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1. Základní údaje o škole 

Název a charakteristika školy  

název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, 

příspěvková organizace 

adresa školy Jindřichovice pod Smrkem 312, 463 66 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 727 446 00 

IZO 102 229 147 

vedení školy ředitelka: Mgr. Dagmar Vondráčková, od 1. 7. 2009 

 

Kontakt tel.: 482 328 020, mobil: 725 814 923 

e-mail: info@skolajps.cz  

 www.jindrichovice.cz 

 

Zřizovatel  
 

název zřizovatele Obec Jindřichovice pod Smrkem 

adresa zřizovatele Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 

Kontakt tel.: 482 360 366 

fax: 482 328 074 

e-mail: ou@jindrichovice.cz 

www.jindrichovice.cz 

  

Součásti školy  

     IZO    kapacita 

Mateřská škola (MŠ) 116 401 834 28 

Základní škola (ZŠ) 102 229 147 74 

Školní družina (ŠD) 130 005 193 24 

Školní jídelna  (ZŠ) 116 402 842 73  

 

1.4 Materiálně - technické podmínky školy 

Budova školy sdružuje čtyři oddělení. Mateřskou školu s jednou třídou, základní školu se 

čtyřmi učebnami, školní družinu s jednou třídou a školní jídelnu, která vaří pro žáky základní 

školy, děti mateřské školy, zaměstnance i pro cizí strávníky. Kapacita základní školy je 74, 

kapacita mateřské školy je 28 a kapacita školní družiny je 24 dětí. Kapacita školní jídelny je 73 

strávníků.  

Volný čas žáci většinou tráví ve třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo za pěkného počasí na školní 

zahradě, která má několik hracích prvků, prolézaček, trampolínu a pískoviště. Pískoviště má 

mobilní krytí, které slouží i jako stínění proti sluníčku. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, se scházejí v kmenové třídě ŠD v přízemí a 

v průběhu odpoledních aktivit využívají všechny učebny, tělocvičnu i zahradu.  

Ve všech třídách jsou výškově stavitelné lavice i židle. Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí 

a jedním notebookem pro pedagogy. Od roku 2019 má škola pro výuku informatiky i pro práci 

žáků na PC v ostatních hodinách dvanáct přenosných laptopů a dva tablety. Deset laptopů 

mailto:info@skolajps.cz
http://www.jindrichovice.cz/
mailto:ou@jindrichovice.cz
http://www.jindrichovice.cz/
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zakoupila škola v rámci projektu Šablony II. Všechny počítače jsou připojeny ke školní síti i 

k internetu. 

Ve všech třídách jsou zrenovované podlahy. Zabudovány do oken žaluzie. Dále se z důvodu 

nouzového stavu instalovali do všech tříd zásobníky na papírové ručníky a zásobníky na 

dezinfekci. 

Škola má k dispozici klasické piano a přenosné elektrické piano, které je využíváno pro 

pravidelné zpívání na schodech. Další přenosné piano je umístěno ve třídě mateřské školy a 

často se používá nejen ve třídě MŠ, ale také na akce mimo školu. 

  

1.5 Psychohygienické podmínky 

Všichni zaměstnanci školy se podílí na vytváření prostředí školy tak, aby bylo příjemné a 

rodinné. Pro všechny žáky i zaměstnance zajištujeme pitný režim neperlivou vodou ze školní 

studny dočišťovanou filtrem přímo na chodbě školy v prvním patře. Ve školním roce 2019/2020 

byl žákům umožněn nákup drobných svačin a odběru mléčných výrobků v rámci projektu 

„Mléko do škol“. Žáci dále dostávali v rámci projektu „Ovoce do škol“ jednou týdně zeleninu 

nebo ovoce.  

Na chodbě se nachází koutek pro odpočinek a četbu. O velké přestávce mají žáci možnost trávit 

co nejvíce času na školní zahradě nebo za nepříznivého počasí v tělocvičně. 

Každé pondělí všichni žáci a pedagogové vítají nový týden zpěvem na schodech. Za pěkného 

počasí velmi často bývá výuka na školní zahradě nebo v okolí školy. 

