vybojovali 3. místo. 

 

      
Aktivní byla škola nejen ve sportu (na snímku medailisté z Trojboje s Adamem), ale i v pomoci druhým. 
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V. Protokoly z kontrol 
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VI. Fotografie z akcí 

 

 

Vítání prvňáčků probíhá na školní zahradě 
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Z projektového Evropského dne jazyků 
 

 

Výstup žáků IV. a V. třídy na Klíč  
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Běh Českou Lípou je pro naše žáky tradičně první významnou sportovní událostí školního roku 
 

 

Každoročně naše žáky navštěvují příslušníci HZS Česká Lípa s preventivním programem Hasík 
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Významný českolipský historik Mgr. L. Smejkal seznamuje naše žáky s událostmi Listopadu 1989 
 
 

 

Naši pedagogové organizují pro žáky celou řadu soutěží (zde O nejkrásnější vánoční přání) 
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Nedílnou součástí vyučování jsou exkurze (II.A, II.B a III.A na zámku Ploskovice) 

 
Přednášky a projektové vyučování (zde Zdravý životní styl) jsou dalším vítaným zpestřením výuky na škole 
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Veselé zoubky – projekt seznamující žáky 1. ročníku se zásadami péče o chrup. 
 

 

Školní dílna dovybavená z prostředků projektu OPVK slouží k rozvoji technických dovedností dětí 
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Předmět polytechnická výchova rozšířil nabídku povinně volitelných předmětů na 2. stupni. 

 

 

V rámci předmětu Informační technologie a média žáci 7. a 9. ročníku informovali prostřednictvím školní-
ho časopisu Pátoviny o dění ve škole i mimo ni (zde na výstavě Šikovné ruce v KD Crystal Česká Lípa) 
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Žákovská samospráva, která se se schází dvakrát do měsíce, organizuje i řadu vlastních akcí (zde při vyhod-
nocování soutěže o nejlepší velikonoční výzdobu třídy) 

 
 

 

Na školních kolech soutěží a olympiád se žáci kvalifikují do okresních kol (snímek z recitační soutěže) 
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Děti z 1. stupně na turnaji v míčových hrách, který organizují společně jejich učitelky a vychovatelky 

 

Mezi významné tělovýchovné aktivity školy patří i lyžařský výcvikový kurz (Bedřichov v Jizerských horách) 
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Pravidelně se účastníme i charitativních akcí (Květinový den ve spolupráci s Českolipskou Vesnou) 

 

 
Výtvarné a sportovní aktivity nabízejí i školní družina a školní klub (keramický kroužek). 
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Praha je tradičním cílem exkurzí našich žáků (třídy I. a III.B na Vltavě pod Karlovým mostem) 
 

 
 
Učivo dějepisu zpestřují vyučující exkurzemi na památná místa naší republiky (žáci 2. stupně v Kutné Hoře) 
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Úspěšnou účastí v soutěžích žáci reprezentují školu (nahoře Českolipská kaple sv. Kříže a Šikovné ruce, 
uprostřed Dopravní soutěž mladých cyklistů- krajské kolo, dole Českolipská pěnice)  
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Příležitostí k setkávání s rodiči jsou vedle dnů otevřených dveří i školní akademie a Zahradní slavnost. 
 

 
 
 

 


