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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 
 
Datum zařazení do sítě:  8. 2. 2007 s účinností od 1. 9. 2007 
 
Kontakt:   telefon: 487 833 020, e-mail: zspatova@volny.cz 
 
Internetové stránky:  www. zspatova.cz 
 
Vedení školy 
 

 
Jméno a příjmení 

funkce 

 
Titul 

 
Datum jmenování, odvolání 

Petr Jonáš 
ředitel školy 

Mgr. Jmenován k 1. červenci 2011 

Olga Šustková 
zástupkyně ŘŠ 

Mgr. Jmenována k 1. červenci 1992, odvolána k 31. červenci 2012 

Václav Krecl, 
zástupce ŘŠ 

Mgr. Jmenován k 1. srpnu 2012 

 
Školská rada 

Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje 

Jitka Kýhosová předsedkyně 
zákonné zástupce žáků 

Jiří Pachovský  Ing, Bc., člen 

Eva Stehlíková Mgr., členka 
zřizovatele 

Jaromír Štrumfa Ing., člen 

Lenka Čechová Mgr., členka 
pedagogické pracovníky 

Štěpánka Kočová Mgr., členka 

 
 

Školská rada Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace byla zvolena dne 

31. 10. 2011 a svou činnost zahájila 29. 11. 2011.  
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Řízení školy 

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

Člen rozšířeného vedení Zastupující 

Mgr. Petr Jonáš Vedení školy 

Mgr. Olga Šustková Vedení školy, výchovné poradenství 

Mgr. Václava Dubnová 1. stupeň 

Mgr. Alena Jurkuláková 2. stupeň 

Lenka Melichnová Školní družina a školní klub 

Dagmar Černá Školní jídelna 

Jiřina Stránská Ekonomika 

Oldřich Uher Správní zaměstnanci 

 

Sdružení rodičů přátel a dětí školy (SRPDŠ)  

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

Žákovská rada  

Pravidelně se scházela 1x za 14 dní a byla složena ze zástupců žáků 5. ročníku a 2. stupně 
(2 z každé třídy), kteří byli prostředníky mezi kolektivem třídy a vedením školy. Na svých 
jednáních vedených předsedkyní Radkou Merkovou, žákyní VIII. třídy, a koordinovaných Mgr. 
Olgou Šustkovou, zástupkyní ředitele školy, diskutovali o problémových situacích na škole a 
vznášeli podněty pro zlepšení chodu školy. ŽR se v minulosti podílela i na vydávání školního 
časopisu Pátoviny (v tomto školním roce bylo vydávání časopisu obnoveno). Ve spolupráci s 
Ligou boje proti rakovině zajišťovala prodej žlutých květů. Vysílala svého zástupce i do ZaDeM 
(Zastupitelstva dětí a mládeže při DDM Libertin Česká Lípa). Vedení školy členy ŽR informovalo 
o aktuálních problémech školy a záměrech na další období. Činnost ŽR byla oboustranně 
přínosná a pro chod školy se jeví i do budoucna prospěšná.   
 
 
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. V rámci možností udržovaná budova nabízí svým žákům 14 učeben (10 

kmenových tříd, dvě učebny cizích jazyků, videoučebnu a dvě třídy pro výuku výpočetní 
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techniky), příjemné, byť nevelké, prostory poskytuje rovněž dvěma oddělením školní družiny a 

školnímu klubu. Nabídku doplňuje školní knihovna a nevyužívaná dílna s keramickou pecí. Pro 

pohybové aktivity slouží tělocvična (v roce 2000 rekonstruována), školní hřiště s asfaltovou 

plochou a prostranství s herními prvky. Pro zaměstnance školy je připraveno zázemí ve 

sborovně a kabinetech matematiky a fyziky, výpočetní techniky a dějepisu, chemie a biologie, 

výtvarné výchovy a českého jazyka, zeměpisu, 1. stupně a tělesné výchovy. Výchovné poradenství 

je poskytováno v samostatném kabinetu. Vedení školy sídlí v ředitelně školy, svou kancelář má 

k dispozici i ekonomka školy. Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje školní jídelna 

umístěná v přízemí školní budovy, v přilehlých prostorách se nachází kancelář vedoucí školní 

jídelny a zázemí pro kuchařky. V suterénu, kde jsou umístěny rovněž šatny, sídlí školník a 

uklízečky.  

 

Materiálně technické zabezpečení 

Stáří budovy vyžaduje soustavnou péči, jakékoli zanedbání či opomenutí klade pak zvýšené 

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

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

probíhají. 

Ve školním roce 2011 – 2012 proběhlo několik akcí: 

 Oprava a přepojení kanalizace (do funkční větve – předchozí řešení vyžadovalo 

pravidelné odčerpávání splašků z jímky před budovou školy) 

 Oprava střechy nad prostorami školní družiny  

 Oprava hlavního plynového kotle (následek havárie), dílčí opravy kotle v tělocvičně 

 Zabezpečení a oprava stropní klenby ve 3. NP (ve spolupráci se statikem a ORMI) 

 Výměna stropních svítidel ve 3. NP (dokončení prací započatých za předešlého vedení) 

 Otlučení vnitřních omítek v tělocvičně (zabezpečení odvětrávání vlhkého zdiva) 

 Nátěr stropních desek v tělocvičně (v rámci pětileté periodické údržby) 

 Oprava a výměna podlahových krytin ve školním klubu a kabinetu Čj a Vv 

 Výměna plynového kotle v tělocvičně (slouží i pro ŠD) a úprava kotelny 

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

 Výmalba některých prostor 

 Oprava školního hřiště (odvodnění asfaltové plochy, obnova sportovního značení, úprava 

dopadových ploch pod herními prvky) 

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

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

Česká Lípa. Cílem je završit některé započaté práce, zejména záchranu historické budovy 

tělocvičny a dokončit rekonstrukci sociálních zařízení druhou etapou, po níž by získaly důstojné 

prostory pro hygienu i žákyně a zaměstnankyně naší školy. 

V oblasti vybavování školy moderní didaktickou a výpočetní technikou nebylo možné spoléhat 

na prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu, připravované dovybavení z projektu EU 

Peníze školám bylo znemožněno závěry kontroly z MŠMT, které vedly k přerušení čerpání 

prakticky na celý školní rok. V červnu 2012 kontrola Finančního úřadu pochybnosti MŠMT 

svými závěry rozptýlila a v novém školním roce zbylé prostředky z dotace využity budou.   

V uplynulém školním roce tak stojí za zmínku instalace nové magnetické školní tabule, na niž 

sponzorskými finančními dary přispěli rodiče žáků II. třídy. 

Pokud se naplní záměry ministerstva školství a budou navýšeny prostředky na ONIV, jejichž 

výše dosud neumožňovala ani obměnu fondu učebnic, budeme usilovat o další dovybavení školy 

technikou a výukovými materiály. 
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Údaje o počtu žáků 

Ve školním roce 2011 – 2012 navštěvovalo školu v 10 třídách celkem 258 žáků*. 

 

Z toho 6 tříd     1. - 5. ročníku   149 žáků 

 

Z toho 4 třídy       6. - 9. ročníku   109 žáků 

 

Školní družina 2 oddělení   60 žáků 

 

Školní klub 1 oddělení   30 žáků 

* Dvě žákyně I. stupně konající povinnou školní docházku v zahraničí (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) jsou sice 

kmenovými žáky školy, do výkazů školní matriky se však pro potřeby financování neuvádějí. 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

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

 

Č. Součásti Vymezení činnosti Kapacita 

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

300 žáků 

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

60 žáků 

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

50 žáků 

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

300 jídel 

 

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Školou k životu (platnost od 3. 9. 2007). Koordinátorkami byly jmenovány pro 1. stupeň Mgr. 