 

      

1.6 Údaje o školské radě a její činnosti 

Školská rada byla zřízena 1. ledna 2006. Má 3 členy, zástupce rodičů žáků, zřizovatele a 

pedagogického sboru. Do konce školního roku 2018/2019 byla členkou školské rady a 

předsedkyní Dana Kopecká, která se vzdala členství ve  školské radě, její syn odešel na jinou 

základní školu. Dne 19. 9. 2019 proto proběhly řádné volby do školské rady za zákonné 

zástupce žáků ZŠ, kde byla zvolena paní Klára Heytmánková. Následně se sešla školská rada 

v novém složení a byl zvolen předseda školské rady. Od 10. 10. 2019 je složení školské rady 

následující.  

   Zástupce rodičů – Klára Heytmánková – předseda školské rady 

   Zástupce pedagogů – Ing. Zuzana Hojdarová  

   Zástupce zřizovatele – Martin Vondráček  

 

Přílohou je zápis z jednání školské rady z 10. 10. 2019 a 7. 11.  2019 (Příloha 4). 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV  1. -  5. ročník 
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Žáci se vzdělávají po dobu celé docházky podle vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, v případě doporučení školského poradenského centra mají snížené výstupy. 

Pedagogové sepisují  Individuální vzdělávací programy (dále jen IVP), které jsou 

konzultovány s Pedagogicko-psychologickou poradnou Liberec. 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole zaměstnáno v průměru 17 osob. Někteří zaměstnanci 

mají několik funkcí, pracovních pozic. Například vychovatel školní družiny v dopoledních 

hodinách pracuje ve škole jako učitel i asistent pedagoga a v odpoledních hodinách pracuje jako 

vychovatel ve školní družině. Snažíme se, aby zaměstnanci měli plné úvazky, přesto mají 

někteří úvazek pouze částečný. Plný úvazek mělo ve školním roce 9 zaměstnanců, kteří tvoří 

stabilní personální zajištění ZŠ, MŠ a ŠJ.  

V průběhu školního roku jsme měli velké potíže najít uklízečku školy, což vidím jako velmi 

negativní faktor pro chod školy. Budova je velmi rozsáhlá a úklid celé školy je organizačně 

velmi náročné. Není možné řešit tuto situaci brigádníky nebo pouze částečnými úvazky. Ke 

konci kalendářního roku 2019 se už situace stabilizovala a uklízečku škola sehnala. 

Flexibilnost všech zaměstnanců ve škole je jedna z důležitých vlastností, kterou je potřeba mít. 

Údaje v tabulce jsou brány z mzdové inventury v červnu 2020 a je to přehled pracovních pozic 

ne fyzických zaměstnanců.  

 
Počet pracovních pozic 20 

Počet učitelů ZŠ 5 

Ředitelka 1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

Počet asistentů pedagoga ZŠ +MŠ 4 v ZŠ+2 v MŠ od 1/2020 

Počet chův MŠ 1 do 12/2019 

Počet fyzických osob  17 

 

Tři zaměstnankyně byly k 31.8.2020 na mateřské dovolené. 

 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Pedagogický sbor se stabilizoval. Dvě třetiny zaměstnanců, tj. pedagogů, vychovatelů a 

asistentů, jsou plně kvalifikovaní. Paní ředitelka absolvovala úspěšně státní zkoušky a svou 

kvalifikace na 2. stupeň ZŠ rozšířila tak o kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Nekvalifikovaná učitelka zahájila plánované studium na TU Liberec obor učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ. Jedna asistentka dokončila kvalifikační studium. 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Zápis k povinné školní docházce 

Do první třídy pro školní rok 2019/2020 bylo v květnu 2019 přijato 6 dětí a všechny děti do 1. 

ročníku nastoupily. Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se nekonal oficiálně 

prezenčně, ale zákonní zástupci zaslali žádosti o přijetí. Bylo doručeno celkem 19 žádostí a 

jedna žádost o odklad. Všem žádostem bylo vyhověno a pro nový školní rok bylo přijato 19 

žáků, z toho 3 pro denní výuku, 15 zažádalo o individuální vzdělávání a u jednoho proběhl 

dodatečný odklad. 
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Výsledky přijímacího řízení odcházejících žáků 5. ročníku 

Uzavření školy po jarních prázdninách velmi narušilo vzdělávání všech žáků a zejména 5. 

ročníků. Tři žáci se připravovali na přijímací testy na gymnázium ve Frýdlantu a bylo vzniklou 

situací na nich, jak se s tím poperou. Všichni tři přijímací testy zvládli a na gymnázium byli 

přijati. Je to pro nás 100% úspěšnost vzhledem k podaným žádostem na gymnázium Frýdlant. 

