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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, OBECNÉ ÚDAJE, KAPACITA 

Právní forma: škola s právní subjektivitou – příspěvková organizace 

IČO: 70695539 

IZO: 650021576 

Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003 

Zřizovatel školy: Obec Stráž nad Nisou 

 Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou 

 IČO: 00671916 

 Starosta obce: Daniela Kysilková 

Sídlo školy: Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou 

I. stupeň, školní družina: Majerova 344, 463 03 Stráž nad Nisou 

Mateřská škola: Majerova 344 a 161, 463 03 Stráž nad Nisou 

Školní jídelna: Majerova 344, 463 03 Stráž nad Nisou 

Kontakty:   

telefon: ZŠ 482 731 428 

 MŠ 482 731 996 

e-mail: ZŠ reditelka@skola-straz.cz 

 MŠ msmateridouska@volny.cz 

webové stránky: www.skola-straz.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Trčálková  

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jaroslava Bošková 

                                              

Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělávání: Květa Trakalová 

                                              

Organizační útvary školy: Základní škola 1. – 9. ročník (dále ZŠ) 

 Mateřská škola (dále MŠ) 

 Školní družina (dále ŠD) 

 Školní jídelna (dále ŠJ) 

 

 

Školská rada: 

 

1. 1. 2006 byla podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů, zřízena školská rada. Od 22. 10. 2020 je školská rada (ŠR) ve složení: 

 

Zástupce rodičů: Dagmar Kobosilová – předsedkyně ŠR 

Zástupce zřizovatele: Jaroslav Vrabec 

Zástupce pedagogů: Mgr. Michaela Linková 

 

 

Školská rada aktivně spolupracuje s vedením školy. 



Kapacita školy 

ORGANIZAČNÍ ÚTVAR IZO KAPACITA 

ZŠ 102229911 260 

MŠ 107564556 76 

ŠD 116400463 68 

ŠJ 102729905 340 

 

Údaje o ZŠ za školní rok 2021/2022 (stav k 30.6.2022) 

POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

11 257 16 učitelů a 10 asistentek pedagoga 
 

Školní družina 

Provoz ŠD je od 6:00 hod. do 16:30 hod. Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění je úplata ve školském zařízení stanovena ředitelkou školy se souhlasem 

zřizovatele ve výši 500 Kč za jedno pololetí. Družina má celkem 3 oddělení. Činnost ve 

školní družině probíhá podle ročního plánu, který je tvořen podle ŠVP ŠD a zveřejněn na 

přístupném místě v budově I. stupně a na internetových stránkách školy. 

V letošním roce došlo k zlepšení prostředí – vybavení nového pozemku určeného pro 

využití školní družinou pískovištěm, lanovou pyramidou a stolem a lavicemi.Vybavení školní 

družiny je postupně doplňováno a obměňováno.  

Údaje o ŠD za školní rok 2021/2022 

POČET 

ODDĚLENÍ 

ZAPSANÍ ÚČASTNÍCI POČET PEDAG. PRACOVNÍKŮ 

3 68 3 

 

Školní jídelna 

V jídelně se stravují žáci základní i mateřské školy, pracovníci školy a cizí strávníci. 

Stravovací zařízení vykonává vedlejší doplňkovou činnost školy a podílí se na zlepšení 

hospodářského výsledku školy. Kapacita školní jídelny je 340 strávníků.  

Počet strávníků – školní rok 2021/2022 (stav k 31.10. 2021) 

 

ŽÁCI ZŠ DĚTI MŠ CELKEM PRAVIDELNĚ STRAVOVANÝCH ŽÁKŮ 

245 47 292 



AREÁL ŠKOLY – MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY 

Budovy, prostory a okolí školy 

Škola využívá čtyři budovy oddělené městskou komunikací. V letošním roce byla 

řešena dopravní situace v blízkosti školy vyčleněním míst pro zaměstnance školy a pro 

veřejnost a vybudováním chodníku od náměstí až k budově 1. stupně. Budovy odpovídají 

novým požadavkům na provoz školních zařízení. Jsou oplocené a u každé budovy je školní 

zahrada, kde tráví žáci přestávky nebo zde probíhá výuka. Pozemek nad železniční tratí, který 

škola využívá se svolením českých drah, je využíván částečně jako zázemí pro školní 

družinu, částečně jako pozemek pro pěstitelské práce v hodinách pracovních činností. 

Hlavní budova je sídlem vedení školy. V budově byly v letošním roce  dvě třídy 

prvního stupně a čtyři kmenové třídy druhého stupně, počítačová učebna, ředitelna, kabinet 

výchovného poradce, jazyková učebna, sborovna učitelů, čítárna, zázemí pro asistentky 

pedagoga, které sloužily dočasně jako covidová místnost. V suterénu je keramická dílna 

a zároveň je suterén využíván jako chemická laboratoř pro hodiny chemie a pro kroužek 

Veselá věda. 

V druhé budově je sídlo mateřské školy, školní družiny a školní jídelny a je zde pět 

kmenových tříd prvního stupně, jazyková učebna, která slouží v odpoledních hodinách 

Klubíku, sborovna učitelů a kancelář vedoucí školního stravování.  

Ve třetí budově sídlí třetí oddělení mateřské školy - předškolní děti – Sluníčka. Děti 

mají k dispozici vlastní zahradu vybavenou moderními herními prvky. 

Ve všech budovách je možné využít připojení k internetu. Škola je velmi dobře 

vybavena didaktickou technikou a didaktickými pomůckami. Postupně se technika obnovuje 

a doplňuje. Všechny budovy jsou chráněny bezpečnostními kamerami a hlídány bezpečnostní 

agenturou. 

Pohybové aktivity žáků probíhají ve čtvrté budově – v budově historické tělocvičny 

nebo na venkovním školním hřišti a travnatých plochách v areálu školy nebo v obecním 

sportovního areálu. 

Školní družina i mateřská škola mají vlastní školní dvory vybavené hracími prvky 

a hřištěm s umělým povrchem. Od jara do podzimu mohou žáci k relaxaci během přestávek 

využívat tyto prostory. Zahrady v okolí budov jsou udržovány panem školníkem, školnicí 

a žáky školy.  

Šatny jsou v obou budovách umístěny v přízemí, na prvním i druhém stupni v podobě 

šatnových klecí pro každou třídu, šatními skříňkami ve vestibulu a malou vytápěnou 

místností. Pravidelně se zajišťuje jejich běžná údržba. Během prázdnin došlo k vybudování 



bezbariérového WC na 2. stupni, které bylo podmínkou získání dotace na realizaci jazykové 

učebny. 

Školní jídelna 

V jídelně se stravují i cizí strávníci, což přináší škole výnosy v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti. Letos došlo k výrazným personálním změnám, které vedly ke zlepšení 

vztahů mezi zaměstnanci a ke zlepšení skladby a kvality jídel. Stravovací komise zasedala za 

účelem zlepšení kvality stravy a vyřešení připomínek rodičů dětí MŠ a ZŠ. Vedoucí školního 

stravování stanovuje termíny zasedání. 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo na naší škole 16 učitelek ZŠ, 6 učitelek MŠ, 

9 asistentek pedagoga ZŠ, 1 školní asistentka ZŠ hrazená ze šablon III, 1 asistentka pedagoga 

MŠ částečně hrazená ze šablon jako školní asistentka a 3 vychovatelky ŠD.  

Věková skladba učitelů ZŠ (přepočtená na fyzické osoby k 30. 6. 2022) 

 

Počet let do 30 31-40 41 - 50 51-důchod důchod.věk celkem 

celkem 1 2 3 10 0 16 

Z toho ženy 1 2 3 10 0 16 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v ZŠ (přepočtení na 

fyzické osoby k 30. 6. 2022) 

Počet učitelů Z toho bez odborné 

kvalifikace 

Počet asistentů Z toho bez odborné 

kvalifikace 

16 0 10 0 

16 0 10 0 

 

Věková skladba učitelů MŠ ( přepočtená na fyzické osoby k 30. 6. 2022) 

Počet let do 30 31-40 41 - 50 51-důchod důchod.věk celkem 

celkem 0 0 1 4 1 6 

Z toho ženy 0 0 1 4 1 6 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v MŠ (přepočtení na 

fyzické osoby k 30. 6. 2022) 

Počet učitelů Z toho bez odborné 

kvalifikace 

Počet asistentů Z toho bez odborné 

kvalifikace 

6 0 1 0 



Počet učitelů a asistentů ZŠ a MŠ (přepočtení na plně zaměstnané k 30.6.2022) 

 Do 30let 31 - 40 41 - 50 51-

důch.věk 

Důchod.věk celkem 

Souhrnný přehled  Celkem/ženy Celkem/ženy Celkem/ženy Celkem/ženy Celkem/ženy Celkem/ženy 

UČITELÉ ZŠ 

 
1 1,91 4 9,69 0 16,6 

UČITELÉ MŠ 

 
0 0 1 4 1 6 

AP/ŽÁKA 

 
0 1,13 4,13 0 0 5,26 

PEDAGOG. 

CELKEM 
1 3,04 9,13 13,69 1 27,86 

KVALIFIKOVANÍ 

 
1 3,04 9,13 13,69 0 27,86 

NEKVALIFIKOVANÍ 
 

 

0 0 0 0 0 0 

NASTOUPILI 
V PRŮBĚHU ŠK.ROKU 

 

0 0 1 1 0 2 

ODEŠLI V PRŮBĚHU 

ŠK.ROKU 
 

0 0 0 1 0 1 

 

Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaní učitelé 

ZŠ a MŠ (přepočtení na plně zaměstnané k 30. 6. 2022) 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
nekvalifikovaní důchod.věk nekvalifikovaní důchod.věk nekvalifikovaní důchod.věk 

0 0 0 1 0 1 

 

 

Pedagogičtí pracovníci – ŠD 

Věková skladba pedagogického sboru ŠD - ženy (přepočtení na fyzické osoby 

k 30. 6. 2022) 

počet do 30 let 31-40 let 41 – 50 let 51 - 

důchod 

důchod.věk celkem 

celkem 0 0 3 0 0 3 

 

Odborná kvalifikace vychovatelek pro přímou pedagogickou činnost (přepočtení 

na fyzické osoby k 30. 6. 2022) 

Počet Z toho bez odborné kvalifikace 

3 0 

 



Údaje o pedagogických zaměstnancích (platné k 30.6.2022) 

Pořadí Zařazení úvazek Stupeň vzdělání aprobace 

1. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 2.st. Tv - Ov 

2. Učitelka 0,86 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

3. zást. řed. 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st. + Hv, Vv 

4. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 2.st. M - Ch 

5. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

6. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

7. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 2.st. M - F 

8. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 2.st. Čj - Vv  

9. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

10. Učitelka 0,91 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 2.st. Čj - D 

11. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

12. Učitelka 1 VŠ – Ing.  S doplněným pedagogickým 

vzděláním učitele 2.st. 

13. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  FTVS UK , Tv - Z 

14. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

15. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Školní speciální pedagog 

16. Učitelka 1 VŠ –Mgr.  Učitelství pro 1.st.  

17. ředitelka 1 VŠ –Mgr.  Překladatelství, 

pedag.minimum  

18. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

19. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

20. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

21. AP 0,63 střední asistent pedagoga 

22. AP 0,5 VŠ - Bc asistent pedagoga 

23. AP 0,63 střední asistent pedagoga 

24. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

25. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

26. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

27. AP 0,5 střední asistent pedagoga 

28. učitelkaMŠ 1 střední předškolní pedagogika 

29. učitelkaMŠ 1 střední předškolní pedagogika 

30. učitelkaMŠ 1 střední předškolní pedagogika 

31. učitelkaMŠ 1 střední předškolní pedagogika 

32. učitelkaMŠ 1 střední předškolní pedagogika 

33. zást. řed. MŠ 1 střední předškolní pedagogika 

34. ved.vychovatelka 1 střední Vychovatelství 

35. vychovatelka 1 střední vychovatelství 

36. vychovatelka 1 střední obchodní, pedag.osvědčení 

 



Nepedagogičtí zaměstnanci 

Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ (přepočtení na plně zaměstnané, stav 

k 30. 6. 2022) 

 Do 30 31 -40 41 -50 51 -

důch 

Důch.věk celkem 

Školník 0 1   1 2 

Uklízečka 0 1 2 0,5  3,5 

Sekretářka 0   1  1 

Celkem 0 2 2 1,5 1 6,5 

Na topnou sezonu je úvazek topiče 0,5 úvazku. 

Počet nepedagogických zaměstnanců ŠJ (přepočtení na plně zaměstnané, stav 

k 30. 6. 2022) 

 Do 30 31 -40 41 -50 51 -

důch 

Důch.věk celkem 

Vedoucí školní 

jídelny 

  1   1 

Vedoucí kuchařka     1 1 

Kuchařka   1   1 

Kuchařka   1   1 

Kuchařka    1  1 

Celkem   3 1 2 6 

        
 

 

Mzdové podmínky školy 

Pedagogickým zaměstnancům přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů dle 

nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Pedagogičtí pracovníci mají osobní ohodnocení a zvláštní příplatky stanovené na 

základě vnitřního platového předpisu, za mimořádné úkoly a práce nad rámec povinností jsou 

odměňováni odměnami. Všem zaměstnancům do platové třídy 5 (včetně) přísluší platový tarif 

určený zvláštním způsobem podle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, který umožňuje určit platový tarif v rámci 

rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové 

třídy. Mají osobní ohodnocení a příplatky za vedení stanovené na základě vnitřního platového 

předpisu. 

Pracovnice kuchyně jsou částečně odměňovány z prostředků zřizovatele za 

doplňkovou činnost – vaření pro cizí strávníky. Uklízečka na II. stupni ZŠ je taktéž částečně 



odměňována z prostředků zřizovatele za doplňkovou činnost – úklid tělocvičny po 

sportovních oddílech. 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti školy za školní rok 2021/2022 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program (ŠVP) plně charakterizuje naši školu a definuje důvody, 

proč může být zajímavý pro mnohé rodiče a žáky. I v tomto školním roce jsme vyučovali 

podle školního programu "Veselá škola" platného od 1. 9. 2007. Při výkonu hospitační 

činnosti ředitelky a zástupkyně ředitelky školy byl také sledován soulad výuky se ŠVP. 

Počty tříd a žáků 

Počet žáků neustále kolísá díky výstavbě rodinných domů v obci a neustálé imigraci 

obyvatel. Zájem o umístění dětí do ZŠ je i ze strany rodičů z přilehlých městských částí 

Liberce. Ve většině tříd druhého stupně probíhala výuka v kolektivech s průměrným počtem 

žáků na prvním stupni 24 a na druhém stupni 25.  

Počty žáků ZŠ za uplynulé školní roky (stav k 30. 9. 2021 včetně žáků 

v zahraničních školách) 
  

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

 

    
 

Počet tříd 10 10 11 
 

  244  
 

Celkový počet žáků 243 244 257 
 

    
 

Průměrný počet žáků na 1 třídu 24,3 24,4 25,7 
 

    
 

Průměrný počet žáků na 1 učitele 15,19 14,35 15,11 
 

       
 

Počty žáků v průběhu školního roku 

Třída Stav k 30. 9. 2021 Stav k 31. 3. 2022 Stav k 31. 8. 2022 
    

1.A 17 17 17 

1.B. 20 19 19 

2. 28 28 28 

3. 29 30 30 

4.A 20 20 20 

4.B 19 20 20 

5. 25 25 25 

6. 25 25 25 

7. 26 27 27 

8. 27 26 26 

9. 20 20 20 

Z toho žáci s jiným 4 4 4 

způsobem plnění PŠD    

CELKEM 256 257 257 



Školní rok 2021/2022 ukončilo celkem 257 žáků (z toho 4 v zahraničních školách).  

Počty zapsaných žáků do 1. třídy za uplynulé školní roky (stav k 30. 9.) 

na školní rok 2019/2020 na školní rok 2020/2021 na školní rok 2021/2022 

Zapsaní Počet Nastoupili Zapsaní Počet Nastoupili Zapsaní Počet Nastoupili 

do žádostí do do žádostí do do žádostí do 

1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy 

32 1 27 41 5 37 23 8 23 

 

Cizinci a zvláštní způsob plnění povinné školní docházky 

Čtyři žáci plnili školní docházku v zahraniční škole podle § 38 zákona č. 561/04 Sb. 

Nadále budou pokračovat ve studiu v zahraničních školách. 

Přehled o prospěchu a chování žáků 

Ve školním roce 2021/2022 se opět postupovalo podle Metodického pokynu MŠMT – 

individuální výchovný plán. Nejčastějším důvodem k postihům bylo časté zapomínání 

školních pomůcek. 

Prospěch žáků se v porovnání s předchozím rokem výrazně nezměnil. 

Přehled prospěchu žáků ( 4  žáci v zahraničí za 1. pololetí) 

Třída 

Žáků Prospěch 
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 

I.A 17 6 11 17 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 

I.B 20 10 10 20 0 0 0 139 1 0 0 0 0 0 0 0 1,01 

II.A 28 15 13 27 0 0 1 184 5 0 0 0 0 0 0 7 1,03 

III.A 29 16 13 26 3 0 0 201 27 4 0 0 0 0 0 0 1,15 

IV.A 20 13 7 18 2 0 0 161 33 5 1 0 0 0 0 0 1,23 

IV.B 19 10 9 16 2 0 1 152 25 3 0 0 0 0 0 10 1,17 

V.A 25 12 13 14 10 0 0 167 40 27 6 0 0 0 0 0 1,47 

VI.A 25 13 12 15 10 0 0 255 59 30 6 0 0 0 0 0 1,39 

VII.A 27 16 11 13 14 0 0 273 92 37 3 0 0 0 0 0 1,43 

VIII.A 27 10 17 14 12 0 1 261 77 36 15 1 0 0 0 16 1,51 

IX.A 20 11 9 10 10 0 0 183 65 28 4 0 0 0 0 0 1,48 

Tříd: 11 257 132 125 190 63 0 3 2095 424 170 35 1 0 0 0 33 1,26 



Přehled prospěchu žáků (4 žáci v zahraničí za 2. pololetí) 

Třída 

 Žáků Prospěch 
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ů
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Celkový Počet známek Ø 
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 

I.A 17 6 11 17 0 0 0 116 3 0 0 0 0 0 0 0 1,03 

I.B 19 9 10 18 0 1 0 130 0 2 0 1 0 0 0 0 1,06 

II.A 28 15 13 26 1 0 1 179 9 1 0 0 0 0 0 7 1,06 

III.A 30 17 13 26 4 0 0 215 18 6 0 0 0 1 0 0 1,12 

IV.A 20 13 7 16 4 0 0 148 44 7 1 0 0 0 0 0 1,30 

IV.B 20 10 10 16 3 0 1 155 31 4 0 0 0 0 0 10 1,21 

V.A 25 12 13 13 11 1 0 168 35 32 3 3 0 0 0 9 1,48 

VI.A 25 13 12 14 11 0 0 245 63 36 6 0 0 0 0 0 1,44 

VII.A 27 16 11 14 13 0 0 275 96 33 1 0 0 0 0 0 1,41 

VIII.A 26 9 17 15 11 0 0 251 87 27 13 0 0 0 0 13 1,46 

IX.A 20 11 9 9 11 0 0 182 66 30 2 0 0 0 0 0 1,47 

Tříd: 11 257 131 126 184 69 2 2 2064 452 178 26 4 0 1 0 39 1,28 

Na druhém stupni k 31. 8. 2022 byl jeden žák hodnocen stupněm neprospěl. 

