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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) 116 401 842 73  
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http://www.jindrichovice.cz/
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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 třídách, 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. Tři kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. 

 

Od roku 2019 měla škola pro výuku informatiky i pro práci žáků na PC v ostatních hodinách 

dvanáct přenosných laptopů, dva tablety a tři počítače v jedné učebně. Deset laptopů zakoupila 

škola v rámci projektu Šablony II ve školním roce 2018/2019. Každý pedagog měl k dispozici 

ve třídě jeden notebook. V průběhu školního roku 2020/2021 se počet přenosných počítačů 

navýšil a některé byly vyměněny za novější a rychlejší. Každý pedagog základní školy má svůj 

přenosný počítač a v případě distanční výuky je škola schopna poskytnout všem žákům 

přenosný počítač pro domácí práci. Všechny počítače se mohou připojit ke školní síti i 

k internetu. 

 

Ve všech učebnách jsou zrenovované podlahy, do oken jsou zabudovány žaluzie. V roce 2019 

byly z důvodu nouzového stavu instalovány do všech prostorů a učeben zásobníky na papírové 

ručníky a zásobníky na dezinfekci. 

 

Díky zřizovateli OÚ Jindřichovice je škola materiálně i technicky vybavena pestře a 

zaměstnancům i žákům umožňuje trávit svůj pracovní i odpočinkový čas dle individuálních 

potřeb. Obecní úřad pečuje o školní zahradu a na základě vzájemné domluvy je řešeno 

technické vybavení školy, které obec financuje a je součástí plánovaného rozpočtu školy. 

  

1.5 Psychohygienické podmínky 

 

Prioritou školy je, aby se všichni cítili ve škole dobře a mohli plnit své úkoly a pracovat. Pokud 

jsme do školy chodili, podíleli se všichni zaměstnanci školy na vytváření takového prostředí, 

aby bylo příjemné a rodinné. Pro všechny žáky i zaměstnance je zajištěn pitný režim neperlivou 

vodou ze školní studny dočišťovanou filtrem přímo na chodbě školy v prvním patře. V průběhu 

školního roku je žákům umožněn nákup drobných svačin a odběru mléčných výrobků v rámci 

projektu „Mléko do škol“. Žáci dále dostávali ke svačině pravidelně ovoce nebo zeleninu 

v rámci projektu „Ovoce do škol“. 

 

V každé učebně se třídní učitelé snaží vytvářet koutek k odpočinku, výtvarný a herní koutek. 

O velké přestávce mají žáci možnost trávit co nejvíce času na školní zahradě nebo 

za nepříznivého počasí v tělocvičně. Žáci chodí téměř denně na výuku do okolí školy nebo 

na školní zahradu téměř za každého počasí. 
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1.6 Údaje o školské radě a její činnosti 

 

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

pedagogického sboru. Ve školním roce 2019/2020 proběhly volby do školské rady, kde byla 

zvolena paní Klára Heytmánková za zákonné zástupce.  

Členy školské rady byli od 10. 10. 2019    

Martin Vondráček – zástupce zřizovatele  

Klára Heytmánková – předseda školské rady – za zákonné zástupce 

   Ing. Zuzana Hojdarová – zástupce pedagogů 

    

 

Na podzim roku 2020 se paní Ing. Zuzana Hojdarová vzdala svého členství, a proto proběhly 

volby do školské rady za pedagogy, které vyhrála Viktorie Novotná. Nouzový stav ve školním 

roce 2020/2021 znemožnil setkání členů školské rady v novém seskupení. V průběhu jara 2021 

se i paní Klára Heytmánková vzdala členství a bylo potřeba zorganizovat volby za zákonné 

zástupce a následně i setkání nových členů školské rady, aby si zvolili předsedu. Volby 

zákonných zástupců se konaly 27. 5. 2021, kdy byl zvolen Jan Kára. Členové nové školské rady 

Viktorie Novotná, Martin Vondráček a Jan Kára se s paní ředitelkou Dagmar Vondráčkovou 

sešli 8. 7. 2021 a zvolili předsedou školské rady Martina Vondráčka. Zápis z jednání je Příloha 

4. 