Lenka Čechová a pro 2. stupeň Mgr. Štěpánka Kočová. 

Od šestého ročníku se škola v rámci volitelných předmětů a praktických činností 

zaměřuje na výpočetní techniku. Jako druhý cizí jazyk je od 7. ročníku vyučována němčina 

v týdenní dotaci 2 hodin.  
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Zřizovací listina umožňuje škole v rámci doplňkové činnosti 

 pronajímat nebytové prostory 

 vyvíjet hostinskou činnost 

 provozovat tělovýchovná zařízení a organizovat sportovní činnost. 

 

 

3.   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

Stav k 30. 6. 2012 

Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci 

 Bártl Zdeněk, Bc. 

 Bártlová Michaela, Mgr. 

 Bednářová Soňa, Mgr. 

 Císař Pavel, Mgr. 

 Čechová Lenka, Mgr. 

 Dubnová Václava, Mgr. 

 Holá Denisa, Mgr. 

 Jeklová Božena 

 Jurkuláková Alena, Mgr. 

 Jonáš Petr, Mgr. 

 Knoblochová Lucie, Mgr. 

 Kočová Štěpánka, Mgr. 

 Kubešová Mária, Mgr. 

 le Breux Kristýna, Mgr. 

 Melichnová Lenka 

 Rychterová Lenka, Mgr. 

 Sudová Zdeňka, Bc. 

 Svitáková Alena 

 Špindler Radek, Ing. 

 Šustková Olga, Mgr. 

 Truxová Eva, Mgr. 
 Zelinková Hana 

 Černá Dagmar  

 Děkanová Ludmila 

 Fialová Kamila 

 Kavříková Blanka 

 Kuthanová Věra 

 Pecová Jitka 

 Stolářová Eva 

 Stránská Jiřina 

 Uher Oldřich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem 22 Celkem 9 

 

Na základní škole v uplynulém školním roce pracovalo 17 kmenových pedagogů (z toho 4 na 
částečný 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 (1 na úplný úvazek, ostatní na 
částečný). Na škole dále pracuje ekonomka školy, školník (v topném období vykonává též funkci 
topiče), 3 uklízečky - 2 na plný úvazek a 1 na částečný (úklid v tělocvičně a ve ŠD).   Ve 
starobním důchodu jsou 4 zaměstnanci. 
 

Průměrný věk - ženy 47,62 

Průměrný věk - muži 44,50 

Průměrný věk všech pedagogických pracovníků 47,05 
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Oproti loňskému roku lze konstatovat mírné snížení průměrného věku pedagogických zaměstnanců (49.6). 

 
Personální zabezpečení a kvalifikovanost pedagogického sboru 

Kategorie 
Kvalifikovanost 

v % 
Studující 

* 

Nekvalifi-
kovaní 

produktiv-
ního věku 

Nekvalifikova-
ní 

poproduktiv-
ního věku 

a těsně před 
dostudováním. 

Řešení 

Vedení 
školy 

100,0 % 0 0 0 - 

I. stupeň 
1. – 5. ročník 

83,3 % 0 0 1 
 

Podpora doplňujícího 
pedagogického studia 

na PF a rozšiřování 
kvalifikace formou 

DVPP 
 

II. stupeň 
6. – 9. ročník 

84,6 % 0 2 0 

ŠD a ŠK 100 % 0 0 0 

Celková 
kvalifiko-

vanost 
83,3 % 1 2 1 

 
* Studium magisterského programu pedagogického směru 

Údaje o nepedagogických pracovnících  

a) správní zaměstnanci:  Stránská Jiřina – ekonomka  

    Uher Oldřich     - školník a topič 

                                           Kavříková Blanka – uklízečka  

                                           Stolářová Eva  - uklízečka  

                                           Děkanová Ludmila – uklízečka                                     

b) školní jídelna:              Černá Dagmar – vedoucí ŠJ   

                            Kuthanová Věra – vedoucí kuchařka  

                       Fialová Kamila – kuchařka  

            Pecová Jitka - pomocná síla v kuchyni 

Počty pracovníků  

 

Učitelé 19,00 

Přepočtené osoby 15,60 

Z toho žen 15,00 

Přepočtené osoby 12,40 

Vychovatelky ŠD a ŠK 3,00 

Přepočtené osoby 2,40 

Nepedagogičtí pracovníci 9,00 

Přepočtené osoby 8,35 

Z toho žen 8,00 

Evidenční počet zaměstnanců 32 
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Nástup nových pracovníků   

 

Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Příchod od : Zařazení 

Mgr. Krecl Václav PF 1. 8. 2012 Zástupce ředitele 

 

Ukončení pracovního poměru 

Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Důvod ukončení Zařazení 

 Jeklová Božena SŠ dohodou Učitelka 1. stupně 

 
 Vývoj kvalifikovanosti  

Ve školním roce 2011 - 2012 na 1. stupni působila jediná učitelka, pracující důchodkyně, která 
nesplňuje magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání, vzhledem ke snížení počtu tříd na 1. 
stupni s ní byl rozvázán pracovní poměr. Do školního roku 2012 – 2013 tak škola vstupuje s plně 
kvalifikovaným 1. stupněm. Na 2. stupni nesplňovali magisterský stupeň pedagogického 
vzdělání 3 pracovníci, v závěru školního roku jeden z nich promoval. Další ze zbývajících 
pokračuje v magisterském studiu pomocných věd historických. Poslední pak splňuje podmínky 
prominutí odborné způsobilosti z důvodu dosaženého věku a odborné praxe. Dalšímu zlepšování 
situace na 2. stupni brání malá nabídka distančního studia.   
 

Analýza aprobovanosti 

Aprobace 
Počet pracovníků 

vyučující / 
aprobovaně 

Aprobace 
Počet pracovníků 

vyučující / 
aprobovaně 

1. stupeň 6 / 5 Matematika 2 / 2 

Český jazyk 1 / 1 Fyzika 1 / 1 

Anglický jazyk 4 / 2 Výpočetní technika 2 / 0 

Dějepis 2 /1 ICT 1 / 0 

Přírodopis 1 / 1 Hudební výchova 2 /0* 

Zeměpis 1 / 0 Německý jazyk, 
PVP 

1/ 0  

Chemie 1 / 1 Výtvarná výchova 1 / 1 

Pracovní výchova 2 / 1 Rodinná výchova 1 / 0 

Občanská výchova 2 / 2 Tělesná výchova 3 / 1 

*jeden pedagog je výkonným umělcem 
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4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2012/2013 s následujícími výsledky:  

 

Celkem se dostavilo k zápisu  36 dětí 

rozhodnuto o odkladu školní docházky  5 

Stažení žádosti (předčasný nástup)  3 

přeřazeno na jinou školu  2 

zapsané postižené děti   0 

přistěhovalo se  1 

do 1 budoucí první třídy školy zařazeno celkem:   27 dětí. 

