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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Škola 

Název školy: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín 

Jméno ředitele: Mgr. Dagmar Kalousková 

Jméno zástupce ředitele: Mgr. Libuše Laláková 

Adresa :  Mikulášovice 20, 407 79 

IČO:  71011315 

IZO:  102 065 292 

Telefon: 474 774 109 

E-mail  info@zsmik.cz 

 

1.2. Zřizovatel 

Název zřizovatele:   Město Mikulášovice 

Adresa:  Mikulášovice 1007, 407 79 

IČO:  00261581 

Telefon: 474 774 101-108 

Email:  info@mikulasovice.cz 

 

1.3. Součásti školy 

Základní škola 1. stupeň:         102 ţáků 

 2. stupeň:    107 ţáků 

Školní druţina 1. oddělení:     18 ţáků 

 2. oddělení:     20 ţáků 

 3. oddělení:     21 ţáků            

Školní jídelna  stravovaní ţáci   152 

 stravovaní zaměstnanci     28 

 cizí strávníci      58     

                        

1.4. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 10 kmenových tříd 

2 herny školní druţiny 

2 pracovny školní druţiny 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

Odborné učebny: informatika 

                             fyzika - chemie 

                             zeměpis - přírodopis 

                             jazyková učebna 

                             výtvarná - hudební výchova 

                             školní kuchyňka 

                             dílny 

Ţákovská knihovna 

Učitelská knihovna 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahradní prostory vyuţívané školní druţinou  

Dílny a pozemky Vybavené dílny 

Skleník, květinové záhony v areálu školy 
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Sportovní zařízení v majetku města Tělocvična - velký sál, malý sál 

Ţákovský nábytek Všechny kmenové třídy vybaveny výškově 

stavitelným školním nábytkem 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

Dobrá úroveň 

Vybavení ţáků učebnicemi a učebními 

texty 

Dobrá  úroveň 

 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Dobrá úroveň 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

26 počítačů pro výuku ţáků - učebna informatiky 

  2 počítače - školní agenda 

  1 počítač - vedoucí stravování 

11 počítačů - 2 učebny, 2 sborovna, 7 třídy  

15 dataprojektorů - 10 třídy, 5 odborné učebny 

  7 notebooků - 3 třídy, 3 odborné učebny,  

  1 podpůrná opatření  

30 tabletů pro výuku ţáků 

  3 interaktivní tabule v odborných  učebnách 

Vybavení školní kuchyně Velmi dobrá úroveň 

Investiční rozvoj - krátkodobé záměry 

 

Postupná výměna tabulí ve třídách 

Rekonstrukce osvětlení ve třídách 

Vybavení tříd novým nábytkem 

Průběţné malování a opravy tříd 

Venkovní herní prostory pro školní druţinu 

 

Investiční rozvoj - dlouhodobé záměry Postupná výměna dveří v hlavní budově 

Zbudování hřiště a odpočinkové zóny pro školu 

Rekonstrukce šatny 

Postupná oprava horní školy 

 

 

 

 

1.5. Školská rada 

Datum zřízení 1.12.2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Pavlína Trojanová, Mikulášovice, Mikulášovičky 23  

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdělávací program  
 

ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny, 31. 8. 2007, 9. verze od 1. 9. 2019. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Někteří zaměstnanci mají 2 pracovní poměry. 

 