Hodnocení chování a absence za 1. pololetí (bez 4 žáků v zahraničí) 

Třída 

Žáků Chování Absence 
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Σ CH D 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

I.A 17 6 11 17 0 0 0 920 920 0 54,12 54,12 0,00 

I.B 20 10 10 20 0 0 0 1158 1158 0 57,90 57,90 0,00 

II.A 28 15 13 28 0 0 0 1788 1788 0 63,86 63,86 0,00 

III.A 29 16 13 29 0 0 0 1895 1895 0 65,34 65,34 0,00 

IV.A 20 13 7 20 0 0 0 1178 1178 0 58,90 58,90 0,00 

IV.B 19 10 9 19 0 0 0 983 983 0 51,74 51,74 0,00 

V.A 25 12 13 24 0 0 0 1891 1891 0 75,64 75,64 0,00 

VI.A 25 13 12 25 0 0 0 1587 1587 0 63,48 63,48 0,00 

VII.A 27 16 11 27 0 0 0 2452 2452 0 90,81 90,81 0,00 

VIII.A 27 10 17 26 0 0 0 2255 2255 0 83,52 83,52 0,00 

IX.A 20 11 9 20 0 0 0 1608 1608 0 80,40 80,40 0,00 

Tříd: 11 257 132 125 255 0 0 0 17715 17715 0 68,93 68,93 0,00 



Hodnocení chování a absence za 2.pololetí bez 4 žáků v zahraničí 

Třída 

Žáků Chování Absence 
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Σ CH D 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

I.A 17 6 11 17 0 0 0 929 929 0 54,65 54,65 0,00 

I.B 19 9 10 19 0 0 0 848 848 0 44,63 44,63 0,00 

II.A 28 15 13 28 0 0 0 1148 1148 0 41,00 41,00 0,00 

III.A 30 17 13 30 0 0 0 1564 1564 0 52,13 52,13 0,00 

IV.A 20 13 7 20 0 0 0 869 869 0 43,45 43,45 0,00 

IV.B 20 10 10 19 0 0 0 980 980 0 49,00 49,00 0,00 

V.A 25 12 13 24 0 0 0 2085 2085 0 83,40 83,40 0,00 

VI.A 25 13 12 25 0 0 0 1799 1799 0 71,96 71,96 0,00 

VII.A 27 16 11 27 0 0 0 1996 1996 0 73,93 73,93 0,00 

VIII.A 26 9 17 25 0 0 0 1225 1225 0 47,12 47,12 0,00 

IX.A 20 11 9 20 0 0 0 1369 1369 0 68,45 68,45 0,00 

Tříd: 11 257 131 126 254 0 0 0 14812 14812 0 57,63 57,63 0,00 

 

 

 

Pokud zachytí učitel u žáka záškoláctví, jsou okamžitě zváni rodiče žáka k projednání 

porušení zákonné povinnosti – plnění povinné školní docházky a povinnosti omlouvat žáka 

neprodleně po případné nemoci. S rodiči je sepsán protokol a jsou upozorňováni na 

povinnosti vyplývající z § 22 zákona č. 561/2004 Sb. a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Opakované absence jsou hlášeny na Oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí v Liberci (OSPOD). Díky důsledné práci vedení školy, výchovné poradkyně a kontrole 

třídních učitelů se daří záškoláctví a neomluvenou absenci úspěšně potlačovat. 

Přijímací řízení a ukončení školní docházky 

K 31. 8. 2022 základní vzdělání ukončilo úspěšně 20 žáků 9. třídy. Všichni byli přijati 

do dalšího vzdělávacího systému.  



Údaje o přijímacím řízení 

 

SŠ a VOŠ 

       

počet 
 

 

         
 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ     20  
 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ   0  
 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení    20  
 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení   0  
 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ    0  
 

 z toho vyřešeno autoremedurou     0  
 

 z toho postoupeno krajskému úřadu     0  
 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího  0  
 

řízení         
 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího  0  
 

řízení         
 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku     0  
 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku     0  
 

 

Přehled o umístění žáků po přijímacím řízení  

 Gymnázia   SOŠ maturitní  
SOŠ učební 

 
 

    

obory včetně 
  

 

8letá 6letá 4letá  obory 
 

 

Konzervatoří 
 

 

         
 

 0 2 1 14    5  
 

 

Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 
 

 

 MŠ a ZŠ    počet      
 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 20      
 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 14      
 

Dohoda o přerušení vzdělávání v MŠ  0      
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  22      
 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání  2      
 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky – povolení  8      
 

Rozhodnutí o dodatečném odkladu školní docházky - povolení 0      
 

Rozhodnutí o zamítnutí odkladu školní docházky  0      
 

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání žáka 0      
 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0      
 

Rozhodnutí o uvolnění z výuky   0      
 

Rozhodnutí o přestupu na ZŠ   4      
 

Smlouva o studiu v zahraniční   0      
 

Rozhodnutí o slovním hodnocení   0      
 

Rozhodnutí o plnění 10 roku školní docházky  0      
 

 



MIMOŠKOLNÍ ČINNOST A ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2021/2022 

Kroužek Vedoucí kroužku 

Keramika  Mgr. Šárka Nováčková 

Flétna  Mgr. Lenka Janoušková 

Anglický jazyk  Mgr. Dagmar Lexová 

Výtvarný kroužek Mgr. Dagmar Lexová 

Pohybové hry Mgr. Lenka Rutová 

Sebeobrana Michal Choc 

Míčové hry Mgr. Lucie Kájinková 

Florbal  Mgr. Petr Húska 

Zdravotní cvičení karimatky Mgr. Dagmar Lexová 

Logopedické hry Mgr. Dagmar Lexová 

Kytara Musictime 

Holčičiny Musictime 

Kroužek 3D tisku  Musictime 

Moderní tanec Musictime 

Erasmus Mgr. Michaela Linková 

Náboženství sestra Josefka 

Přípravka na přijímací zkoušky M 

Přípravka na přijímací zkoušky Čj 

Mgr. Andrea Hýblová 

Mgr. Michaela Linková 

Přírodovědný kroužek Andrea Hýblová 



PŘEHLED AKCÍ A SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

V příloze č.2 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 

DVPP ( viz příloha č. 1)) bylo ve školním roce realizováno dle plánu, jehož prioritami 

bylo studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – studium pro asistenty pedagoga 

a studium k výkunu specializovaných činností – studium pro výchovné poradce. Dále bylo 

DVPP zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání 

a výchovy,zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní 

psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů 

a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 

zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

Novou, významnou oblasti vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů bylo distanční 

vzdělávání jako alternativa vzdělávání v době případného dalšího uzavření škol, nebo 

omezení provozu z epidemiologických důvodů.  

Podle odborného zaměření se pedagogové účastní vzdělávacích aktivit jednotlivě dle 

individuálního zaměření a dle potřeb školy. V rámci dalšího vzdělávaní zajišťujeme učitelům 

vzdělávání s cílem zkvalitnit výuku. Vzdělávací akce jsou hrazeny z ONIV.  

Seznam specializovaných činností 

 počet 

 

bez kvalifikace bez specializovaného studia 

výchovný poradce 

 

1 0 0 

koordinátor informačních a 

komunikačních technologií 

1 0 1 

koordinátor školního 

vzdělávacího programu 

1 0 1 

školní metodik prevence 

 

1 0 1 

koordinátor environmentální 

výchovy 

1 0 0 

 

Vnější informační systém – spolupráce na regionální úrovni 

Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce a komunikace se zřizovatelem je nadále na velmi dobré úrovni. Vedení 

školy má možnost konzultovat stav a potřeby školy se starostkou obce nebo s členem školské 

rady za zřizovatele. Starostka obce se pravidelně zajímá o dění ve škole. Provozní 

zaměstnanci obce často vypomáhají v provozu školy, pomáhají mj. s odvozem odpadu do 

sběrného dvora, se zajištěním dopravy objemnějších předmětů aj. Žáci naší školy se účastní 

program organizovaných obcí, jako je rozsvěcení vánočního stromečku, zpívání v kostele 



nebo kulturní vystoupení při Strážských slavnostech., při kterých mj. žáci prodávali předměty 

vyrobené ve škole na školním jarmarku. 

 

Spolupráce se školskou radou 

Vedení školy je zváno na každé zasedání školské rady, kde hájí zájmy školy 

a informuje členy o dění ve škole. Činnost školské rady je popsána v Příloze č. 6 – Výroční 

zpráva o činnosti školské rady ve školním roce 2021/2022. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Výchovná poradkyně se účastnila pravidelných metodických setkání výchovných 

poradců v PPP Liberec, která byla zaměřena převážně na problematiku konkrétních otázek 

kariérového nebo výchovného poradenství. 

Výchovná poradkyně vede kompletní evidenci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a řídí práci asistentek pedagoga dle doporučení PPP. 

 

Spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

Poskytujeme vyžádané informace kurátorům žáků ze sociálně slabých a rozpadlých 

rodin, kteří sledují plnění povinností rodičů a dětí. Informujeme OSPOD školní docházce 

a absencích, prospěchu, chování, přístupu k plnění školních povinností, chování ve vztahu 

k dospělým a vrstevníkům žáků, spolupráci rodiny se školou, součinnosti při řešení životních 

podmínek žáků.  

 

Spolupráce s jinými školami 

Spolupracujeme formou praxe studentů z Fakulty přírodovědně-humanitní 

a pedagogické. Naše základní škola I mateřská škola jsou fakulltními školami TUL. Během 

školního roku průběžně probíhaly na naší základní i mateřské škole souvislé pedagogické 

praxe (viz Výroční zpráva mateřské školy). Žáci 5. třídy se účastnili projektu TAČR “Děti 

školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace“, který organizuje TUL 

Liberec a u něhož jsme aplikačními garanty. Koncem roku navštívil naši školu professor 

David Lukáš, který žákům mj. představil problematiku nanovláken. Dále spolupracujeme 

s jinými základními školami formou sportovních soutěží. V rámci projektu Erasmus+ 

spolupracujeme se partnerskými základními školami v Německu, Španělsku, Švédsku, Itaálii 

a Rumunsku. 

 



Spolupráce s SDH Stráž nad Nisou 

Naše škola každoročně využívá prostory SDH Stráž nad Nisou jako zázemí pro 

organizaci školních akcí, např. strašidelného pochodu, organizace dětského dne aj. Koncem 

roku uspořádali místní hasiči spolu s libereckými hasiči požární cvičení, při kterém nám 

předvedli, jak to vypadá při záchraně dětí, kdyby opravdu ve škole hořelo. Celá škola se 

ukázkově vyklidila ven a sedmáci si vyzkoušeli záchranu po žebříku z 1. patra školy. 

Deváťáci byli v maskách vyvedeni z půdních prostor ven. 

Spolupráce s Dětským dopravním hřištěm (DDH) 

Žáci 4. třídy se zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDH a složili úspěšně zkoušky. 

Kromě toho se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Besip, kde se umístili žáci 

6. třídy na 3. místě a žáci 8. třídy na 4. místě.  