Komentář: Důvodem uvedeného počtu odkladů je nedostatečná školní zralost dětí, které se 
potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá orientace, 
tvary, barvy, určování množství…), na něž již poukázaly výsledky testů školní zralosti a pohovory 
u zápisu. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských zařízení tuto 
skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost žádostí zákonných zástupců o odklad nástupu 
do 1. ročníku. 3 žádosti o přijetí žáků, jejichž zákonní zástupci usilovali o přijetí svých dětí o rok 
dříve, byly staženy z důvodu nedostatečné školní zralosti (2) a z důvodu stěhování (1). 
 
Vývoj počtu žáků 
 

Celkový počet žáků k 30. 6. 2012  258 

Ukončilo školní docházku  26 

Přijato na víceleté gymnázium  4 

Přestoupilo na jinou školu  2 

Přestoupilo z jiné školy   9 

Přijato do 1. třídy  28 

Celkový počet žáků k 31. 8. 2012   263 

Přírustek (+) / Úbytek žáků (-) +5 

 

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

Hodnocení školy jako vzdělávací instituce má dvě základní roviny:  

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 

přechodu na střední školy a SOU (i když zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti 

úspěšnosti 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 Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace.  

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

vzdělávání (pracovní název Standa 2012) jednak, aby naše žáky připravila na chystaná testování 
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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 v rámci akademie školy bylo završením prvního 

ročníku celoškolního testování a povzbuzením pro příští období. 

 

Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při 

přijímání 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. Těší nás proto, že se do školy naši absolventi vracejí, aby poděkovali 

svým bývalým pedagogům za to, že je na středoškolská studia dobře připravili. Uznání pak 

zaznívá i z úst rodičů, jejichž děti další etapu svého vzdělávání bez problémů zvládají. 

Zjišťování výsledků vzdělávání na základních školách si v tomto školním roce kladl za cíl 

celonárodní projekt NIQES, jehož realizací byla pověřena Česká školní inspekce. V jeho rámci 

byli testováni žáci 5. a 9. ročníků z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Na naší škole se 

podařilo zajistit účast téměř všech žáků (výsledky v příloze). Materiály ČŠI k testování uvádějí: 

„Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu 

osvojených dovedností. Pro řadu ředitelů je ale podle jejich vyjádření zajímavý pohled na 

souhrnné výsledky za třídu. Je ale třeba mít na paměti, že jakákoli agregace dat, ať už na úrovni 

třídy nebo (tím spíše) na úrovni školy snižuje vypovídací hodnotu výsledku, protože neumožňuje 

adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně od výsledků jednotlivých žáků. … Podobně 

jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé 

porovnání. Vzhledem k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená 

(chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou poměrně velká) – rozhodně nejde z rozdílu několika 

procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny 

výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci – mají se pokoušet 

upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. 

Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava je vždy v rukou 

školy.“ (www.niqes.cz). Výsledky našich žáků by tak měly být podrobeny věcné analýze v rámci 

předmětových komisí a metodických sdružení.  

Byť je na trhu nabízena celá řada evaluačních nástrojů, jejich uplatňování je limitováno jednak 

omezeností finančních zdrojů, jednak nutností uměřenosti jejich nasazování. Na testování 

klimatu třídy, potažmo školy bylo zaměřeno dotazníkové šetření POHODA, jehož se mohli díky 

podpoře Evropské unie zúčastnit třídní učitelé a žáci druhého stupně (viz příloha). I jeho 

výsledky spolu s doporučeními realizátora projektu, společnosti Scio, budou prezentovány na 

poradách pedagogických i správních zaměstnanců (protože i k práci nepedagogů se tvůrci 

dotazníků obraceli).  

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

technické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její 

personální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů. I v těchto oblastech se 

v posledních letech projevují snahy o úsporná opatření, zejména ze strany státu (problematika 

soustavně krácené kapitoly ostatních neinvestičních výdajů škol se stala předmětem mnoha, 

nejen úzce odborných, diskuzí).  

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

každý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních 

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

přes veškerou snahu postihnout hodnotovou orientaci žáků, schopnost aplikovat poznatky, 

specifikovat sociální kompetence. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy – přehledy 
I. pololetí 

 

Třída 
Počet žáků Prospěli 

s vyzna-
menáním 

Prospěli 
Nepro-

spěli 

Chování Důtky Pochvaly 

z toho dívek 2         3 TU      ŘŠ TU   ŘŠ    VC 

I. 31 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. 22 7 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

III. 27 19 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. 29 20 18 10 0 0 0 0 0 5 0 0 

V. A 20 11 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 20 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. 
stupeň 149 78 122 27 0 0 0 0 0 5 0 0 

 
 

Třída 
Počet žáků Prospěli 

s vyzna -
mením 

Prospěli 
Nepro-

spěli 

Chování Důtky Pochvaly 

z toho dívek 2        3 TU        ŘŠ TU   ŘŠ    VC 

VI. 29 17 15 14 0 0 0 2 0 0 0 0 

VII. 29 20 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. 25 10 5 20 0 0 0 1 0 0 0 0 

IX. 26 15 6 20 0 0 0 4 0 0 0 0 

II. 
stupeň 109 62 32 77 0 0 0 7 0 0 0 0 

VC – výroční ceny – vyhlašovány na konec školního roku   

Celke
m za 
školu 

258 140 154 104 0 0 0 7 0 5 0 0 

 

II. pololetí 
 

Třída 
Počet žáků Prospěli 

s vyzna-
menáním 

Prospěli 
Nepro-

spěli 

Chování Důtky Pochvaly 

z toho dívek 2         3 TU      ŘŠ TU   ŘŠ    VC 

I. 31 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. 22 7 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. 28 19 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. 29 19 20 9 0 0 0 1 0 8 0 0 

V. A 19 10 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 20 10 13 7 0 0 0 0 0 1 0 0 

I. 
stupeň 149 76 123 26 0 0 0 0 0 9 0 0 
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Třída 
Počet žáků Prospěli 

s vyzna -
mením 

Prospěli 
Nepro-

spěli 

Chování Důtky Pochvaly 

z toho dívek 2        3 TU        ŘŠ TU   ŘŠ    VC 

VI. 28 17 14 14 0 0 0 5 0 0 0 0 

VII. 29 20 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. 25 10 7 18 0 0 0 0 0 1 0 0 

IX. 26 15 4 22 0 0 0 2 0 0 0 0 

II. 
stupeň 109 62 31 78 0 0 0 7 0 1 0 0 

VC – výroční ceny byly vyhlášeny zkušebně na konci roku tak, že třídní učitelé nominovali nejlepšího žáka (popř. žáky) za 
třídu, v přehledu za uplynulý školní rok zatím neuvedeni – je třeba  upřesnit kritéria udělování. Oceněn byl i nejlepší sportovec 
– sportovní kolektiv: Družstvo dívek, 6. – 9. roč. za úspěšnou reprezentaci ve florbalových soutěžích.   