3.2.   Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

B. Baranovská učitelka 1,0 nad 32  VŠ 1.st. 

M. Čiháková učitelka 0,82 nad 32  VŠ 1.st. 

T. Fúsek učitel 0,18 do 6 SŠ trenér 

D. Kalousková ředitelka 1,0 nad 32 VŠ 1.st. 

R. Klinger učitel 1,0 do 12 VŠ Nj - Vv 

A. Koděrová učitelka 1,0 nad 32  VŠ 1.st.  

A. Kolaříková učitelka 1,0 nad 32 VŠ 1.st. 

D. Králová učitelka 0,32 do 6 SŠ studium VŠ      

K. Kubičinová učitelka 0,41 do 27 SŠ maturita           

L. Laláková zást.,vých.por. 1,0 nad 32 VŠ 1.st. 

M. Mrkusová učitelka 0,95 do 19 VŠ Čj - Vv 

L. Němečková učitelka 1,0 do 12 VŠ vychovatelství  

P. Pánek učitel 1,0 do 19 VŠ D - Z 

D. Paťhová učitelka 1,0 do 32 VŠ 1.st. 

I. Pavlíková učitelka 1,0 do 19 SŠ studium VŠ 

R. Riedel učitel 1,0 do 19 VŠ ekologie 

V. Tesařík učitel 1,0 do 27 SŠ maturita 

V. Vondráčková učitelka 0,27 do 2 SŠ studium VŠ 

M. Doleţalová  vychovatelka 1,0 do 19 VŠ vychovatelství 

V. Vondráčková  vychovatelka 0,46 do 12 SŠ studium VŠ 

J. Jandusová vychovatelka 0,36 do 2 SO AP 

V. Vondráčková asistent ped. 0,5 do 12 SŠ AP 

J. Chroustovská  asistent ped. 0,75 do 12 SŠ AP 

J. Jandusová  asistent ped. 0,75 do 6 SO AP 

L. Tlapáková asistent ped.  1,0 do 6 SO AP 

Š. Vitvarová asistent ped. 1,0 do 2 SŠ AP 

 

 

3.3.     Odborná kvalifikace pedagog. Pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 90 Učitelé 1. stupně 90 

Učitelé 2. stupně 80 Učitelé 2. stupně 70 

Vychovatelky ŠD 70 Vychovatelky ŠD 70 

 

3.1.     Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 30 

Počet učitelů ZŠ 18 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 
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3.4.    Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 55 let - důch. věk důchod. věk Celkem 

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

1 1 2 5 1 4 1  5 0 2 5 17 

 

3.5.    Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

L. Hýblová vedoucí stravování  1,0 SŠ, maturita 

P. Veverka domovník 1,0 SOU 

Z. Veverková samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

T. Plešingrová kuchařka 1,0 SOUZ, maturita 

A. Nehněvajsová kuchařka 0,5 SOU, maturita 

A. Nehněvajsová uklízečka 0,5 SOU, maturita 

Y. Szitaiová uklízečka 1,0 VL 

K. Grundzová uklízečka 1,0 SO 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do stř. škol 
 

4.1.   Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních 

tříd 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí starších 7 

let (nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 

rok 2020/2021 

1 19 6  3 

Komentář: K zápisu bylo pozváno 22 dětí. U 3 z nich bylo dle výsledků zápisu, posouzení 

odborného lékaře a vyjádření MŠ na základě ţádosti zákonných zástupců rozhodnuto o 

odkladu školní docházky.  

 

4.2.    Přijímání ţáků do středních škol 

a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia ostatní střední školy celkem  

1 6 7 

b) na soukromé školy přijato: 

gymnázia ostatní střední školy celkem 

0 1 1 

c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z niţších ročníků 

9 9 

d) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní 

docházku a odešli ze školy v devátém ročníku 

Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní 

docházku a odešli ze školy v niţším ročníku  

17 8 

e) počet ţáků přijatých na víceletá gymnázia 

Osmileté gymnázium Šestileté gymnázium 

1 0 
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
V  následujících dvou tabulkách jsou zaznamenány údaje o prospěchu i chování ţáků. 

Je v nich zaznamenán počet ţáků, kteří měli vyznamenání a kteří naopak měli slabý prospěch. 

Tabulky také  zobrazují počet zameškaných hodin, ale i výchovná opatření, pochvaly a důtky 

nebo sníţené známky z chování. 