 

Členy školské rady od 8. 7. 2021 jsou: 

Martin Vondráček – zástupce zřizovatele – předseda školské rady 

Viktorie Novotná, Dis. – zástupce pedagogů 

Jan Kára – zástupce zákonných zástupců 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV  1. -  5. ročník 

 

Žáci se vzdělávají po dobu celé docházky podle vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, v případě doporučení školského poradenského zařízení mají upravené vzdělávání 

a sepsán Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), který je konzultován s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Liberec, pobočka Frýdlant. 

 

Ve školním roce 2020/2021 se podle uvedeného ŠVP vzdělávalo 43 žáků, z toho 18 žáků 

formou individuálního vzdělávání podle § 41 ŠZ, dva žáci plnili PŠD podle § 38 odst. 1, 

písm. a) ŠZ a 23 žáků se vzdělávalo prezenčně, při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách probíhala distanční výuka (§ 184a novely školského zákona). 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaměstnáno 16 osob. Někteří zaměstnanci mají 

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

pracuje ve škole jako učitel nebo 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 7 zaměstnanců, kteří tvoří 

stabilní personální zajištění ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. V MŠ jsou dvě učitelky na plný úvazek a střídají 

se v ranní a odpolední směně. Učitelky mají úvazky podle nastaveného rozvrhu. 

Budova je velmi rozsáhlá a úklid celé školy je organizačně velmi náročný. Škola má však 

k dispozici pouze dvě uklízečky na částečný úvazek. Jedna zodpovídá za úklid MŠ a ŠD a druhá 

za úklid oddělení ZŠ.  

 

Asistenti pedagoga mají částečné úvazky, které jsou doplněny další pozicí např. školním 

asistentem. Díky projektu Na jedné lodi II jsme získali finance na speciálního pedagoga, který 

rozšířil náš pedagogický tým, pouze však s polovičním úvazkem. 

 

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

protože řešení občasné nemoci je v takto malém a prokombinovaném počtu náročné 

organizačně a hlavně personálně.  Údaje v tabulce jsou brány z mzdové inventury v červnu 

2021 a je to přehled pracovních pozic.  

 

 

Počet učitelů ZŠ 5 

Ředitelka 1 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

Počet asistentů pedagoga ZŠ +MŠ 4 v ZŠ+2 v MŠ  

Počet chův MŠ 0 

Počet speciálních pedagogů 1 

Počet fyzických osob  16 

 

Dvě zaměstnankyně byly k 31.8.2021 na rodičovské dovolené. 

 

 

 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Pedagogický sbor ZŠ je na 80% stabilní. Asistenti pedagoga jsou 100% kvalifikovaní. 

Z pedagogického sboru ZŠ je plně kvalifikovaná jedna učitelka s plným úvazkem a paní 

ředitelka. Jedna učitelka studuje na pedagogické fakultě a doplňuje si tak svou pedagogickou 

kvalifikaci, další učitelka má pedagogické vzdělání a dva učitelé s částečným úvazkem jsou 



Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková 

organizace 
2020/2021 

 

Stránka 7 z 18 

 

nekvalifikovaní. Speciální pedagog je plně kvalifikovaný. Vychovatelé ŠD jsou plně 

kvalifikovaní. 

 

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

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Do první třídy pro školní rok 2020/2021 bylo v květnu 2020 přijato 19 dětí. Do školního roku 

nastoupilo 19 žáků, z toho 3 do prezenční výuky, 15 zažádalo o individuální vzdělávání a u 

jednoho proběhl dodatečný odklad. V květnu 2020 v rámci online zápisu podalo žádost o přijetí 

7 dětí. Z uvedených počtů zažádali tři o odklad, kterým bylo vyhověno.  

 

Výsledky přijímacího řízení odcházejících žáků 5. ročníku 

 

Uzavření školy v průběhu školního roku na delší dobu velmi narušilo vzdělávání všech žáků a 

zejména 5. ročníků, kteří se vzdělávali distančně nejen tento rok téměř 7 měsíců, ale i na jaře 

roku 2019/2020. Ve školním roce 2020/2021 jsme měli 2 žáky v 5. ročníku a jeden se rozhodl 

podat přihlášku na gymnázium Frýdlant. Žák s úspěchem přijímací testy zvládl a byl přijat. 