Celke
m za 
školu 

258 140 154 104 0 0 0 7 0 10 0 0 

 

 
Počet neomluvených hodin: 0, z toho v I. pololetí: 0  
 

Umístění absolventů školy 

Střední školy 

Č. Název školy 
Počet žáků 

celkem 

1 Gymnázium Česká Lípa 1 

2 Obchodní akademie Česká Lípa 2 

3 Střední průmyslová škola Česká Lípa 2 

4 

VOŠ a SOŠ sklářská Nový Bor - Gymnázium 1 

VOŠ a SOŠ sklářská Nový Bor – Předškolní výchova 1 

VOŠ a SOŠ sklářská Nový Bor – Design 1 

5 Evropská obchodní akademie Děčín 1 

6 Střední odborná škola pro administrativu EU Praha 1 

7 SUPŠ Kamenický Šenov 2 

8 SUPŠ Liberec 2 

9 SPŠ stavební Liberec 1 

10 Střední škola Liberec, Truhlářská 1 

11 VOŠ a SŠ stavební Děčín 1 

12 Euroškola Česká Lípa 1 

13 SŠ zdravotnická Praha 1 

14 VOŠ a SPŠ dopravní Praha 1 

15 SOŠ,SOU 28. října Česká Lípa 5 

16 SOŠ a SOU řemesel Děčín 1 

Celkem 26 

Sumář 

 

Z devátých tříd 26 

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

Z pátých ročníků (víceleté gymnázium) 4 

Celkem 30 
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Třída Počet žáků/z toho dívek 
Studijní obory 

 s maturitou 
Učební obory 

V. A 1/0 1/0 0/0 

V. B 3 / 3 3 / 3 0 / 0 

IX. 26/ 15 22/14 4/1 

Celkem 30/18 26/17 4/1 

V procentech* 100% 84,6% 15,4% 

* počítáno pouze z žáků IX. třídy 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
V letošním školním roce se naše škola zúčastnila rozličných aktivit a nabídli jsme žákům 

smysluplné využití volného času. Přesto jsme řešili problém slovního napadání a bránění v 

odchodu žáka V. B ze strany spolužáků. Událost byla vyšetřena, projednána s rodiči a na 

mimořádné pedagogické radě, která rozhodla o potrestání viníků. Ostatní problémy (záškoláctví, 

vandalizmus, intolerance, šikana, kriminalita), které se vyskytly, jsme řešili hned v počáteční 

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

jsme se skupinou žáků šesté třídy řešili pohovorem kouření mimo školu. Cíl minimálního 

preventivního programu jsme splnili. 

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

zabývajících se problematikou sociálně patologických jevů. 

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

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

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

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

osnovy. Využili jsme prostředky z grantů města na sportovní den a akademii.  

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

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

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

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

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

anglického jazyka pro žáky 2. ročníku. Žáci 9. třídy připravili pro děti I. stupně Čertovský den. 

Poslední měsíce se velká část žáků podílela na přípravě školní akademie. 

 
Termíny jednotlivých akcí 
2011 
9. září    návštěva Policie a záchr, služby    2., 3.,4.,  5. a 6.ročník 
13. září   exkurze na horu Klíč      5.ročník 
16. září   exkurze na farmu v Pihelu     2.ročník 
22. září   Den bez aut – ŠD     I. i II. stupeň 
23. září   exkurze do IQ parku v Liberci    II. stupeň 
23. září   beseda Výskyt násilných trestních činů  4.ročník. 
27. září   exkurze u hasičů     ŠD 
30. září   výlet do Sloupu v Čechách    2.  a 4.ročník 
6.-7. října  seminář Šikana         
6.-8. října   harmonizační pobyt       6.ročník 
25. října   beseda o kyberšikaně     6.ročník 
4. listopadu   exkurze do NTM v Praze    II. stupeň 
8. listopadu   exkurze do cukrovaru v Dobrovicích   5. ročník 
9. listopadu  Burza škol       9.ročník 
12. listopadu    beseda o vězeňství     8. a 9. ročník 
2. prosince   Čertovské odpoledne     ŠD 
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2. prosince   exkurze do NG v Praze     II. stupeň 
7. prosince   exkurze – Betlémy v Kryštofově  údolí   7. a 8.ročník 
9. prosince   výlet do Úštěku      2. a 4. ročník 
9. prosince   divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze    1. a 3. ročník 
13. prosince   beseda – Kouření škodí zdraví    8. ročník 
19. prosince   beseda – Moderní je nekouřit    9. ročník 
22. prosince   vánoční besídky      I. a II. stupeň 
 
 
2012 
27. ledna   turnaj v košandě     I. stupeň 
30. leden   Naivní divadlo Liberec    2. a 4. ročník 
21. únor    beseda –Sex, AIDS a vztahy    8. a 9. ročník 
22. únor   exkurze do zdobírny skla    5. ročník 
24. únor   masopustní karneval     I. stupeň  
9. březen   beseda o kouření     7. ročník 
20. březen   filmové představení Práče    5. ročník 
27. březen   výlet do Pekla      3.ročník 
27. březen  exkurze do ND a Planetária Praha   5. ročník 
28. březen  Holocaust –projekt SŠ    9. ročník 
březen – duben  Liga škol      I. a II. stupeň 
18. duben   Beseda s pamětnicí 2.sv.války   5.ročník 
20. duben   dopravní soutěž      ŠD 
25. dubna  exkurze do krytu SPŠ Česká Lípa   5.ročník 
28. duben   Prohlídka flétnových souborů    ŠD 
2. květen   film Mezi stěnami      6.ročník 
18. květen   Povídání o kouření      6.ročník 
19. květen   Českolipská píšťalka      ŠD 
1. června   akce ke Dni dětí      I. a II. stupeň 
8. červen   Pohár starostky  
8. červen   exkurze do Benátek nad Jizerou    II. stupeň 
15. červen   sportovní odpoledne      ŠD a ŠK  
21. červen   školní akademie      I.a II. stupeň 
květen – červen ozdravné pobyty     I.stupeň 
páteční  sportovní turnaje       II. stupeň 

Zpracovala Mgr. Soňa Bednářová, metodička prevence rizikového chování 

 