 

Přehled prospěchu a chování 1. pololetí 2019/2020 

 1. 2. 3. 4. 5. 6.A 6.B 7. 8. 9. celkem 

Počet ţáků  13 26 25 20 25 18 17 26 22 17 209 

Chlapci/dívky 7/6  16/10 13/12 12/8 10/15 10/8 7/10 16/10 14/8 5/12 110/99 

Pochvaly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NTU 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 9 

DTU 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 8 

DŘŠ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

2. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

3. stupeń 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Omluvené hod 339 832 781 910 1171 722 720 1225 1226 1107 9033 

Neomluvené hod 12 17 23 5 42 0 18   6 83 4 210 

Vyznamenání 11 20 20 10 10 7 3 6 5 3 95 

Nedostatečné 0 0 0 0 3 0 4 5 4 0 16 

Dostatečné 0 1 4 1 5 8 4 8 6 6 43 

Ţáci integrovaní 2 3 4 2 5 6 5 5 4 2 38 

Ţáci uvolnění 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 

Slov. hodnocení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Přehled prospěchu a chování 2. pololetí 2019/2020 

 1. 2. 3. 4. 5. 6.A 6.B 7. 8. 9. celkem 

Počet ţáků  12 26 26 19 24 18 17 27 23 17 209 

Chlapci/dívky 7/5  16/10 13/13 12/7 9/15 10/8 7/10 16/11 14/9 5/12 109/100 

Pochvaly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NTU 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 1 

DTU 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

DŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. stupeń 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Omluvené hod 221 573 628 233 427 320 219 642 727 602 4 592 

Neomluvené hod 0 0 86 0 0 0 0  69 88 0 243 

Vyznamenání 9 19 19 10 10 7 2 9 7 1 93 

Nedostatečné 0 0 0 0 2 0 0  1 5 0 8 

Dostatečné 0 2 5 1 4 6 9 8 6 8 49 

Ţáci integrovaní 2 3 5 4 5 6 6 5 6 2 44 

Ţáci uvolnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slov. hodnocení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Údaje o ţácích s podpůrnými opatřeními 
 

Všichni ţáci s podpůrnými opatřeními jsou na naší škole integrováni. Mají 

vypracovaný individuálně vzdělávací program a je jim nabídnuta potřebná pomoc. Učitelé i 

asistenti se těmto ţákům pravidelně individuálně věnují a snaţí se jim pomoci překonat jejich 

potíţe. Pracovaly s nimi Libuše Laláková, Dita Paťhová, Marie Čiháková, Anna Koděrová, 

Dagmar Kalousková, Lenka Němečková, Alena Kolaříková a Michaela Mrkusová. Konkrétní 

pomoc ţákům při jednotlivých hodinách zajišťovaly také asistentky Jana Jandusová (1.tř.), 

Jana Chroustovská (2. tř.), Veronika Vondráčková (3. tř.), Štěpánka Vitvarová (4. tř.),  Lenka 

Tlapáková (5. tř.) a Štěpánka Vitvarová (7. tř.).  

Mezi našimi ţáky stále stoupá počet těch, kteří mají velmi špatnou výslovnost. Někteří z nich 

jsou klienty SPC Rumburk, ale i ve škole se ţákům s lehčími vadami řeči věnujeme. 

Pravidelnou logopedickou péči zajišťují kolegyně Anna Koděrová a Dita Paťhová.  

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP a SPC v Rumburku a SVP v Jiříkově.   

 

 

6.1.     Ţáci s podpůrnými opatřeními 

Druh postiţení: Počet ţáků 

Podpůrná opatření 1. stupně 11 

Podpůrná opatření 2. stupně 21 

Podpůrná opatření 3. stupně 11 

Podpůrná opatření 4. stupně 1 

Celkem 44 

 

7. Další vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků   
 

Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku dále vzdělávají formou samostudia, 

někteří si doplňují vzdělání a další si prohlubují odbornou kvalifikaci. Následující tabulka 

udává výčet studií, kurzů a jednotlivých seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili.  