Spolupráce s Krajským velitelstvím Ministerstva obrany 

Zástupci Krajského velitelství Ministerstva vnitra v Liberci na naší škole 

zorganizovali projektový den POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Předali žákům 

zkušenosti a znalosti v oblastech jako obrana státu, bezpečnostní systém ČR, krizové stavy, 

humanitární mise a vojenské operace v zahraničí, branná povinnost, první pomoc atd. Žáci 

plnili různé disciplíny, měli možnost prohlédnout např. si výstroj, výzbroj a techniku. 

Součástí projektového dne byla i příprava na branný závod, kterého se zúčastnili vybraní žáci 

v dubnu. 

Spolupráce s Ještědskou sportovní spol. s r.o. 

Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce nemohla z důvodu pandemie Covidu 

probíhat plavecká výuka, zúčastnily se ve školním roce 2021/2022 výuky plavání tři třídy: 

2., 3. a 4. 

Spolupráce s Lyžařskou školou SK Ještěd 

Lyžařská škola SK Ještěd zorganizovala lyžařský kurz pro lyžaře 1. a 2. ročníku. Děti 

se učily základní lyžařské dovednosti, bezpečné zatáčení a brždění, také jízdu na vleku. Ti 

odvážnější pilovaly správnou curvingovou techniku.  

 Spolupráce s Ekologickým institutem Veronica 

Žáci osmého a sedmého ročníku se tento školní rok zapojili do programu CO2 ligy. 

V průběhu celého roku zpracovávali čtyři rozsáhlé úkoly, které se vztahují ke globálnímu 

oteplování. Prostudovaly a následně zpracovaly, co vlastně pojem „klimatická změna“ 

znamená. Na toto téma vytvořily videa, nakreslily obrázky a zpracovaly myšlenkové mapy. 

To vše poté prezentovaly před svými třídami. 



Spolupráce se společností Bezpečně na silnicích o.p.s. 

Žáci zúčastnili přednášky o dopravní výchově. Doplnili si znalosti o bezpečném 

přecházení vozovky, jak se správně připoutat v autě, jaké všechny doplňky má obsahovat 

cyklistické kolo a naučily se základy první pomoci. V průběhu roku používají paní učitelky 

pracovní listy a výuková videa vytvořená touto společností pod názvem Markétina dopravní 

výchova. 

Spolupráce s organizací Maják o.p.s. Liberec 

Žáci naší školy se pravidelně účastní preventivních programů, týkajících se 

bezpečného užívání internetu, problematiky návykových látek nebo sexuality. 

Spolupráce s Zdavotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, p. o. 

IMG_2Žáci 1. ročníku se zúčastnuli exkurze na základnu letecké záchranné služby v Liberci 

v rámci projektu Zachraňujeme s Kryštofem. Michael Georgiev, tiskový mluvčí záchranář 

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje spolu s MUDr. Jiřím Seinerem, vedoucím 

koronární jednotky Kardiologie Krajské nemocnice Liberec, Ing. Danem Ramzerem, 

náměstekem hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu, Kamilou 

Urbánkovou, ředitelkou společnosti KOLOSEUM, o.p.s. a Martinou Motshagen, 

produkční projektu Světový den srdce 2022 předali 9. 6. ocenění žáků 9. třídy, kteří se 

podíleli na záchraně lidského života. 

Spolupráce s IQLANDIÍ, o.p.s. – 

Žáci našíÍškoly absolvovali výukové programy ve vědecko - zábavním centru 

a planetáriu iQLANDIA v Liberci. V první části žáci vyplňovali pracovní listy a při 

procházení expozicí si ověřovali své poznatky na praktických ukázkách. 

Spolupráce s organizací Zahrádkáři Stráž nad Nisou, ZO ČZS 

Každoročně naši žáci navštěvují výstavu ovoce a zekleniny v obecním domě ve Stráži 

nad Nisou. Kromě ovoce a zeleniny si mohli prohlédnou ukázky různých hub a bylin. Děti si 

zde nazdobily perníčky, ochutnaly bylinkové čaje a očichaly koření.  

Spolupráce s Domem dětí a mládeže Větrník Liberec (DDM) 

V letošním roce se naši žáci zapojovali do soutěží vyhlašovaných DDM Větrník, 

např. matematický klokan, přírodopis, angličtina, (E. Vrkoslavová – 6. místo). 

Spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci (KVK) a knihovnou ve 

Stráži nad Nisou 

V rámci předmětu Český jazyk a literatura navštěvovali žáci obecní knihovnu i KVK 

v Liberci, kde absolvovali různé výukové programy a a dílničky. Ve Stráži nad Nisou 



připravovaly paní knihovnice pro žáky prvního stupně rozmanité motivační program, např. již 

tradiční slavnostní předávání slabikáře nebo pasování na čtenáře. 

Spolupráce s Centrem vzdělávání LK a NIDV Praha 

Zaměstnanci školy se účastnili různých školení a kurzů pořádaných těmito 

institucemi. Viz kapitola Údaje o poskytování dalšího vzdělávání. 

Spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje (KÚ) 

Ředitelka školy převážně telefonicky nebo e-mailem komunikovala s Odborem 

školství, mládeže a tělovýchovy v případech dotací poskytovaných Libereckým krajem. 

V průběhu prázdnin nám byly přiděleny dotace na volnočasové aktivity a prevenci sociálně 

patologických jevů. 

Spolupráce s Policií ČR 

Vedení školy spolupracovalo s Policií ČR v případě vyjádření se ke způsobilosti žáka 

k výslechu u soudu. Příslušníci policie často dohlížejí na dodržování bezpačnosti v okolí 

školy.  

Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje - Střevlík 

Žáci 1. stupně se i v letošním roce účastnili výchovných programů v ekologickém 

středisku Střevlík. Absolvovali např. program Pekař peče housky, Lovci mamutů, Tajemství 

včelí plástve. 

Spolupráce s jazykovou školou Swallow School of English, s. r. o. 

Rodilý mluvčí jazykové školy slouží jako praktická pomůcka konverzace v hodinách 

anglického jazyka jednou týdně v 6. – 9. třídě.  

Spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností 

S rodiči žáků jsme v kontaktu na třídních schůzkách. V případě potřeby byli rodiče 

výjimečně zváni do školy nebo jsme řešili situaci prostřednictvím telefonické nebo emailové 

komunikace. 

Zároveň jsme rodičům umožnili vyjádřit se k chudu školy dotazníkovým šetřením. 

Výsledky tohoto dotazníku ukázaly na silné a slabé stránky naší školy a některé podněty 

vedly k řešení situace.  

O dění ve škole jsou rodiče i veřejnost informováni prostřednictvím webových stránek 

školy, které se neustále aktualizují, dale prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  V 

přízemí obou budov jsou umístěny informační tabule pro veřejnost. Ve veřejných prostorách 

školy jsou nástěnky, kde jsou aktuální informace ze života školy.  



Ve školním časopise Strážžáček jsou prezentovány výtvarné nebo literární počiny 

žáků 1. i 2. stupně, ve Strážském občasníku informujeme veřejnost o dění ve škole. 

Rodiče byli pozváni na setkání budoucích prvňáčků, kde se žáci i rodiče při 

neformálním setkání s bohatým občerstvením seznámili s třídními učitelkami. Rodiče žáků 

9. třídy se zúčastnili na školní zahradě loučení se školou.  

Sponzoři školy 

Sponzoři z řad rodičů a firem – finanční pomoc sociálně slabým rodinám poskytla 

opět organizace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Společnost Gira fruit poskytla škole dar ve 

výši 2400,- Kč. Rodiče přispívali i letos kancelářským papírem, cukrovinkami, drobnými 

sportovními a kancelářskými potřebami a suvenýry, ale i penězi na nákup předmětů, které 

jsou určeny k odměňování žáků při akcích školy. Zřizovatel pravidelně vyčleňuje investice 

i na pokrytí akcí školy a podporu sociálně slabších žáků. 

Projekty školy 

I v letošním roce byla naše škola zapojena do mezinárodního Projektu Erasmus+, 

spolupracovala s parnerskými školami z Německa, Itálie, Španělska, Švédska a Rumunska 

a uskutečnila výjezd našich žáků do Bruselu a na Mallorku. 

Pokračovali jsme v projektu Šablony II, kde jsme realizovali převážně projektové dny 

mimo školu, tandemovou výuku a vzdělávání pedagogů. Dotační program byl realizován 

rovněž v mateřské škole. Po ukončení projektu jsme zahájili čerpání dotací v rámci výzvy 

Šablony III, jež jsme využili na nákup dalších 10 tabletů nebo na pokrytí nákladů pro 

školního asistenta. 

Tak jako loni je naše škola aktivním členem programu „Recyklohraní aneb ukliďme si 

svět“ (sběr baterií, tonerů, mobilů a nově drobného elektrozařízení). 

Žáci naší školy pokračovali v projektu Finanční gramotnost.  

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, „Zdravá pětka“, 

„Mléko do škol“ či projektu „Ochutnávkový koš” – děti si připravily pokrmy z mléčných 

výrobků. 

Na 1. stupni organizovaly paní učitelky třídní projekty – Moje tělo, První pomoc, 

Nakupování, Den Země, Vesmír aj. (viz akce školy). 



Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

I nadále počítáme s narůstajícím počtem žáků, jelikož v obci neustále přibývá 

obyvatel. Počet dětí umístěných do školní družiny nepřevyšuje krajem stanovenou kapacitu.  

Podařilo se přijmout všechny zájemce z 1., 2. a částečně 3. třídy. Pro nepřijaté děti 

slouží kroužek Klubík.  

Zhodnocení plnění koncepčního záměru 

V letošním školním roce byla hlavním úkolem úprava školního vzdělávacího program 

dle revidovaného Rámcově vzdělávacího programu. Došlo např. k částečné redukci výukové 

látky a k úpravě a přidání hodinové dotace předmětu Informatika. 

Dalším úkolem bylo rozšířit činnost školního poradenského pracoviště. V tomto 

ohledu došlo k rozdělení funkcí, výchovná poradkyně ukončila úspěšně stadium pro 

výchovné poradce a otázky spojené s výběrem středních škol a učebních oborů řeší kariérový 

poradce. I nadále jsme v kontaktu se speciálním pedagogem Mgr. Petrem Šolcem, s nímž 

řešíme situace, které by mohly být potenciálním rizikovým jednáním. 

V rámci péče o duševní a tělesnou hygiene jsme zařazovali v maximální možné míře 

pobyt venku či relaxační activity. 