7. Poradenské služby 

Hodnocení oblasti výchovného poradenství  
 Funkci výchovné poradkyně ve školním roce  2011 – 2012 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, 
poradách pedagogických pracovníků i na schůzkách s rodiči. Poskytovala také individuální 
konzultace 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 Bc. Zdeňky Sudové systematickou 
přípravu k volbě povolání. Žáci získávali základní informace o situaci na trhu práce a přehled o 
náročnosti a specifikaci jednotlivých profesních oborů. V rámci výuky se učí sebehodnocení, 
konfrontují své schopnosti a možnosti s požadavky vybraných studijních a učebních oborů. Žáci 
8. a 9. tříd navštívili v době vyučování poradenské centrum (IPC) na Úřadu práce, kde získali 
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základní přehled o nabídkách, o formách studia apod. Velmi účelná a funkční byla návštěva žáků 
na Burze škol v České Lípě, kde získali vyčerpávající informace nejen o studiu, ale i o 
možnostech dalšího praktického uplatnění. S aktuálními informacemi byli žáci průběžně 
informováni prostřednictvím nástěnky a propagačními letáčky, kterými se školy prezentují a 
jsou žákům plně k dispozici. Žáci mohli též bezplatně využít Comdi testování, což do značné 
míry usnadnilo rozhodování s přihlédnutím k jejich předpokladům a schopnostem v konfrontaci 
s požadavky a nároky škol. Rady a pomoci výchovného poradce využili žáci na pravidelných 
konzultacích, zvláště pak v průběhu přijímacího řízení uvítali pomoc žáci i rodiče v 
komplikovaných případech při přijímání a hledání dalších alternativ uplatnění, pomoc 
v odvolacím procesu atd. Přijímací řízení bylo úspěšné, všichni žáci byli přijati na zvolené 
střední školy. 
Oblast práce se žáky se specifickými poruchami učení 
 Škola úzce spolupracuje s PPP v České Lípě, vede evidenci žáků a plně respektuje veškerá 
doporučení PPP. Na škole funguje dyslektická ambulance, kterou vede Mgr. A. Jurkuláková. 
Oproti minulému školnímu roku se podařilo přijít i s nabídkou pomoci pro žáky 1. stupně, a to 
nabídkou logopedické nápravy, ambulance vedly Božena Jeklová a Mgr. Michaela Bártlová, a 
dyslektické nápravy pod vedením Mgr. Lenky Čechové. Pro každého žáka, u něhož byla 
diagnostikována jakákoli 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 procvičování pozitivní výsledky. Pravidelnou docházkou do výše 
uvedených ambulancí a soustavnou domácí přípravou pod dohledem rodičů se daří 
kompenzovat poruchy žáků tak, aby v dalších letech nebyly překážkou jejich výkonu ve studiu i 
v životě.  
Oblast řešení negativních jevů a projevů žáků 
 Drobnější přestupky proti školnímu řádu se řeší vcelku úspěšně pohovorem se žákem, 
okamžitě jsou informováni i jejich rodiče. Zkušenosti jsou vesměs pozitivní, i když i my se 
setkáváme v některých případech s neporozuměním, liknavostí, lhostejností a špatným 
postojem rodiny vůči škole. Jsou to však ojedinělé případy, většina rodičů si uvědomuje 
nezbytnost spolupráce školy a rodiny a plně školu respektuje.  Škola nezaznamenala 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. 
 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Novela vyhlášky o soustavě krajských normativů předznamenala soustavné snižování 
prostředků na ONIV, z nichž škola mj. hradí DVPP. Prostředky, které na tuto oblast poskytovalo 
město, jsme využívali zejména k dalšímu vzdělávání správních zaměstnanců, aby mohli lépe 
reagovat na legislativní změny v ekonomice a školním stravování. Další vzdělávání pedagogů 
mělo být ve školním roce 2011 – 2012 hrazeno zejména z rozpočtu EU Peníze školám, kontrola 
z MŠMT, která konstatovala podezření na nesrovnalost při organizaci výběrového řízení a 
šetření postoupila územně příslušnému finančnímu úřadu, znemožnila nakládání s plánovanými 
prostředky do konce školního roku. Ve školním roce 2012 – 2013 budou naplánované aktivity 
v této oblasti směřovat ke splnění indikátorů projektu EU Peníze školám Modernizace vyučování 
na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice. 

 

DVPP - oblast Účast 

Školský management – nové právní normy ve školství 1 osvědčení 

Koordinátor ICT 1 osvědčení 

Výuka matematiky – finanční gramotnost 2 osvědčení 

Prevence rizikového chování 1 osvědčení 

Výuka anglického jazyka – moderní metody 1 osvědčení 
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9. 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 
soutěží byly na škole uskutečněny i další akce, které nepřesahují rámec školy. Jejich cílem bylo 
připomenout žákům významná výročí, události a svátky. 
 
9.1 Sportovní soutěže 

 

Akce Kolo Reprezentace Umístění 

Pohár rozhlasu Okr. 

Mladší žáci 13. místo 

Mladší žákyně 13. místo 

Starší žáci 11. místo 

Preventan Cup, 
vybíjená 

Okr. 
Mladší žáci – otevřená kat. 11. místo 

Mladší žákyně 8. místo 

Sjezdové lyžování Okr. 
Šafránková Adéla, VII. 3. místo 

Onger Marek, VII. 6. místo 

Orion Florbal Cup 
Okr. 

Chlapci, 6. – 7. r. 6. místo 

Dívky, 8. – 9. r 4. místo 

Dívky 6. – 7. r 1. místo 

Kraj. Dívky 6. – 7. r 2. místo 

Florbal O pohár 
ministra školství 

Okr. 
Dívky 6. – 7. r 

2. místo 

Kraj. 4. místo 

Jarní plavecké 
závody 

Okr. Mladší žáci, 4. – 5. r 2. místo 

OVOV Okr. Družstvo 6. – 7. roč.  4. místo 

McDonaldś Cup Zákl.sk. Mladší žáci, kat. B 5. – 8. místo 

McDonaldś Cup Zákl.sk. Mladší žáci, kat. A 8. místo 

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

Okr. 
Starší žáci (dívky, chlapci) 

2. místo 

Kraj. 7. místo 

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

 

Akce Kolo Reprezentace Umístění 

Pythagoriáda Okr. Černá Kateřina 13. místo 

Pythagoriáda Okr. Lövenhöfer Radek 7. - 8. místo 



Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace ve školním roce  2011 - 2012 

18 

Pythagoriáda Okr. Šafář Matěj 5. – 11. místo 

Pythagoriáda Okr. Tilleová Tereza 18. – 23. místo 

Matematická 
olympiáda 

 
Okr. 

Kroupová Anežka 8. – 9. místo 

Wagenknecht Lubomír 7. místo 

Koš Luděk 3. místo 

Rozboud Tomáš 6. – 9. místo 

Líšková Michaela 4. místo 

Myslíková Lucie 5. – 6. místo 

Fojtů Radim 10. místo 

Flodin Markus 11. místo 

Fyzikální 
olympiáda 

Okr. 

Merková Radka 8. místo 

Beňová Simona 9. místo 

Kroupová Anežka 6. místo 

Wagenknecht Lubomír 7. místo 

Řeháček Jan 9. místo 

Wagenknechtová Jana 11. místo 

Olympiáda v Čj Okr. 
Kroupová Anežka 4. - 6. místo 

Vonostránská Nikola 11. – 14. místo 

Biologická 
olympiáda 

Okr. 

Kořen Milan 6. místo 

Lövenhöfer Radek 8. místo 

Šafář Matěj 9. místo 

Fabiánová Denisa 15. místo 

Dějepisná 
olympiáda 

Okr. 
Váňová Denisa 29. místo 

Čechová Kristýna 31. místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

Okr. Řeháček Jan 7. místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

Okr. Rozboud Tomáš 8. místo 

Chemická 
olympiáda 

Okr. 
Kroupová Anežka 10. místo 

Řeháček Jan 16. – 17. místo 

 
9.3 Další formy prezentace 
Naši žáci se pod vedením svých vyučujících účastnili i celé řady dalších soutěží a přehlídek prací, 
v nichž dosáhli na pěkná umístění. Mnohých úspěchů pak dosahují 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, Pohár starostky 
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města, festival Hudbou k přátelství (chlapecký sbor pod vedením pana J. Eisenbergera 
dosáhl na 2. místo a žákyně I. třídy Jiřina Klímová obsadila v kategorii sólový zpěv 3. 
místo), rozsvěcení vánočního stromu, Českolipskou píšťalku či jiné akce. 
Takřka o všem, co ve škole podnikáme, se mohou rodiče i široká veřejnost dozvídat 
prostřednictvím 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 obracet se svými dotazy, žádostmi a připomínkami), školního 
časopisu Pátoviny (měsíčník vydávaný s podporou SRPDŠ a Města Česká Lípa 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, která se uskutečnila 21. června 2012 pod 
názvem Pátovka má talent. Velké úsilí pedagogů a jejich žáků při přípravě pestrého programu 
ocenili nejen rodiče, ale i čestní hosté. Akademie se stala rovněž důstojnou kulisou pro vyhlášení 
držitelů výročních cen a vítězů školního testování (v dopolední části) a zejména pak pro 
rozloučení s žáky 9. ročníku (odpoledne).  