Ostatní žáci přestoupily na 2. stupeň do spádové školy v Novém městě pod Smrkem (25%) 

nebo si zažádali a přestoupili do ZŠ Frýdlant (37,5%). 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Školní rok 2019/2020 byl velmi jiný než ty roky předchozí. Nouzový stav způsobený virem 

COVID-19 kompletně přerušil výuku a naplnění vzdělávacích cílů nemohlo být dosaženo. 

Pedagogové se snažili v rámci možností školy udržovat spojení s žáky, začalo se i pracovat 

v duchu „distanční výuky“, ale ne všichni žáci se zapojili. Ne všichni měli technické zázemí 

doma k dispozici. 

 

Naše škola měla ve školním roce 2019/2020 celkem 42 žáků, z toho 18 chlapců a 24 dívek. Za 

první pololetí bylo celkem 962 zameškaných hodin a všechny byly řádně omluvené. Průměrně 

je to na žáka 24,16 hodiny. Všichni žáci úspěšně zvládli nejen první pololetí, ale i druhé pololetí. 

Vidíme velkou výhodu ve slovním hodnocení, které nám na konci školního roku pomohlo 

individuálně shrnout možnosti jednotlivých žáků i jejich získané zkušenosti z období 

nouzového stavu.  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V naší škole je prevence sociálně patologických jevů ve smyslu platné podpůrné legislativy 

realizována podle školního vzdělávacího programu. V něm jsou zakotveny aktivity, kterými 

jsou vytvářeny podmínky pro uplatňování zdravého životního stylu, pro optimalizaci sociálně 

psychologického klimatu školy a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků 

i výchovných pracovníků. 

Ze strany pedagogů je prevenci věnována maximální pozornost, stejně tak i šikaně mezi dětmi. 

Spolupráce s rodičovskou veřejností ohrožených dětí je uspokojivá. Využíváme možnosti 

asistenta pedagoga, který více komunikuje individuálně s žákem i s rodiči. Organizujeme 

nespočet akcí a projektů. Rozšířili jsem svou spolupráci se Střediskem výchovné péče 

ve Frýdlantu a s Člověkem v tísni1. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

V prvním pololetí školního roku se podařilo zafinancovat z projektu Šablony do škol školení 

většiny pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti Kritického myšlení. A tři pedagogové se 

aktivně zapojili a účastnili se nejen školení ale i otevřených škol v oblasti matematické 

gramotnosti zaměřené na Hejného matematiku.  

Z důvodu nouzového stavu byla následující plánovaná školení zrušena nebo odložena na další 

rok. Přesto se ještě koncem června a začátkem července uskutečnila dvě školení pro 

vychovatele ŠD se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj – syndrom vyhoření a na 

 
1 Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. 
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polytechnické vzdělávání. I tato školení byla hrazena z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen OP VVV) pod názvem „ZŠ a MŠ Jindřichovice II“ (Reg. č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009442). 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti jsou realizovány převážně formou účasti žáků na 

kulturních akcích a zveřejňováním článků o škole v tisku a na internetu. Naši žáci se účastní 

vítání občánků, zpívání pod vánočním stromem, přípravou kulturních programů pro rodiče i 

veřejnost, navštěvují místní domovy důchodců a zapojují se do výtvarných a matematických 

soutěží. Pravidelně o aktivitách publikujeme v místních Jindřichovických listech, na 

internetových stránkách obce, kde se převážně prezentujeme články a fotografiemi 

z jednotlivých akcí. Před nouzovým stavem se podařilo škole zorganizovat Den otevřených 

dveří. V tento den se přišlo do školy podívat zhruba 56 lidí. Den otevřených dveří byla poslední 

školní akce pro veřejnost, která byla uskutečněná. 

  

Projekty 

Ve školním roce bylo naplánováno několik malých projektů, jejichž podstata byl zaměřena 

zejména na environmentální výchovu a na propojení vyučovaných předmětů a tím naplnění 

mezipředmětových vztahů našeho ŠVP. 