Nadále jsme pokračovali v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných 

akcí, jako jsou dílničky, zpívání v kostele, den otevřených dveří aj. Zaměřili jsme se na 

propagaci školy v místním Strážském občasníku, v médiích – hlavně v souvislosti se 

záchranou lidského života, na níž se velkou mírou podíleli žáci 9. třídy. 

K žákům jsme přistupovali diferencovaně, respektovali jsme žákovu individualitu, 

prohlubovali jsme péči o talentované žáky a zajistili jsme odbornou péči o žáky se 

zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. 



V oblasti materiálního vybavení jsme ve školním roce se souhlasem zřizovatele 

(v bodech, které vyžadují souhlas zřizovatele) a dle finančních možností splnili následující 

body koncepčního záměru: 

 vybavení pozemku školní družiny kovovým zahradním domkem na úklid 

herních prvků a stolem s lavicemi a lanovou pyramidou 

 vybavení oken tříd druhého stupně žaluziemi 

 vybodování imobilního WC 

 pořízení setu na smíšenou výuku 

 pořízení zelené učebny 

 stavební úpravy ve školní jídelně – výdejní terminál, nové dveře, pult na tácy, 

výmalba skladových prostor a zázemí pro zaměstnance ŠJ aj. 

 nákup zahadního nářadí pro práci na školním pozemku v rámci pracovních 

činností 

 nákup strunové sekačky  

 nákup robotických sestav VEX pro výuku informatiky 

 nákup zahradní techniky a pořízení zázemí pro zahradní techniku 

 díky podpoře zřizovatele se nám daří udržovat dobrý technický stav školy 

a zpříjemňovat pracovní prostředí žáků a zaměstnanců  

I nadále pracujeme na zlepšení studijních podmínek žáků a pracovního prostředí 

zaměstnanců a věnujeme pozornost: 

 rozvoji technických dovedností žáků 

 rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 

 zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na nové formy 

a metody výuky a na prevenci sociálně patologických jevů 

 zpříjemnění prostředí zaměstnanců školy 

 obnově a doplnění didaktické techniky 

 

Koncepční záměr školy pro další období bude doplněn a postupně realizován. Bude se 

pracovat na těchto bodech: 

 vybavení šaten na 2. stupni novými kovovými šatními boxy 

 opatření altánu na školní zahradě střešní krytinou 

 pořízení nových školních stolů a lavic 

 výměna radiátorů na 1. stupni 

 oprava plotu v mateřské škole 



Plánované revize 

 revize hasicích přístrojů a požárních uzávěrů, 

 revize elektropřístrojů, 

 revize budov, 

 revize tělocvičny a hřišť, 

 revize zabezpečovacího zařízení, 

 revize plynové kotelny a plynových rozvodů, 

 revize komínů, 

 revize hromosvodů. 

Údaje o výsledcích kontrol 

Kontroly ve školním roce 2021/2022 

Ve školní roce 2021/2022 proběhly dvě kontroly Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci, které se zaměřily na provoz školní jídelny a kuchyně. 

Ani při jedné kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

V únoru 2022 proběhl na naší škole audit -předmětem kontroly bylo hospodaření 

s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole. Zjištěné nedostatky nebyly závažného charakteru a byly následně odstraněny. 

Hospitační činnost 

Ředitelka a zástupkyně školy vykonávají hospitační činnost v ZŠ dle plánu od října do 

konce školního roku (1-2x měsíčně), po kontrole seznámí vyučující s pozitivy, negativy 

a způsoby odstranění nedostatků. V případě potřeby vykonávají i kontrolní vstupy do hodin.  

Základní údaje o hospodaření školy 

Veškeré podklady o hospodaření školy v rámci mzdových, ostatních a režijních 

prostředků jsou k dispozici u vedení školy a u zřizovatele. Mzdové prostředky poskytuje 

škole MŠMT prostřednictvím KÚ Libereckého kraje. Provoz školy a materiální vybavení se 

hradí z rozpočtu obce. Škola získává prostředky vedlejší doplňkovou činností: vaření a výdej 

jídel cizím strávníkům, pronájem učeben a tělocvičny. K zlepšení finanční situace přispívají 

i rodiče žáků věcnými a finančními dary a sběr papíru. Ze získaných prostředků se hradí 

potřeby kroužků, odměny a hry pro žáky.  



Přílohy 
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Příloha č. 6     Výroční zpráva Školské rady za školní rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

PŘEHLED DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 

Termín Školení, semináře, kurzy, webináře Počet 

pedagogů 

1.9.2021 Dlouhodobá metodická podpora učitelů fyziky 1 

1.9.2021 Dlouhodobá metodická podpora učitelů pro využití digitálních 

technologií 

1 

7.9.2021 Jazykový metodický kurz AJ 1 

30.9.2021 Česká robotika 1 

5.10.2021 Podpůrná opatření poskytovaná žákům při výuce nové informatiky 1 

8.10.2021 Jak mohou pomoci produkty PPUČ v rozvoji matematické 

gramotnosti 

1 

18.10.2021 Roadshow pro školy 2021 1 

2.11.2021 Revize RVP- posílení výuky ICT         1 

11.11. – 

16.12.2021 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně 1 

26.11.2021 Specifické výchovně vzdělávací projevy a potřeby nadaného a 

mimořádně nadaného žáka 

1 

6.1.2022 Studium pedagogiky - asistent pedagoga 1 

11.1.2022 Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách  1 

21.1.2022 Studium pedagogiky - asistent pedagoga 1 

3.2.2022 Zápisy do MŠ a ZŠ 1 

10.2.2022 Formativní hodnocení v praxi 1 

15.2.2022 Čas v nás i kolem nás 1 

15.2.2022 Čtenářská gramotnost 1. stupně s Jitkou Vyplašilovou 1 

19.2.2022 3D tiskárna 1 

28.2.2022 Naslouchám, rozumím, povídám 1 

9.3.2022 S asistenty k lepší škole - Sam není sám 1 

10.3.2022 Strach z války – Jak ho snižovat, přijmout a nacházet klid 1 

15.3.2022 Přírodovědný inspiromat 1 

23.3.2022 Příprava občanů k obraně státu pro učitele 2 

24.3.2022 Vzdělávací kurz Cvičím tělo, oči, ruce, psaní zvládnu jednoduše! 1 

24.3.2022 S asistenty k lepší škole – Příběh Sama 1 

24.3.2022 Nastavení pravidel ve třídě skrze příběh a hru 1 

13.4.2022 Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu 1 

20.4.2022 Workshop nová informatika – robotika pro učitele 1. stupně 1 

20.4.2022 Konference ICT 1 

25.4.2022 Tvorba a zpracování představ v matematice 1 

26.4.2022 Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávajících cizince 1 

4.5.2022 Aktualizace ŠVP pro základní vzělávání 2 

10.5.2022 Set smíšené výuky 7 

12.5.2022 Tvorba rozvrhu a suplování v systému Škola Online 1 

17.5.2022 Náročné chování žáků 1 

20.5.2022 Terapeutické pohádky 1 

26.5.2022 Studium pedagogiky – asistent pedagoga 1 

11.6.2022 Studium výchovného poradce 1 

16.6.2022 Jak zpestřit set smíšené výuky 1 



25.8.2022 Jak učit a naučit 1 

26.8.2022 Odpovědnost ředitelů škol za vnitřní kontrolní systém 1 

Příloha č. 2 

PŘEHLED AKCÍ A SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 

ZÁŘÍ Harmonizační kurz 1. A, 1. B, 2. tř. 

Divadlo O mašince 1.A,1. B, 2. tř. 

Září - červen, JUDO, 1. A., 1. B 

Výstava ovoce a zeleniny  

Harmonizační kurz Ještěd 4. A 

Maják - Já a internet 4A,B 

Harmonizační kurz - 6. třída (spaní ve škole) 

Harmonizační dopoledne - spol. s rodiči - 3. tř. 

Erasmus+, Brusel (8.a 9.) 

Přednáška a praktická ukázka první pomoci - ŠD 

ŘÍJEN Bezpečí na internetu 8. a 9. třída,  

Zachraňujeme s Kryštofem 1. A, 1. B 

Logická olympiáda,  

Přírodovědný Klokan 

KVKL - Čarohrátky - 3. tř. 

Dopravní hřiště 4. A 

Přespolní běh, okr.kolo, 6.-9.tř., 3.m. chlapci 6.-7.tř. 

Přednáška z Úřadu práce 9.tř. 

Educa Liberec 9. 

Erasmus Days (6.-8.) 

IQ Landia (6.+7.) 

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ - projekt - ŠD 

Divadlo Koloběžka - “ Princezna Koloběžka “ - ŠD 

LISTOPAD Bobřík informatiky,  

Strašidelný pochod 

dopravní výchova, 1. pomoc - BESIP (4 stanoviště) 

Slavnostní předání slabikáře 1. A, 1. B 

Markétina dopravní výchova 1. st. 

Naivní divadlo, O Raškovi 1.A,1. B, 2. tř. 

Pythagoriáda 

Futsal, Varnsdorf, 6. a 7, 1.kolo 

Ekocentrum - Oldřichov v Hájích - 6. třída - Letem ornitologickým 

světem 

KVLK v Liberci 9. 

Projektový den SŠ Na Bojišti (8.) 

IT-SLOT (8. a 9. třída) 

Jak být básníkem KVLK 5.tř. 

Letem ornitologickým světem Střevlík 5.tř. 

Florbal - okresní kolo Čeps Cupu 

Strašidelný pochod - ŠD 

PROSINEC Mikuláš ve škole 

Střevlík (Hejnice) - vánoční pečení 4. A 

Futsal, Hrádek nad Nisou, 6. a 7., 2.kolo 



Střevlík, Kouzlo Vánoc 1.A, 1. B, 2. tř. , 4.B 

Střevlík - Kouzlo Vánoc 6.třída 

IQ landia (planetárium) 5.tř., Vánoční besídky  

LEDEN Den s knížkou - třídní akce 4. A 

Lyžařský výcvik 7. a 8. tř. 

Krajská knihovna Liberec, Rytmická zahrada a mňoukající kočka 

1.A,1. B 

Střevlík - Letem světem - ornitologickým světem (8.) 

KRAJSKÉ KOLO CHLAPCI Čeps Cup (vybraní žáci 1.st) 

Preventivní program s etopedem panem Šolcem - 3. tř. 