10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

Údaje o kontrolách provedených ČŠI 
Česká školní inspekce (Liberecký inspektorát) v tomto školním roce školu nenavštívila. 

Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány 

a) KHES – ve školním roce 2011/2012 byly ve škole provedeny kontroly ve školní budově, a 
zvláště pak ve školní jídelně, kde byl nad obvyklou míru podroben kontrole jídelníček. Bylo 
konstatováno, že naše školní jídelna v dostatečné míře dbá na jeho pestrost a snaží se o 
zařazování pokrmů zdravé výživy.   

Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 Školní kuchyně Bez závad Nebyla uložena 

1 Základní škola Bez závad Nebyla uložena 

 
b) Kontrola MŠMT České republiky 
Na škole proběhla kontrola ze strany kontrolní skupiny Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky, která zjišťovala podmínky realizace projektu EU Peníze školám 
Modernizace vyučování na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice. Zkoumání podrobila oblast tvorby 
digitálních učebních materiálů, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (osvědčení o 
DVPP) i vybavování výpočetní a didaktickou technikou (výběrová řízení vypsaná na dodávku 
techniky a kurzů DVPP). 

Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 EU Peníze školám 
- průběh a čerpání 

Podezření na 
nesrovnalost při realizaci 
výběrového řízení 

Postoupení věci místně příslušnému 
finančnímu úřadu 

 
c) Kontrola Finančního úřadu Liberec 
Na základě podnětu MŠMT se uskutečnila kontrola ze strany Finančního úřadu Liberec, která se 
zaměřila na realizaci napadeného výběrového řízení. Konstatovala, že k nesrovnalosti nedošlo.  

Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 

1 EU Peníze školám 
– realizace 
výběrového řízení 

Výběrové řízení bylo 
realizováno v souladu 
s právními předpisy 

Nebyla uložena 
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d) 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.  

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Rozbor hospodaření podle rozpočtové skladby – obec 

Rozbor hospodaření za období: leden - prosinec 2011 (obec) 

         

PŘÍJMY CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* 

rezervní 
fond  

příspěvek neinv.-rozpočet 2 543 000,00 2 543 000,00             

příspěvek inv.-rozpočet 0,00               

úroky 7 048,61   7 048,61           

školné 124 410,00   124 410,00           

stravné 891 063,00   891 063,00           

doplňková činnost 0,00               

pronájem 159 360,00     159 360,00         

grant 10 000,00 10 000,00             

převod z rezervního fondu 0,00               

ostatní 2 400,20   2 400,20           

  0,00               

  0,00               

  0,00               

PŘÍJMY   CELKEM 3 737 281,81 2 553 000,00 1 024 921,81 159 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÝDAJE CELKEM 
příspěvek 

zřizovatele 
hlavní 

činnost 
doplňková 

činnosti 
pronájem 
majetku 

granty      
ostatní* 

rezervní 
fond  

5011 - mzdy zaměstanců 0,00                  

5021 - ost.osobní náklady 0,00                  

5031 - povin.soc.poj. 0,00                  

5032 - povin.zdr.poj. 0,00                  

5038 - zákon.poj.zam. 0,00                  

5131 - potraviny 891 064,13      891 064,13              

5133 - léky 1 962,00    1 962,00                

5134 - prádlo,oděv,obuv 0,00                  

5136 - knihy, tisk 101 804,01    48 352,21    53 451,80              

5137 - DDHM 114 601,00    107 374,00    7 227,00              

5139 - materiál 188 885,60    179 648,60    7 595,00    1 642,00            

5151 - voda 113 601,00    106 979,00    2 155,00    4 467,00            

5152 - teplo 0,00                  

5153 - plyn 758 994,30    665 492,30    30 110,00    63 392,00            

5154 - el.energie 368 442,00    333 027,00    11 405,00    24 010,00            

5155 - pevná paliva 0,00                  

5156 - pohonné hmoty 565,00    565,00                

5161 - služby pošt 4 771,00    4 771,00                

5162 - služby telekomun. 83 095,46    83 095,46                

5163 - služby pen.ústavů 26 126,00    26 126,00                

5164 - nájemné 15 040,00    15 040,00                

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

5167 - služby školení a vzd. 6 350,00    6 350,00                

5168 - zpracování dat 66 105,00    66 105,00                

5169 - nákup služeb 345 832,40    332 265,40    5 218,00    8 349,00            
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5171 - opravy a údržba 260 882,20    245 022,20    6 100,00    9 760,00            

5172 - programové vybavení 6 820,00    6 820,00                

5173 - cestovné 0,00                  

5175 - pohoštění 0,00                  

5342 - FKSP 0,00                  

5909 - odpisy 182 950,00    182 950,00                

VÝDAJE   CELKEM 3 545 091,10    2 419 145,17    1 014 325,93    111 620,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

Výsledek hospodaření 
ke dni: 

31. 12. 2011 
192 190,71 133 854,83 10 595,88 47 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Komentář k tabulce - obec  

 
2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1.015.473,00 

 vybrané stravné (891.063), vybrané školné ŠD + ŠK (124.410) 
 

 

2132 Příjmy z pronájmů a ostat. n.  159.360,00 
 příjmy za   pronájem  tělocvičny, pitný automat Coca Cola ,  

 
 

2141 Příjmy z úroků 7.048,61 
 přijaté úroky z BÚ organizace a z BÚ FKSP 

 
 

2119 Ostatní příjmy 2.400,20 
 příjem za odběr nevydaných jídel a za odběr zbytků 

 
 

4121 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí 2.553.000,00 
 poskytnutý příspěvek od zřizovatele na provoz (2.543.000), granty 

(10.000),  
 

 

 Příjmy celkem 3.737.281,81 
   

5131 Potraviny 891.064,13 
 náklady na spotřebu potravin ve školní jídelně dle výdejek  

 
 

5133 Léky, zdravotní potřeby 1.962,00 
 doplnění lékárniček, digitální teploměr, 

 
 

5136 Knihy, učební pomůcky, materiál na výuku, pomůcky pro 
ŠD a tisk 

101.804,01 

 časopisy a odborná literatura, materiál na výuku, materiál, hry, 
hračky, knihy pro ŠD, knihy, UP do ŠD, 
 

 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114.601,00 
 sedací pytle do ŠD, notebook, tiskárna, žákovské židle, kamerový 

systém, fotoaparát, 
 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 188.885,60 
 materiál na údržbu , čistící prostředky a pomůcky na úklid, 

xerografický papír a tonery do tiskáren a kopírek, poštovní poukázky, 
ubrusovina do ŠJ , kancelářské potřeby, materiál na výzdobu  školy, 
ostatní materiál pro potřebu  školy, 
 

 

5151 Studená voda 113.601,00 
 spotřeba studené vody v objektu školy, školní jídelny, školní družiny a 

tělocvičny 
 

 

5153 Plyn 758.994,30 
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 Spotřeba zemního plynu v objektu školy, školní jídelny, školní 
družiny a tělocvičny, 
 

 

5154 Elektrická energie 368.442,00 
 spotřeba el. energie v objektu školy, školní jídelny, školní družiny a 

tělocvičny   
 

5156 Pohonné hmoty 565,00 
 benzín do motorové sekačky 

 
 

5161 Služby pošt 4.771,00 
 poštovné 

 
 