Jsme velice rádi a hrdi na naše žáky, protože i v předchozích letech všichni žáci byli přijati 

na gymnázium Frýdlant. Druhý žák přestoupil na základní školu do Frýdlantu. Do spádové 

školy v Novém Městě pod Smrkem tentokrát tedy nikdo nepřestoupil. 

 

 

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

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Školní rok 2020/2021 byl jiný. Nikdo nevěděl, co bude. Jak se budou žáci vzdělávat. Nouzový 

stav způsobený virem COVID-19 ve školním roce 2020/2021 kompletně přerušil výuku téměř 

na 7 měsíců a žáci se vzdělávali distančně. Na základě zkušeností z předchozího roku jsme 

využili všechny povolené možné způsoby, jak s žáky komunikovat a umožnit jim tak se v rámci 

svých individuálních možností vzdělávat a prohlubovat své znalosti, schopnosti a dovednosti.   

 

Velkou výhodu vidíme čím dál více ve slovním hodnocení, které nám v pololetí i na konci 

školního roku pomohlo individuálně shrnout možnosti jednotlivých žáků i jejich získané 

zkušenosti z období distančního vzdělávání. Sumarizovat jejich posun a navrhnout jim, na co 

se v dalším roce zaměřit. Všichni žáci ve školním roce 2020/2021 prospěli. 

 

Za dobu prezenční výuky došlo k několika absencím a jedné žákyni za neomluvenou absenci 

byla udělena dvojka z chování.  

 

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

Spolupráce s rodičovskou veřejností ohrožených dětí je uspokojivá. Využíváme zkušenosti 

speciálního pedagoga, koordinátora inkluze a asistenty pedagoga, kteří více komunikovali 

v tomto školním roce individuálně s žákem, který docházel na individuální konzultace, a také 

s rodiči.  

 

Více jsme rozšířili spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdlantu a s Člověkem v tísni1. 

Člověk v tísni podpořil žáky a rodiny při domácí přípravě zapůjčením IT techniky.  

Návrat žáků do školy v druhém pololetí nebyl pro nikoho jednoduchý a sociální stránka a třídní 

klima bylo narušeno distanční výukou. Žáci se opět sbližovali, a proto byly do výuky 

zařazovány častější třídnické hodiny, společné výlety do okolí školy a více jsme se zaměřili na 

společné povídání.  

 

Středisko výchovné péče pro nás ke konci roku připravilo ve škole dopolední program v rámci 

dlouhodobé primární prevence pro 4. a 5. ročník. 

 

Pevně doufáme, že dětem tato investice pomohla v adaptaci na prezenční docházku.  

 

 

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

školy 

 

Ve školním roce se obtížně plánovalo DVPP pedagogů. Prezenční školení byla vzhledem 

k nouzovému stavu ve všech směrech zrušena.  

V průběhu roku se proto pedagogové snažili využít nabídku online školení a zaměřit ji na 

oblasti, které se týkaly v mateřské škole zejména předčtenářské a předmatematické 

gramotnosti. 

Učitelé základní školy se zapojili do prohloubení znalostí a dovednosti formativního hodnocení 

a zabývali se distanční výukou. Věnovali se zapojení cizinců do výuky a v rámci prevence se 

účastnili školení zaměřená na zločin ve škole, škola a rodina.  

Jedna paní učitelka se zúčastnila dlouhodobého kurzu „Organizace výuky hodiny matematiky“. 

Paní ředitelka se účastnila školení „Ředitel a jeho sborovna“ a „Škola-terč legislativních změn 

roku 2021.“ Speciální pedagog se zaměřil na Vedení poradenského rozhovoru. 

Viktorie Novotná zakončila dvouleté zapojení v projektu Vzájemná kolegiální podpora 

pedagogů ZŠ odevzdáním portfolia, které je důkazem její práce. A paní ředitelka dokončila 

přípravu lektorského portfolia a řádně jej obhájila a bylo jí uděleno pověření lektora Hejného 

metody. 