ÚNOR Pangea,  

Lyžařský výcvik 1. A, 1. B, 2. tř. 

třídní kolo recitační soutěže -1.A, 4. A 

Školní kolo v recitaci 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce, (6.7.8.9) 

Střevlík- Fish Banks, 9. 

Okresní kolo v recitaci (žáci 2., 4., 6.,7., 8. a 9. tř.) 

Paměť národa – projekt organizace Post bellum - do června (7. a 8.) 

KVKL - Hudební knihovna 2. tř. 

Střevlík - Po stopách lesní zvěře 4.B tř. 

Centra aktivit - 3. tř. 

Krajský úřad Libereckého kraje-odbor památkové péče: spolupráce 

na názvu nového průvodce památkami libereckého kraje -5. tř. 

BŘEZEN Matematický klokan, 

Karneval 

Knihovna Stráž nad Nisou 1. B 

Knihovna Stráž nad Nisou 3. tř. 

Preventivní program - Buď kamarád - 3. tř. 

KVKLI - hudební pořad Orchestr, 4. A 

Maškarní rej - ŠD 

Soutěž Křišťálová cesta - ŠD 

Divadlo Koloběžka - O zamčeném štěstí - ŠD 

KVKL - hudební program Orchestr - 3. tř. 

dopravní výchova 4. A 

iQLANDIA NAKAP Matematika 8. třída,  

Okresní kolo v anglickém jazyce 

Maják- Rizikové sexuální chování, 9. 

Maják - Závislosti (7.) 

Maják - Zdravé tělo 2. tř. 

ZOO RISKUJ (7.,8.) 

Karneval (8.) 

Den otevřených dveří 

Přehlídka dětských recitátorů Libereckého kraje (2., 4.B tř.) 

Finále Čeps Cupu - florbal - Praha 

knihovna Stráž nad Nisou - program Velikonoce - 1.A 

 

DUBEN Naivní divadlo - Žabí zámek (3., 4. A, B) 

Školní kolo dopravní soutěže (5.6.7.8.) 

Vynášení Morany 1. st 

Zdravá pětka, program o zdravé výživě, 1. st. 



čarodějnické vyučování 

Zápis do ZŠ 

Oblastní kolo dopravní soutěže (6.+8.) 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo (8.) 

Branný den 6.-9. tř. 

McDonald´s Cup, fotbal, 4.-5.tř., 1. - 3. tř. základní kolo, 1.m. 

Turnaj ve vybíjené - 4., 5. třída - vybraní žáci 

Turnaj základních škol ve florbale (4. a 5. třída) - základní kolo a 

okresní finále (2. místo) 

Branný závod - školní kolo, (6.- 9.) 

Ukliďme Česko 

Velikonoční dílničky 

Velikonoce v místní knihovně 2. tř., 3. tř. 

Recitační soutěž - krajské kolo 2. tř. 

Naivní divadlo - 4. A,B 

Čarodějnický rej - 1.stupeň 

Soutěž - Ptačí pitný režim - ŠD 

Velikonoční dílničky - ŠD 

Čarodějný rej - ŠD 

KVĚTEN Projektový den s roboty VEX GO - 7. a 8. třída 

McDonald´s Cup, fotbal, 4.-5.tř., Hrádek n.Nisou 

Naivní divadlo, Dodo, 1.A, 1. B, 2. tř. 

Výuka pro MŠ, návštěva MŠ v 1. A, v 1. B 

Předškolák - seznámení se školou, procvičení jemné motoriky, 

Angličtina hrou 

Knihovna Stráž nad Nisou, předání průkazů čtenáře 

dopravní hřiště 4. A 

Pohár rozhlasu- Atletika, 6.-9.tř. 

Zelený Ještěd, úklid sjezdovek, 9. 

Erasmus+ Mallorca, 7.a 8.tř 

Terezín, exkurze, 9. 

Atletika s Adamem, Liberec, 1.-5.tř. 

Ještědská hlídka, branný závod, krajské kolo, Tanvald, 6.-9. 

Exkurze ZOO Praha (7.) 

Exkurze Zoo Liberec - 1.A 

Projektový den - návštěva u indiánů - ŠD 

ČERVEN Road Fest, Strabag, 9. 

Atletika s Adamem, Turnov, 1.-5.tř., 1.,2.,3. místo 

Světový den srdce, Koloseum, 9. 

Výlet - Indiánská vesnička Rosehill u Růžové na Děčínsku, 1.- 4. r. 

návštěva ZOO - 4. A 

Výlet Malá Skála (7.) 

Výlet Malá Skála (8.) 

Pernštejni, program o husitském hnutí 

Třídní soutěž (leden - červen) Matematický vetřelec, 1. B 

Třídní soutěž (leden-červen) Písmenkování, 1. B 

Strážské slavnosti - vystoupení 1. A, 1. B, 2. r., 3., 4. AB tř. 

Atletický víceboj, sportovní den 1. st 

září - červen, Patroni 8. a 9. r. 

Knihovna Stráž nad Nisou, předání průkazů čtenáře 2. tř. 

Dětský den 



Výtvarná soutěž (třídní a školní kolo) - 1. st. 

Školní výlet Hejnice, Obří sud, Lázně Libverda - 6. třída 

Školní výlet Hejnice, Obří sud, Lázně Libverda 5.tř, 6. třída 

Pobyt v přírodě - stopovaná 6 + 7 .třída 

Prohlídka ZOO Liberec s odborným výkladem(odměna za pomoc a 

spolupráci s Krajským úřadem památkové péče) 5.tř. 

Maják - Čas změn - 6. třída 

Cukrárna Růžodol - 1.A, 1.B,2., 3., 4.A 

Přespávání ve školní družině - ŠD 

Zdravá pětka - ochutnávka známého a neznámého ovoce - ŠD 

  



Příloha č. 3 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

 

Náplň práce výchovné poradkyně ve školním roce 2021/2022 tvořila především 

stávající platná legislativa a roční plán výchovné poradkyně, který byl vypracován na počátku 

školního roku. Byly tak naplňovány metodické, poradenské a informační činnosti. Vzhledem 

k aktuální situaci v České republice ohledně Covid-19 částečně i online. 

V průběhu celého školního roku byla pravidelně aktualizována a doplňována 

dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě školského zákona byla 

nutná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní, pedagogy, zákonnými zástupci žáků 

a poradenskými pracovišti. Byly vypracovány IVP i PPŽ pro žáky s podpůrnými opatřeními. 

Celý školní rok byly tyto dokumenty doplňovány a v případě potřeby vyhodnocovány, aby 

k 30. 6. 2022 byly naposledy celkově vyhodnoceny a konzultovány s PPP i SPC poradnami. 

Výchovná poradkyně se zúčastnila metodických setkání výchovných poradců osobně 

nebo v online prostředí, která byla zaměřena převážně na pomoc žákům s podpůrnými 

opatřeními a na volbu dalšího vzdělávání žáků po ukončení povinné školní docházky. Dále se 

účastnila online seminářů a webinářů týkajících se inkluzivního vzdělávání žáků. Informace 

z metodických setkání byly žákům i zákonným zástupcům předávány osobně i na webových 

stránkách školy i elektronickou žákovskou knížkou. Ostatní novinky pro práci se žáky se SVP 

byly tlumočeny všem pedagogům i vedení školy. 

V průběhu celého školního roku byly zákonnými zástupci využívány předem 

domluvené konzultační hodiny k individuálním schůzkám výchovné poradkyně, a to jednak k 

řešení výchovných problémů či studijních výsledků žáků. Dále byly schůzky využívány také 

ke konzultaci IVP či dalších podpůrných opatření žáků a to jak zákonnými zástupci, tak také 

pedagogickými pracovníky školy. 

 

 

 

 

 

 

Ve Stráži nad Nisou 12. 9. 2022                                      Mgr Marie Spurná, výchovný poradce 



Příloha č. 4  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

    Cílem primární prevence je předcházet rizikovému chování a posilovat pozitivní vzorce 

chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci.  

     Prostřednictvím prevence chceme oddálit začátek, eliminovat projevy a další rozvoj 

rizikového chování u ohrožených jedinců.  

     Všechny aktivity a programy, které žáci absolvovali ve školním roce 2021/2022 usilují o 

rozvoj pozitivního sociálního chování a rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací, všechny účastníky podporují v dosažení optimálního fyzického, 

psychického a sociálního zdraví a kvality života. 

      Jako škola motivujeme děti ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního 

sociálního chování, k nácviku správných postojů a vzorců jednání mezi vrstevníky. 

Zaměřujeme se na širokou škálu rizikového chování, především na rizika v kyberprostoru, 

agresi a šikanu, škodlivé užívání alkoholu, tabáku, léků, poruchy příjmu potravy a jiné. 

 

    Přehled preventivních aktivit a programů ve školním roce 2021/2022 

 

 minimálně 1 x měsíčně mají všechny třídy třídnické hodiny, kde paní učitelky 

probírají aktuální třídní témata 

 Přednáška a praktická ukázka první pomoci - školní družina 

 Slušné chování - projekt školní družiny 

 Zachraňujeme s Kryštofem 1. A, 1. B 

 harmonizační kursy proběhly ve třídách  1.A,1.B, 2., 3, 4A a 6. 

 preventivní program s etopedem Mgr. Petrem Šolcem - 3. třída 

 Já a  internet - Maják – 4.A, 4.B 

 Přednáška a praktická ukázka první pomoci -  2 .stupeň - Tomáš Sedláček 

 Branný den  (4 bloky) : Přednáška o chování v krizových situacích,  praktická ukázka 

první pomoci, příprava občanů k obraně státu POKOS - ukázka bojové, vojenská 

technika  -  

 2 .stupeň  

 Školní kolo branného závodu (POKOS) 

 Krajské kolo branného závodu (POKOS) 

 



 Bezpečí na internetu - Maják - 8. a 9. třída,  

 Slušné chování - projekt školní družiny 

 Preventivní program - Buď kamarád - 3. tř. - Maják 

 Maják- Rizikové sexuální chování, 9.třída 

 Maják - Závislosti (7.) 

 Maják - Zdravé tělo 2. tř. 