5162 Služby telekomunikací 83.095,46 
. telefonní služby, elektronická komunikace, internet -počítačová  

učebna, 
 

 

5163 Služby peněžních ústavů 26.126,00 
 poplatky za služby BÚ organizace a BÚ FKSP  

 
 

5164 Nájemné 15.040,00 
 pronájem bazénu, pronájem sálu na školní akademii 

 
 

5166 Konzultant., poradenské a právní služby 7.200,00 
 poskytování právní pomoci 

 
 

5167 Služby školení a vzdělávání 6.350,00 
  školení ekonomky a vedoucí školní jídelny  

 
 

5138 Služby- zpracování dat 66.105,00 
 zpracování dat- mzdy a mzdové listy  

 
 

5169 Nákup ostatních služeb 345.832,40 
 svoz odpadu , mytí oken , revize elektro, revize kouřovodů a revize 

úpravny vody v kotelnách,  revize zahradní sestavy, aktualizace 
programů,programátorské služby  správa a podpora ICT, elektr. 
zabezpečení školy, čištění lapolu , ostatní různé drobné  služby, 
preventivní prohlídky zaměstnanců, rozšíření zabezpečovacího 
systému, 
  

 

5171 Opravy a udržování  260.882,20 
 opr. a údržba kopírek a PC, elektro opravy ,  oprava tělocvičného 

nářadí , malování, oprava žlabů, svodů , oprava kuch. zařízení , oprava 
kanalizace,ostatní drobné opravy, 
 

 

5172 Programové vybavení 6.820,00 
 pr.Bakaláři 

 
 

5909 Ostatní neinvestiční výdaje 182.950,00 
 účetní odpisy DHM za rok 2011 

 
 

  
 

 

 Výdaje celkem  3.545.091,10 
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Přehled čerpání rozpočtu (KÚ)  dle účel. znaků a položek  

          rok 2011 

          
  účelový znak         

rozpoč.p.   33353 33015 33017 33027 celkem KÚ FO RF celkem  

                    

4122 dotace KÚ 10 685 611 10 730 24 000 223 361 10 943 702     10 943 702 

4132 dotace FO         0 9 070   9 070 

4133 dotace RF         0   106 106 

celkem příjmy  10 685 611 10 730 24 000 223 361 10 943 702 9 070 106 10 952 878 

  
 

                

5011 HM ped. 6 276 501     165 449 6 441 950     6 441 950 

  HM neped. 1 413 190 7 948     1 421 138 9 070   1 430 208 

5021 OON ped. 18 800       18 800     18 800 

  OON neped. 9 900       9 900     9 900 

5024 odstupné ped. 38 621       38 621     38 621 

  odstupné neped. 42 313       42 313     42 313 

celkem mzdy  7 799 325 7 948 0 165 449 7 972 722 9 070 0 7 981 792 

  
 

                

5031 SP ped.  1 569 629     41 364 1 610 993     1 610 993 

  SP neped. 355 563 1 987     357 550     357 550 

5032 ZP ped. 565 057     14 892 579 949     579 949 

  ZP neped. 128 010 715     128 725     128 725 

celkem 2 618 259 2 702 0 56 256 2 677 217 0 0 2 677 217 

  
 

                

5342 FKSP ped.  62 764     1 656 64 420     64 420 

  FKSP neped. 14 222 80     14 302     14 302 

celkem 76 986 80 0 1 656 78 722 0 0 78 722 

  
 

                

5038 Koop. 32 976,0   0,0   32 976,0     32 976,0 

5132 ochr.p.p 3 480,0   0,0   3 480,0     3 480,0 

5135+5136 učeb. + UP 118 171,0   
24 

000,0   142 171,0     142 171,0 

5167 DVVP 3 300,0   0,0   3 300,0     3 300,0 

5169 služby 26 500,0   0,0   26 500,0     26 500,0 

5172 SW 0,0   0,0   0,0     0,0 

5173 cestovné 1 027,0   0,0   1 027,0     1 027,0 

5191 zapl.sankce 0,0   0,0   0,0   106,0 106,0 

5424 náhrady ped. 2 373,0       2 373,0     2 373,0 

5424 náhrady neped. 3 214,0   0,0   3 214,0     3 214,0 

celkem ONIV 191 041,0   
24 

000,0 0,0 215 041,0 0,0 106,0 215 147,0 

                    

celkem výdaje 
10 685 

611,0 
10 

730,0 
24 

000,0 
223 

361,0 
10 943 
702,0 9 070,0 106,0 

10 952 
878,0 

  
 

                

rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ÚZ 33 353 - Rozpočet přímých NIV 
ÚZ 33 015 - Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné 

hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých 
krajů na rok 2011 

 ÚZ 33017 -  Rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ 
ÚZ 33 027  - Rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským 

vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ 
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Komentář k tabulce – kraj  

4122 Neinvestiční přijaté dotace  10.943.702,00 
 přijaté neinvestiční dotace ÚZ 33353(10685611), přijaté účel.dotace 

ÚZ33015 (10730), ÚZ 33017 (24000), ÚZ 33027 (223361), 
 

 

4132 Převody z ostatních vlastních fondů 9.070,00 
 překročení mezd prac.ŚJ 

 
 

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 106,00 
 úhrada penále zdr. poj.  

 Příjmy celkem 10.952.878,00 
   
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7.872.158,00 
  

 
 

5021 Ostatní osobní výdaje  28.700,00 
 dohody mimo pracovní poměr 

 
 

5024 Odstupné 80.934,00 
 vyplacené odstupné zaměstnancům  
5031 Povinné pojistné SZ a PSPZ 1.968.543,00 
 odvody sociální pojištění organizace a zaměstnanců školy 

 
 

5032 Povinné pojistné všeobecné zdrav. poj. 708.674,00 
 odvody zdravotního pojištění organizace a zaměstnanců školy 

 
 

5038 Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 32.976,00 
 zákonné pojištění odpovědnosti organizace - Kooperativa 

 
 

5132 Ochranné pracovní pomůcky  3.480,00 
 pracovní obuv a oděvy pro pracovnice školní jídelny 

 
 

5135 Učebnice a učební pomůcky 142.171 
+ 

5136 
učebnice a učební pomůcky na výuku (CD, mapa ČR, DVD, 
monitory,PC, tiskárna,....) 

 

5167 Služby školení a vzdělávání 3.300,00 
 další vzdělávání pedagogických  pracovníků  
5169 Nákup ostatních služeb 26.500,00 
  náklady na plaveckou výuku žáků 

 
 

5173 Cestovné 1.027,00 
   
5191 Zaplacené sankce 106,00 
 Penále za zdravotního pojištění 

 
 

5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 78.722,00 
 tvorba FKSP z hrubých mezd  

 
 

5424 Náhrady mzdy za dočasné pracovní neschopnosti               
5.587,00 

 vyplacené dávky pracovní neschopnosti    
   
 Výdaje celkem 10.952.878,00 
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Grant EU "Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost" 
 

kap. 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

2010 - 2013 

 
Celkem z toho 

 
 85% EU 15 % stát 

celkem grant 1.404.186,00 1.193.558,00 210.628,00 

poskytnutá záloha v r. 2011 0 0 
 vyčerpáno v roce 2010 351.224,40 298.540,74 52.683,66 

vyčerpáno v roce 2011 486.731,00 413.721,35 73.009,65 

vyčerpáno celkem 837.955,40 712.262,09 125.693,31 

zbývá z poskytnuté zálohy k 31. 12. 2011 4.556,20 3.872,77 683,43 

pohledávky k 31. 12. 2011 561.674,40 477.423,24 84.251,16 

 
Přehled čerpání rozpočtu (KÚ)  dle účel. znaků a položek  

 EU peníze školám rok 2011 
   

rozpočtová pol.   33123 celkem  

        