 

Přestože nebylo jednoduché se ve školním roce 2020/2021 vzdělávat, považuji výše uvedenou 

aktivitu v oblasti vzdělávání pedagogů za naplněnou. Pedagogové si vybírali dle možností 

situace a svých individuálních kapacit.  

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  

Ve školním roce 2020/2021 se aktivity školy velmi omezily. Máme pocit, že nebyly žádné. 

Neúčastnili jsme se žádných kulturních akcí, nebyly žádné akce organizované obcí ani školou. 

A bylo toho velmi málo, co jsme zveřejňovali o škole v tisku, zejména v místních 

Jindřichovických listech a na webových stránkách.   

 
1 Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. 
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Připravovali jsme Den otevřených dveří, který se nakonec zúžil na prezentaci na stránkách 

školy www.skolajps.cz. 

 

  

Projekty 

 

Bylo naplánováno několik malých projektů ve škole i mimo školu, jejichž podstata byla 

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

naplnění mezipředmětových vztahů našeho školního vzdělávacího programu. Vzpomínku na 

ty, které se povedlo zrealizovat, zhlédnete na následujících fotografiích. 

 

Září 2020 – Projekt Řemesla-rukodělné dílny  

 

 
 

 

 

Září 2020 - Stáčení medu 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.skolajps.cz/
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Říjen 2020 – Projekt květiny 

 

 
 

 

 

 

 

2020 – Projekt Adventní věnec 

 

 
 

Květen 2021 – Noc kostelů – výstava žákovských prací 

 

  
 

Péče o volný čas žáků – zájmové útvary   
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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 běžně navazují na vyučování 

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

Ve školním roce 2020/2021 jsme žádné kroužky nemohli uskutečnit.    

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce proběhla kontrola Českou školní inspekcí ve škole formou několika 

elektronických šetření zaměřených na distanční vzdělávání. 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 

 

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.  

 

Rozvojový program – Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa), 

č.j. MSMT-10011/2020-1 nám umožnila zafinancovat dopravu na plavání žákům 2. a 3. 

ročníku.  

 

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. Udělali jsme maximum, aby dva pedagogové do zahraničí vyjeli a povedlo se. Oba 

pedagogové se zaměřením na anglický jazyk. 

 

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). Z důvodu 

nouzového stavu jsme zažádali o prodloužení do ledna 2021, abychom mohli dočerpat finance. 

Přesto se nepovedly výjezdy mimo školu a některé naplánované projekty. Moc nás to mrzí, 

obzvlášť proto, že jsme malá škola a výlety mimo školu nás stojí velké peníze, zejména 

doprava. Díky projektu se nám však podařilo zakoupit malé laptopy pro žáky, které jsme 

maximálně využili v době distanční výuky a žákům je zapůjčili domů. Realizovali jsme malé 

projekty ve škole a v okolí školy. Například jsme spolupracovali s paní Zítkovou, která 

hospodaří na Jindřichovické květinové farmě. Díky ní se žáci seznámili s rostlinami, květinami, 

které se na farmě pěstují a sami si zkusili uvázat kytici https://www.farmapodsmrkem.cz/. Také 

https://www.farmapodsmrkem.cz/


Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková 

organizace 
2020/2021 

 

Stránka 12 z 18 

 

nám paní Zítková připravila vánoční dílnu, kde si žáci vyrobili vánoční věnec na dveře svých 

domovů. 

 

 

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 2020/2021 

 

 

Škola byla i ve školním roce 2020/2021 zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko 

do škol“.  Spolupracujeme s firmou Laktea, o.p.s. a jsme velmi spokojeni. Za tyto projekty jsme 

vděční 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 se každý rok zapojuje do sítě škol do celostátního programu „M.R.K.E.V.“  

(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do programu „Mrkvička“ (vzdělávací 

a informační podpora mateřským školám), které realizuje Pavučina www.pavucina-sev.cz. 