 

Navázali jsme na zahájený loňský školní projekt „Putování po Frýdlantsku“, který byla 

naplánován na dva roky. V rámci tohoto projektu byly připraveny v průběhu školního roku 

denní projekty, kterých se žáci i pedagogové měli účastnit.  

Nám se podařilo zrealizovat: Výlet do okolí školy za stromy, výlet na rozhlednu ve Frýdlantu. 

Ve škole se zrealizovala Medová snídaně, i když med ještě nebyl od našich včel, a tvořivé dílny, 

kdy si žáci vyráběli andílky.  

Péče o volný čas žáků – zájmové útvary 

Každý školní rok se snažíme o vytvoření pestré nabídky kroužků. Není v našich silách dětem 

vyhovět ve všech oblastech, ale i tak jsme s kroužky velmi spokojeni. Snažíme se vyplnit volný 

čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti 

případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. Žáci základní 

školy navštěvují zájmové kroužky, které jsou bezplatné. Kroužky navazují na vyučování a 

na vedení kroužků se podílejí učitelé, vychovatelé školní družiny, asistenti i přátelé školy.    

 

Ve školní roce 2019/2020 byly v nabídce tyto kroužky: Logické hry, Čtenářský klub, Výtvarný 

kroužek, Dramatický kroužek, Sportovní – sebeobrana, Taneční a Kytara. Nabídka je rozšířena 

i o kroužek placený, který organizuje paní Yveta Svobodová, která je ředitelkou DDM Nové 

Město pod Smrkem. Žáci, kteří se účastní tohoto kroužku, se také zapojují do soutěží, které 

velice úspěšně absolvuji, a patří mezi mladé včelaře s nejlepšími výsledky. 

 

Výjezd mimo školu 

V prvním pololetí se nám podařilo navštívit jednou Naivní divadlo v Liberci a jedno divadlo 

přijelo za námi do školy. Každým rokem žáci dojíždí do Frýdlantu na dopravní hřiště, avšak 

nepovedlo se ukončit tento cyklo trénink. Věříme, že příští rok budou moci žáci 3. až 

5. ročníku cyklo testy absolvovat a získat tak průkaz cyklisty. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce neproběhla žádná kontrola Českou školní inspekcí ve škole, proběhlo několik 

elektronických šetření. 

10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 

Podrobný rozpis čerpání dotace od obce: Příloha 1 a Příloha 2 

Platy, náhrady a odvody: Příloha 3 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Naše škola se průběžně zapojuje do několika rozvojových programů, které umožňují nejen 

žákům, ale i pedagogům se vzdělávat. Nebo je možné díky finančním projektům odměnit 

pedagogy za jejich nelehkou práci v naší malé škole. 

 

Rozvojový projekt MŠMT - „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních 

družin v roce 2019“ 

 

Rozvojový program - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa), 

č.j. MSMT-27859/2018-1 

 

Erasmus +  - Projekt mobility osob „Za hranice výběžku“ 2018-1-CZ01-KA101-047662. Díky 

tomuto programu pedagogové už realizovali výjezdy do zahraničí a zdokonalovali se 

v anglickém a německém jazyce. Ve školním roce 2018/2019 se výjezdy do zahraničí nekonaly, 

škola zažádala o prodloužení termínu a výjezdy byly odloženy na další léto ve školním roce 

2020/2021.  

 

Od školního roku 2018/2019 je škola zapojena v Operačním programu OP VVV pod názvem 

„ZŠ a MŠ Jindřichovice II“ (Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009442).  

 

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

V tomto školním roce se škola do žádné formy celoživotního vzdělávání nezapojila.  

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů za školní rok 2019/2020 

 

 

Škola byla i ve školním roce 2019/2020 zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko 

do škol“.  Za tyto projekty jsme vděčný a vážíme si možnosti dětem umožnit pravidelnou 

svačinu ve formě ovoce, zeleniny nebo mléčného výrobku. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Naše škola je každoročně zapojena do sítě škol „M.R.K.E.V.“  (Metodika a realizace komplexní 

ekologické výchovy) a do programu „Mrkvička“ (vzdělávací a informační podpora mateřským 

školám). 
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I ve školním roce 2019/2020 se stala naše škole dárcem za pomoc při Veřejné sbírce Fondu 

Sidus, o.p.s.. Naši žáci, společně s rodiči i pedagogy se podíleli na sbírce k vybavení dětských 

zdravotnických zařízení. Dále naši žáci získali ocenění za sbírku „život dětem“. 