4122 dotace  486.731,00 486.731,00 

celkem příjmy  486.731,00 486.731,00 

    
5011 HM 0,00 0,00 

5021 OON 40.000,00 40.000,00 

celkem mzdy  40.000,00 40.000,00 

    
5031 SP 0,00 0,00 

5032 ZP 0,00 0,00 

celkem 0,00 0,00 

    
5342 FKSP 0,00 0,00 

celkem 0,00 0,00 

    
5135+5136 učeb.+UP 319.646,00 319.646,00 

5137 DrDHM 27.360,00 27.360,00 

5167 DVVP 61.747,00 61.747,00 

5169 služby 21.600,00 21.600,00 

5172 SW 16.378,00 16.378,00 

5173 cestovné 0,00 0,00 

celkem ONIV 446.731,00 446.731,00 

    
celkem výdaje 486.731,00 486.731,00 

 
Komentář k tabulce EU r. 2011 

4122 Neinvestiční dotace  486.731,00 
 Profinancované  dotace  poskytnuté EU 

 
 

 

 Příjmy celkem 486.731,00 
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FKSP - účet  412 

  
počátečný stav k 1. 1. 2011 45402,36 

      Příjmy  § 2 - tvroba z Hm za r.2011 78722,00 

 
celkem 78722,00 

   Výdaje §  4 - vitamíny,očkování  15350,00 

 
§  4 - přísp. na provoz  0,00 

 
§  5 - pořízení HM 0,00 

 
§  7 - stravování 60085,00 

 
§  8 - rekreace 0,00 

 
§  8 - relax. pobyty 0,00 

 
§  9 - kultura,těl. a sport 5270,00 

 
§ 14 - dary 8000,00 

 
celkem 88705,00 

      

 
konečný stav k 31. 12. 2011 35419,36 

      

  
Konečný stav na účtech k 31. 12. 2011: 

 
2430010 BÚ FKSP 34987,28 

 
3210300 Dodavatelé -5270,00 

 
3770200 Jiné pohledávky  5704,00 

 
3780200 Jiné závazky (úroky z BÚ FKSP) -1,92 

 
  celkem 35419,36 

 
412 FKSP   

    

 
33510 §  6 - půjčky na bytové účely 0,00 

 
  § 11 - soc. půjčky a výpomoci 0,00 

 
  zůstatek k 31. 12. 2011 0,00 

 
Finanční fondy rok 2011 

   
5021 Ostatní osobní výdaje  40.000,00 

 dohody mimo pracovní poměr 
 

 

5135 Učebnice a učební pomůcky 319.646,00 
+ 

5136 
dataprojektory, reproduktory,interaktivní  zařízení, kalkulačky,....  

5137 DrDHM 27.360,00 
 keramické tabule 

 
 

5167 Služby školení a vzdělávání 61747,00 
 školení pedagogických pracovníků 

 
 

5169 Nákup ostatních služeb 21.600,00 
 Administrace projektu EU, instalace SW do učebny výpočetní 

techniky, 
 

 

5172 Programové vybavení 16378,00 
 MS Office 2010  

 Výdaje celkem  486.731,00 
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Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 

 
  911 - FO 914 - FR Celkem 

 
Kraj 0,00 0,00 0,00 

 
Město 20 000,00 172 190,71 192 190,71 

 
Celkem 20 000,00 172 190,71 192 190,71 

      

 
Odůvodnění zlepšeného HV: 

   

 
Město : 

    

 
84 501,70 úsp. přísp. - energie (příznivé povětrnostní podmínky)   

 
49 353,13 úspora přísp. - opravy a údržba (41.977,80),  ost. neinv. náklady (7.375,33) 

 
1 148,00 úspora přísp. (školní družina + školní klub)   

 
135 002,83 

celkem úspora příspěvku od 
zřizovatele     

 
9 447,88 přijaté úroky z BÚ (7.048,61), ostatní příjmy (2.399,07)   

 
144 450,71 ostatní příjmy hl. činnosti     

 
47 740,00 doplňková činnost (tělocvična)     

 
192 190,71 celkem  za organizaci     

Zpracovala Jiřina Stránská, ekonomka školy 

 

12. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů 

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

 

411  - Fond odměn  

 počáteční stav  196.822,00 
 naplnění fondu ze zlepšeného HV za rok 2010 147.000,00 
 čerpání 9.070,00 
 konečný stav 334.752,00 
   
412  - FKSP  

 počáteční stav  45.402,36 
 příjmy  78.722,00 
 čerpání  88.705,00 
 konečný stav  35.419,36 
   
413  - Fond rezervní  

 počáteční stav 234.793,25 
 naplnění fondu ze zlepšeného HV za rok 2010 147.878,40 

  zaplacené penále za nedoplatek VZP (106,-),  106,00 

 konečný stav  382.565,65 
    
416  - Fond reprodukce IM  

 počáteční stav  7.559,80 
 příjem: tvorba ve výši odpisů  182.950,00 
 příjem investiční dotace od zřizovatele 650.000,00 
 čerpání: nařízený odvod ve výši odpisů zřizovateli 182.950,00 
 konečný stav  657.559,80 
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b) účast v celorepublikových programech 
 Škola realizuje projekt EU Peníze školám Modernizace vyučování na ZŠ Česká 
Lípa, Pátova ulice, který umožňuje vybavení školy moderní výpočetní a didaktickou 
technikou, další vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorbu digitálních učebních materiálů. 
Ty byly v průběhu školního roku ověřovány v příslušných hodinách. Manažerem projektu je 
ředitel školy, koordinátorkami byly do konce r. 2011 Mgr. Štěpánka Kočová a Bc. Zdeňka Sudová 
od ledna 2012, účtováním projektu byla pověřena Jiřina Stránská. Administrátorem projektu byl 
na základě smlouvy o provedení práce Mgr. J. Vencl, který poskytuje konzultace a zpracovává 
monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu pro MŠMT České republiky. 

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. 

 

13. Výkon státní správy  

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

o přijetí k plnění povinné školní docházky 27 0 

o odkladu povinné školní docházky 5 0 

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 0 

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. 

 

14. 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 
odstraňování 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 
počet úrazů udržet na úrovni předchozího období. Při žádném nedošlo k žádnému pochybení ze 
strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině 
neopatrnost.  V oblasti plnění hygienických norem bylo dosaženo celé řady zlepšení, a to díky 
prováděným rekonstrukcím (WC, osvětlení, podlah a udržovatelnost ploch). 
 
15. 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 
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D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     sankce nebyly uloženy 
 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu 
školy. 
 
 
16. 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 speciálními výchovnými potřebami (viz výše). 
 
 
 
 
 
V České Lípě 5. října 2012          Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schvalovací doložka 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na zasedání Školské rady Základní školy Česká 
Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace dne 15. 10. 2012 a následně schválena. 

 

 
Za Školskou radu ZŠ Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace: 

 
 
 
V České Lípě dne 19. 10. 2012                                                 Jitka Kýhosová, předsedkyně v.r. 

 
 
 
 
 
 