  
 

I ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do projektu Veřejná sbírka 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“. Sbírka funguje 

formou zakoupení malých magnetických předmětů a dalších drobných věcí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pavucina-sev.cz/


Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková 

organizace 
2020/2021 

 

Stránka 13 z 18 

 

 

 

Závěr 

 

Výroční zpráva je psaná za školní rok 2020/2021, kdy jsme do školy chodili jen velmi malou 

část. Netušili jsme na začátku roku, jak moc budeme v prezenční docházce omezeni, a proto 

jsme s chutí naplánovali akce a projekty, avšak většina byla zrušena. Některé vzdělávací cíle 

ŠVP nebyly dosaženy, ale přesto všichni, žáci i pedagogové, svou práci v rámci možností splnili 

na sto procent.  

 

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 

zvládli zpracovat a jít dál do nového školního roku s optimismem a s chutí se vzdělávat a učit 

se novým věcem, poznávat a sdílet. 

 

 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 13. 9. 2021 

 

Pedagogickou radou schváleno dne 21. 9. 2021 

 

Schváleno školskou radou dne 3. 10. 2021 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková 

ředitelka školy 
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Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 

V tabulce jsou uvedeny vyčerpané a poskytnuté mzdové prostředky KÚ na platy zaměstnanců 

školy: 

 

 

 
 

Komentář: 

V rámci Rozpočtu škola žádala o příspěvek dopravu na plavání v částce 18564,- Kč. Tato 

částka nebyla vyčerpána a rozdíl byl vrácen KÚ v částce 6 076,80 Kč. 

 

 

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

ŠVP – školní vzdělávací program 
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Příloha 4 

Zápis ze školské rady 8. 7. 2021, zahájení v 15.00.  
  
Členové školské rady (dále jen ŠR) se sešli ve složení:  
Dagmar Vondráčková – ředitelka školy  
Viktorie Novotná – zvolený zástupce za ZŠ  
Jan Kára – zvolený zástupce za rodiče dětí ZŠ  
Martin Vondráček – zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem  
  
ZŠ  
V úvodu ŠR seznámila paní ředitelka členy s budoucí úpravou RVP a zapracování do ŠVP.  
Škola má v plánu:  
- zůstat u slovního hodnocení se známkami ve 4. a 5. ročníku  
- přejít na hodnocení formou nastavených kritérií.  
Dále ředitelka informovala o povinnosti volby předsedy ŠR.   
Hlasováním byl pak zvolen předseda Martin Vondráček. Zapisovatelkou byla zvolena Viktorie 
Novotná.  
Členové ŠR byli seznámeni s plánem rekonstrukce vnitřních prostor školy a se změnou personálního 
obsazení v pedagogickém sboru. (Chybí angličtinář, čeká se na vyjádření Petronely Černíčkové. 
Výběrové řízení na Aj bude do konce července.)  
Paní ředitelka informovala o tom, že na podzim bude potřeba psát výroční zprávu, také informovala o 
nových webových stránkách ZŠ – odkaz na web. stránkách obce v záložce ŠKOLA A ŠKOLKA.  
Zastupitelé byli také seznámeni s letošním školním projektem Včely a se zakoupením nového včelího 
úlu.  
Pan Kára vznesl dotaz na počet tříd v novém školním roce. ZŠ letos bude mít tři třídy. Paní ředitelka 
Dagmar Vondráčková bude třídní učitelka 2. a 3. ročníku (+ žáci domácí školy, kteří jsou u nás 
registrovaní), Viktorie Novotná 5. ročníku a Lenka Diškantová 1. a 4. ročníku.  
Hromadná schůzka s rodiči se uskuteční v září.   
Byla také zmíněna nutnost řešení situace s nevyhovujícím připojením k internetu v případě distanční 
výuky z důvodu covidových opatření. Paní ředitelka bude poptávat nového poskytovatele.  
Je třeba pořídit nový dataprojektor do třídy. Ten původní již nevyhovuje.  
Do budoucna bude třeba vyřešit špatný stav střechy budovy ZŠ.   
  
  
  
MŠ  
V MŠ máme plný počet dětí. Je tu zájem o metodu „Step By Step“ (paní ředitelka osvětlila princip této 
metody) a o Hejného metodu.  
Bude se vyhlašovat výběrové řízení na stavbu pergoly na školní zahradě. (Druhá část zahrady by se 
oplotila a sloužila by pro žáky ZŠ)  
  
Rada byla ukončena v 16.15.  
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