 Zdravá pětka, program o zdravé výživě - žáci 1. stupně 

 Maják - Čas změn - 6. třída 

 

 

 

Ve Stráži nad Nisou 27. 9. 2022                                  Ing. Eva Petrová, metodik prevence 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Příloha č. 5 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU  

                                          ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Základní údaje o mateřské škole 

 
Název školy:    Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace 

 

 

Adresa: Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou 

 Mateřská škola Stráž nad Nisou, Majerova 344, 463 03 

IČO: 70695539 

IZO: 116400463 

RED-IZO: 650021576 

 

Ředitelka školy – statutární orgán: 
Mgr. Jindřiška Trčálková 

E-mail: reditelka@skola-straz.cz 

Telefon:           731 177 625 

Zástupce statutárního orgánu: 

Mgr Jaroslava Bošková    

E-mail:     j.boskova@skola-straz.cz 

Telefon:     724 260 162  

Zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu a vzdělávání: 

Květoslava Trakalová  

E-mail: k.trakalova@skola-straz.cz     

Telefon: 482 731 996, 722 906 756 

Kapacita MŠ: 

 

76 dětí 

Celkový počet dětí: 67 dětí 

 
Kapacita jedné třídy: 24 dětí – vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., 
v platném znění, 3. třída 20 dětí 

Provozní doba: 6:30 – 16:30 hod. 

Zřizovatel školy: 

Obec Stráž nad Nisou, Schwarzova 262, Stráž nad Nisou, 463 03 

E-mail:  ou_2straz@volny.cz 

Telefon:  482 726 880 
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Charakteristika mateřské školy 

Činnost mateřské školy (dále jen MŠ) vykonává Základní škola a Mateřská škola, Stráž 

nad Nisou, která sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. 

Mateřská škola se nachází v areálu ostatních školních budov (budovy I. a II. stupně ZŠ). 

Budova školy je postavena na velmi pěkném a klidném místě. Mateřská škola se nachází 

v areálu ostatních školních budov (budovy 1. a 2. stupně ZŠ), což umožňuje nejen dobrou 

spolupráci všech zaměstnanců školy, ale i jednodušší přechod dětí z MŠ do ZŠ se znalostí 

prostředí. Starší část byla otevřena v roce 2000, přístavba byla zprovozněna 1. září 2009. V únoru 

2019 bylo otevřeno 3. oddělení MŠ pro 20 předškolních dětí v podkrovních prostorách bývalé MŠ.   

Prostory MŠ sestávají ze vstupní haly a dvou křídel samostatných oddělení, která na sobě 

nejsou závislá ani při vytápění. Přes umývárny s toaletami se prochází do heren a leháren. 

Hospodářskou část tvoří sklady pomůcek a kuchyňka pro výdej jídla. Pro personál jsou určeny 

malé šatny. Stravování plně zajišťuje kuchyně školní jídelny. Stravování dětí je zajištěno přímo ve 

třídách. Oddělení Sluníček se nachází v oddělené budově v klimatizovaném podkroví. 

Po nákladné rekonstrukci se v nových prostorách nachází moderně vybavená herna, jídelna 

a lehárna včetně sociálního zařízení pro děti i personál. Chybí šatna pro zaměstnance, k ukládání 

osobních věcí slouží jen skříně na chodbě MŠ. Stravování zajišťuje kuchyně školy, svačiny 

i obědy jsou donášeny a vydávány v jídelně MŠ. Obě prostorné zahrady jsou pro pohybové vyžití 

dětí vybaveny houpačkami, skluzavkami, horolezeckými stěnami a lanovými pyramidami. 

K míčovým hrám mají děti k dispozici nově rekonstruované hřiště s brankami. Celý prostor kolem 

MŠ je uzamykatelný. Zahrada je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem 

a sportovním aktivitám. Na jaře 2022 byly na obě zahrady instalovány vyvýšené záhony, kde se 

děti v rámci environmentální výchovy seznamují s růstem rostlin a s péčí o ně. Prvky zahrady jsou 

pravidelně kontrolovány a podléhají každoročně revizi. Sportovní nářadí je bezpečně a přístupně 

uloženo v dřevěných domečcích a ve skladu při vstupu na zahradu. 

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě, je obklopena lesy a mnoha cestami, vhodnými 

k procházkám a hrám v přírodě. Poloha školky nám umožňuje zařazovat do vzdělávacího 

programu množství přírodních i sportovních aktivit, okolí školy využíváme pro pěší výlety 

a poznávání přírody. Děti mají dostatek příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat 

se s děním v okolí MŠ i se změnami, které nabízí každé roční období v blízkém přírodním 

prostředí. 

Mateřská škola má k dispozici školní tělocvičnu, kam pravidelně dochází v rámci rozvíjení 

pohybových dovedností dětí. 
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Počet tříd a dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o výchovném a vzdělávacím působení v mateřské škole 

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Provozní doba je od 6:30 do 16:30 

hodin. Děti jsou rozděleny do tří tříd dle věku. Ve třídě Broučků bylo dle Vyhlášky o předškolním 

vzdělávání 24 nejmladších dětí, ve třídě Mravenců bylo z důvodu poskytování podpůrných 

opatření 3. stupně umístěno 23 dětí ve věku 4 – 5 let a ve třídě Sluníček bylo 20 předškolních dětí. 

Škola je kromě oddělení Sluníček bezbariérová, každá třída má samostatnou šatnu, hernu, lehárnu, 

umývárnu a WC. Třídy jsou vybaveny pomůckami a hračkami, které se průběžně obnovují 

a doplňují. 

V roce 2021/2022 byla kapacita celé mateřské školy naplněna. Mateřskou školu 

navštěvovalo celkem 20 předškolních dětí z toho 2 děti s odkladem školní docházky. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

– Od jara do zimy, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.   

Po covidových opatření se nám do MŠ opět mohly vrátit na praxi 2 studentky z VŠ a 3 ze 

Střední pedagogické školy. Získávaly zkušenosti při práci s dětmi, pomáhaly nám při realizaci 

akcí (výlety, pohybové akce, Den dětí apod.) Všechny prokázaly velmi kladný vztah k dětem 

a ochotně spolupracovaly se zaměstnanci MŠ.  

V rámci projektu EU Šablony II. jsme ve školním roce 2021/22 měli na 0,5 úvazku 

zaměstnanou školní asistentku. Na základě inkluze (zařazení dítěte ve 3. stupni podpůrných 

opatření) pracovala ve třídě Mravenců na 0,5 úvazku asistentka pedagoga. 

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační 

režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, 

které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru 

pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou 

organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se 

zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Denní řád je dostatečně pružný, 

umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. 

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. 

 
počet dětí 

celkem 

počet tříd celkem z toho 

stejného věku 

z toho smíš. 

věku 

k 30. 6. 2021 67 3 3 0 

k 30. 6. 2022 67 3 3 0 
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Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, 

bezpečí i soukromí. 

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají 

možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je 

dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní 

hygieně apod. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální 

podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

Nejsou překračovány vyhláškou stanovené počty dětí ve třídě, ke spojování tříd dochází 

z provozních důvodů. 

Údaje o přijímacím řízení 

 
Zápis do MŠ proběhl stejnou formou jako v loňském roce. Zákonní zástupci registrovali 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v programu „Škola OnLine“ a podávali do MŠ 

poštou, datovou schránkou nebo osobně dne 5. 5. 2022 v kanceláři MŠ. Den otevřených dveří pro 

nově nastupující děti se uskutečnil 26. 8. 2022. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 

školního roku 2022/2023 podalo 36 dětí prostřednictvím svých zákonných zástupců. Bylo přijato 

20 dětí. 

Ředitelka školy postupovala při přijímání dětí podle předem stanovených kritérií. Rodiče 

byli informováni o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy na webových stránkách a na vývěsce 

MŠ. Kapacita mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je naplněna. 

Zápis pro děti z Ukrajiny byl vypsán na 15. 6. 2022, ovšem žádný zájemce o umístění 

dítěte v naší MŠ se nedostavil. 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23 

  přihlášené děti přijaté děti 

děti odcházející 

do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

Stráž 

n.N. 
Liberec Ostatní 

Stráž 

n.N. 
Liberec Ostatní 

36 5 1  20 0 0  20 

 Počet dětí odcházejících do ZŠ a s odkladem školní docházky (k 30. 6. 2022) 

 

Děti odcházející do ZŠ  20 

 

Děti s OŠD 2 
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Personální zabezpečení činnosti mateřské školy 

a) personální zabezpečení 

Pracovníci fyzické osoby 

k 30. 06. 2022 

pedagogičtí 

kvalifikovaní 
6 

nepedagogičtí   

 
2 

asistentka 

pedagoga a 

školní asistentka 

1 

celkem 

 
9 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 06. 2022 

Věk do 20 let 

(včetně) 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 let        

a více 

z toho 

důchodci 

počet 

pracovníků 
0 0 1 1 3 2 2 

  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Pedagogové průběžně studovali odborný tisk, literaturu (knihovna MŠ je pravidelně doplňována 

odbornými knihami, časopisy a materiály). Aktivně jsme využívali i možnosti webinářů.   

Absolvované kurzy/školení pedagogických pracovníků v roce 2021/2022 

Počet 

pedagogů 

Školení / kurz 

3 Sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol 

1 Respirační onemocnění u dítěte v MŠ  

1 Jak spolupracovat s asistentem pedagoga 

 2 Akutní infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku 

1 Loutka jako nástroj vzdělávání 

 1 Funkce vedoucí učitelky MŠ 
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Výsledky kontrol ČŠI příp. jiných kontrol 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena žádná kontrola. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Kroužky v MŠ v roce 2021/2022 

 
Ve školním roce 2021/22 probíhal pravidelně každou středu kroužek moderního tance. 

Děvčata pak předvedla své dovednosti v rámci vystoupení na Strážských slavnostech. 

Školní a mimoškolní aktivity v mateřské škole v roce 2021/2022 

 
Po omezeních provozu jsme opět mohli pokračovat v uskutečňování naplánovaných akcí 

podle ŠVP. Starší děti pravidelně navštěvovaly lekce trampolín na libereckém nádraží a střídavě 

chodily cvičit do tělocvičny ZŠ. Ve 2. pololetí docházely do tělocvičny i naši nejmladší. Mravenci 

navštěvovali v zimním období solnou jeskyni. Děti měly možnost se opět v lednu zúčastnit 

lyžařského výcviku na Bedřichově.  