 

Závěr 

 

Výroční zpráva je psaná za školní rok 2019/2020, kdy jsme do školy chodili všichni jen jedno 

pololetí a pár dní z druhého pololetí. Mnoho naplánovaných aktivit a vzdělávací cíle nebyly 

realizovány ani dosaženy.  

Snažíme se být pozitivní a věřit, že se nám podaří ještě některé projekty zrealizovat v prvním 

pololetí nového školního roku a že se budeme setkávat s žáky, rodiči i veřejností, tak jako dříve. 

Přesto všechno, co nás potkalo, jsme hrdí na naše všechny žáky, máme radost z výsledků těch, 

kteří absolvovali přijímací řízení na gymnázium. A držíme si palce, abychom nové situace 

zvládly zpracovat a jít dál. 

 

 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 22. 9. 2020 

 

Pedagogickou radou schváleno dne 22. 9. 2020 

 

Schváleno školskou radou dne ……13. 10. 2020…. 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

ředitelka školy 
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Poznámky: Vysvětlení zkratek – ŠJ – školní jídelna, MŠ – mateřská škola, ŠD školní družina, 

ŠVP – školní vzdělávací program 

 

Příloha 1 

  HLAVNÍ  ČINNOST 2019   

            

§ položka ZŠ Jindřichovice Vlastní příjem Čerpání Hospodářský 

          výsledek 

3113 5134 Oděvy, obuv   1 183,00   

ZŠ 5132 Ochranné pomůcky   334,00   

  5136 Knihy, učební pomůcky   5 469,00   

  5137 DDHM  501   4 300,00   

  5137 DDHM  558   50 770,00   

  5139 Spotřeba materiálu   140 953,95   

  5154 Elektřina BYT 5 686,00 6 236,00   

  5161 Poštovné   1 370,00   

  5162 Telefon   16 065,43   

  5168 Služby zpracování dat   56 000,00   

  5167 Školení   1 375,00   

  5169 Ostatní služby   150 313,63   

  5171 Opravy a udržování   142 748,00   

  5173 Cestovné   3 350,00   

    Pojištění   21 986,60   

    Platy, ZP, OSSZ, FKSP   557 903,71   

    Bankovní poplatky   1 038,00   

    Inventarizační rozdíl   39,02   

    Rezervní fond 413       

    Rezervní fond 414       

    Rezervní fond 411 81 702,51     

            

    Provize 600,00     

    Dotace od zřizovatele 1 153 000,00     

    Dotace - včely 11 475,85     
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Příloha 2 

  HLAVNÍ  ČINNOST 2019   

            

§ položka ZŠ Jindřichovice Vlastní příjem Čerpání Hospodářský 

          výsledek 

3141 5131 Potraviny   269 798,02   

ŠJ 5139 Spotřeba materiály   2 625,00   

  5162 Telefon       

  5169 Ostatní služby       

  5171 Opravy a udržování   7 525,00   

  5137 DDHM  558       

    Stravné 280 925,00     

  5363     500,00   

        2 027,00   

3111   Školné 32 155,00     

MŠ 5139     13 160,00   

  5137         

  5169     4 400,00   

            

3113   Školné 44 500,00     

ZŠ 5169     27 000,00   

  5136     13 502,00   

  5139     4 243,00   

3143   Školné 37 500,00     

ŠD 5151     990,00   

  5169     6 379,00   

  5139     14 547,47   

  2330         

  558     10 073,50   

            

celkem:     1 647 544,36 1 538 205,33 109 339,03 
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Příloha 3 

V tabulce jsou uvedeny poskytnuté mzdové prostředky KÚ na platy zaměstnanců školy: 

 

Mzdové prostředky Odvody FKSP ONIV celkem dotace 

Platy OON 

4 230 645,00 230 000,00 1 516 618,00 84 612,00 760685,00 6 138 560 ,00 
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Příloha 4
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