Pravidelně jednou měsíčně navštěvovalo MŠ Divadlo Koloběžka se svými pohádkami. 

Děti navštívily i 3 představení v Naivním divadle v Liberci. Mravenci navštívili zákulisí 

libereckého Divadla F. X. Šaldy a mohli nahlédnout do jeho útrob, což pro děti bylo také velkým 

zážitkem.  

V rámci Šablon II. jsme uskutečnili projektový den na kozí farmě v Pěnčíně. Děti i dospělí 

si celý den užili a získali spoustu zajímavých informací a zážitků. Spolupracovali jsme opět 

s ekologickou stanicí Střevlík v Hejnicích a zúčastňovali jsme se jejich programů: „Kouzlo 

Vánoc“, „Rozvážný šneček“, „Pracovitý mraveneček“ a v rámci Šablon III. „Odpad může být 

i poklad“.  

V únoru jsme si s dětmi užili tradiční karneval plný masek, veselí, tance a her. 

Navštěvovali jsme i expozice v IQ Landii, děti objevovaly svět techniky a robotiky.  

Pravidelně zařazována je návštěva místní knihovny s krásnou pohádkou paní knihovnice. 

Naší snahou je rozvíjet u dětí zájem o knihy a pozdější čtení.   

V rámci spolupráce s rodiči měly děti možnost navštívit farmu s různými hospodářskými 

zvířaty. Rodiče jsme si zvali na návštěvu do školky na tematicky zaměřené dílničky nebo posezení 

k Svátku matek. S našimi školáky jsme se rozloučili šerpováním v rámci Strážských slavností.  

Poloha školky nám umožňuje zařazovat do vzdělávacího programu množství aktivit 

v přírodě. Venku jsme ve školním roce pozorovali zvířata, rostliny, stromy. Mezi další aktivity 

patřily procházky pozorování růstu domácích mláďat v okolí, přikrmování ptáčků a jiných zvířat 

přes zimu. Na školních zahradách jsme instalovali vyvýšené záhony, kde měly děti možnost 

sledovat růst květin, zeleniny a bylinek. Prováděli jsme sezónní práce na školní zahradě - 

podzimní úklid, hrabání listí, zalévání květin a mnoho dalších. Pro vzdělávání dětí jsme se snažili 
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vytvořit podmínky zajišťující atmosféru, kde se děti cítí bezpečně a spokojeně, prostředí 

napomáhající dětem k samostatnosti, tvůrčím činnostem, podnětné pro rozvoj dětí.   

Dařilo se nám i ve výtvarných soutěžích v Libereckém kraji i celorepublikových: „Máme 

rádi přírodu“ Hnutí Brontosaurus – 1. místo (ČR), „Svět očima dětí“ Ministerstvo vnitra – 

umístění mezi 100 nejlepšími (ČR), „Bezpečný cyklista“ Policie ČR – 1., 2. a 4. místo (LK) 

a 2. místo (ČR) a ve výtvarné soutěži Českého zahrádkářského svazu jsme získali 4. a 5. místo 

(ČR).  

Údaje o spolupráci 

Spolupráce se zřizovatelem se po dlouhé přestávce opět obnovila. Naše děti vítaly nové 

občánky do života, zpívaly a tančily babičkám a dědečkům na setkání seniorů.  

Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 

pedagogickým centrem v rámci podpory rozvoje dětí na základě jejich individuálních potřeb a při 

realizaci podpůrných opatření. 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ denním kontaktem s učitelkami, 

na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách školy. V průběhu školního roku jsme přešli na 

nový administrativní a komunikační systém – aplikaci „Twigsee“, což rodičům umožňuje rychlé 

omlouvání dětí v MŠ a zároveň získávají informace o akcích a životě dětí ve školce. Práce dětí 

jsou součástí výzdoby tříd a celé budovy. Den otevřených dveří jsme z důvodů covidových 

opatření uskutečnili až na konci srpna, aby se nově nastupující děti seznámily s prostředím MŠ. 

Zároveň máme na webu virtuální prohlídku celé školky. Konzultace rodičů s učitelkami byly 

zaměřeny především na individuální hodnocení a písemné doporučení dětí k vyšetření 

v Pedagogicko-psychologické poradně Liberec, školní zralost a připravenost, logopedickou 

prevenci, dostupnost a možnosti logopedické péče v Liberci a okolí. 

Spolupráce se základní školou 

Spolupráce se základní školou probíhala v průběhu roku různými formami tak, aby naše 

děti znaly prostředí školy již před nástupem do ZŠ. Děti se vzájemně navštěvovaly, absolvovaly 

společné divadelní představení. Navštívil nás „školní“ Mikuláš i se svou družinou, děti z 8. třídy 

nám pomohly při organizaci tradiční Olympiády uspořádané k oslavě Dne dětí. Věříme, že jsme 

děti na vstup do ZŠ připravili a děti 1. třídu v pořádku zvládnou.  

 

Ve Stráži nad Nisou 8. 9. 2022                Květoslava Trakalová,  

                                                                 zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu a vz 

dělávání 
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Příloha č. 6 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY ZŠ A MŠ STRÁŽ NAD NISOU 

ZA ROK 2021/2022 
 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou (dále jen ŠR) je zřízena podle § 167 zákona č. 

561/2004 Sb. (dále jen školský zákon): 

 

ŠKOLSKÁ RADA PRACOVALA V NÁSLEDUJÍCÍM SLOŽENÍ: 
Bc. Dagmar Kobosilová – zástupce rodičů 

Mgr. Michaela Linková – zástupce pedagogů  

Jaroslav Vrabec – zástupce zřizovatele, tj. obce 

 

Kontakty na jednotlivé členy ŠR byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tam byly 

umísťovány i zápisy z jednotlivých setkání ŠR. 

 

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 proběhla 2 osobní setkání (online 2x - bez 

nutnosti osobního setkání): 

6.9. 2021 – host Mgr. Jindřiška Trčálková 

29.8. 2022 – host Mgr. Jindřiška Trčálková  

 

V PRŮBĚHU TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU ŠKOLSKÁ RADA PROJEDNALA A 

SCHVÁLILA: 

 Školní řád ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou 

 Výroční zprávu školské rady za rok 2020/2021 

 Výroční zprávu školy za rok 2020/2021 

 Dodatek č.1 ke Školnímu řádu ze dne 7.9. 2021 

 

 

Školská rada byla Mgr. Jindřiškou Trčálkovou, ředitelkou školy, seznámena 

s následující zprávou o činnosti školy: 

 realizace oprav, úprav a nákupů - ŠD- lanová pyramida a lavice se stolem, v MŠ- nový nábytek a 

nové mobilní telefony a lanová pyramida, v ZŠ nákup robotických stavebnic, vybavení oken 

žaluziemi, nákup setu smíšené výuky, vybudování terminálu a zavedení nového stravovacího 

systému v ŠJ, informační tabule 

 akce školy – harmonizační programy, tradiční akce pro veřejnost jako strašidelný pochod, vánoční 

a velikonoční dílničky, zpívání v kostele, Předškolák, Ukliďme Česko, zapojení do Strážských 

slavností, tradiční školní akce – lyžařský výcvik, Den dětí, Den učitelů, Mikuláš, Karneval 

 soutěže vědomostní (Pythagoriáda, soutěž v anglickém jazyce), sportovní (branný závod, florbal 

…), recitační, výtvarné, preventivní programy rizikové chování, zdravé tělo…), třídní projekty 

 kulturní a vzdělávací programy (divadlo, Střevlík, KVK, dopravní hřiště, IQ Landia ZOO, výstava 

ovoce a zeleniny, Educa,) 

 Erasmus – Brusel, Mallorca, Erasmus days 

 Paměť národa – Příběhy našich sousedů 

 Pomoc žáků 9. třídy při záchraně lidského života. Coloseum 

 DVPP – vzdělávání zaměřeno na situaci spojené s válkou na Ukrajině, na rozšíření digitálních 

kompetencí, aktualizaci ŠVP, na práci třídního učitele a rozšíření pedagogických dovedností a 

odborných znalostí 

 dotační programy – Šablony II, Šablony III (iPady a ŠA), Plán národní obnovy – doučování, 

robotické pomůcky, primární prevence – KURZY A HARMONIZAČNÍ PROGRAMY 
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 personální změny – noví zaměstnanci školní jídelny 

 Šetření TAČR – učitelský sbor vykazuje velmi příznivé hodnoty sociálního klimatu 

 status fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci 

 přijímací zkoušky – 12 žáků SŠ, 6 žáků SOU s mat., 2 žáci SOU bez maturity 

 dotazník školního klimatu pro žáky, učitele a rodiče 

PLÁN NA ROK 2022/2023 

 materiálně technické záměry – výměna šatních klecí na 2. stupni, výměna některých poničených 

školních lavic a stolů ve třídách a ve školní jídelně, výmalba tříd, oprava plotů MŠ, výměna 

radiátorů na 1. stupni 

 akce školy – tradiční akce, Stráž má talent, Burza knih, Pouštění draků, Erasmus – na podzim v naší 

škole, v březnu Rumunsko, v květnu Itálie, podáváme žádost o akreditaci, Projekt Stráž má talent, 

Burza knih.  

 zapojení do projektů Paměť národa, Projekt zdravé výživy – pod hlavičkou Státního zdravotního 

ústavu 

 nové ŠVP – upraveno dle nového RVP, změna obsahu předmětu Informatika, úpravy opakujících 

se témat. 

 dodatek ke školnímu řádu 

 koncepce rozvoje 

 

Informace o počtu předškoláků v MŠ 37 – nutnost rozšířit prostory 

 

 ŠR nebyla za celý rok 2021/2022 doručena žádná oficiální stížnost. 

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘEDKLÁDALI INFORMACE I POŽADAVKY DLE 

POTŘEBY. VŠECHNY POŽADAVKY BYLY PŘEDÁNY KOMPETENTNÍM OSOBÁM. 

 

SPOLUPRÁCE S VEDENÍM ŠKOLY I ZŘIZOVATEL JE VELMI DOBRÁ. 

 

Ze všech setkání byl vždy vyhotoven zápis, poté schválen a založen do archivu školy.       

 

 

                                                                                                                Vypracovala: Bc. Dagmar 

Kobosilová 
                                                                                                                                         předseda ŠR 

 

 

Ve Stráži nad Nisou, dne 27.9. 2022 

 