 

7.1.     DVPP 

Název studia Zaměstnanec Pořadatel  Financování 

Oblast řízení školy 

Zákoník práce 

Novely právních předpisů ve 

školství od 1. 1. 2020 

Finanční řízení v praxi ředitele 

školy 

Kolokvium ředitelů 

D. Kalousková 

 

Pavel Zeman 

 

 

NIDV 

 

NIDV 

ZŠ 

Schůzky výchovných poradců L. Laláková PPP Rumburk --- 

Hygienické minimum a zásady 

aplikace výţivových norem 

L.Hýblová 

 

MZČR ZŠ 

Oblast ŠVP 

Ţák s potřebou podpůrných 

opatření v běţné ZŠ 

L. Laláková 

 

NIDV --- 

Samostudium L. Laláková   

Oblast ICT 

Vyuţití iPadů při výuce ped. pracovníci  ZŠ 

Samostudium V. Tesařík --- --- 
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Oblast ŠPS 

Odborné řešení školní šikany a 

kyberšikany 

P. Pánek Karlova 

univerzita 

ZŠ 

Schůzky metodika prim. prevence P. Pánek PPP Rbk --- 

Doplnění kvalifikace 

Studium VŠ D. Píchová 

V. Vondráčková 

L. Němečková 

K. Kubičinová 

UJEP Ústí n/L 

TU Liberec 

TU Liberec 

 zaměstnanec 

aměstnanec 

Prohloubení odbornosti 

Desatero třídního učitele pedagogičtí 

pracovníci 

Etická výchova, 

o.p.s. 

ZŠ 

Samostudium AJ M. Mrkusová 

I. Pavlíková 

A. Kolaříková 

  

Samostudium NJ R. Klinger   

Samostudium 

Tématické plány  

Všichni pracovníci 

školy 

  

ŠVP    

BOZP   

1. pomoc    

Prohlubování vlastní odbornosti    

 

 

 

8. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti  
 

 

8.1.  Mimoškolní aktivity 
Všichni víme, ţe trávit smysluplně volný čas je velmi důleţité. Proto se snaţíme vést 

ţáky k tomu, aby se v odpoledních hodinách věnovali nějaké zájmové aktivitě. Škola i další 

organizace nabízejí řadu moţností pro mimoškolní vyţití našich ţáků, záleţí jen na nich, 

kterou konkrétní aktivitu si pro svůj rozvoj vyberou. Nabídka činností je poměrně pestrá. Jako 

vedoucí zájmových útvarů pracují někteří vyučující a zaměstnanci školy, také rodiče našich 

ţáků, ale i další zájemci z řad veřejnosti. I přesto, ţe tato důleţitá činnost nebude nikdy po 

zásluze oceněna, věnují se jí někteří jedinci jiţ mnoho let.  Velmi dlouhou dobu má 

v prostorech naší školy své odloučené pracoviště ZUŠ Rumburk. Naši ţáci se mohou věnovat 

hře na klavír, na flétnu, kytaru a fagot. Výuku zajišťují p. Patrik Engler a p. Petr Vilita. Oba 

pravidelně se svými svěřenci připravují koncerty pro rodiče a další zájemce. Také 

Schrödingerův institut stále pokračuje v působení na naší škole a nabízí ţákům zajímavé a 

různorodé činnosti (matematika, hudební krouţek, výtvarný krouţek, doučování, box, šití). 

Dlouhodobě spolupracujeme s  dílnou p. Simony Machorkové, která vede krouţek keramiky 

nejen pro děti, ale i pro dospělé. Také spolupráce s turistickým oddílem je na velmi dobré 

úrovni a probíhá po celý rok. Své příznivce si našel i oddíl biatlonu, který se také dostává do 

sportovního povědomí. Mezi ţáky je i nadále zájem o krouţek bridţe, který sklízí drobné 

úspěchy v turnajích mezi školami.   

   V následující tabulce jsou uvedeny všechny krouţky, do kterých se mohli ţáci podle 

svého zájmu v průběhu roku zapojit. 
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8.1.1.    Přehled zájmových krouţků 

        Název krouţku   

       florbal   

        volejbal   

         keramika   

         pěvecký   

                               matematický   

                                   bridţ   

                            výtvarný krouţek   

                                   vaření   

      šití   

         taneční   

         turistický   

       biatlon   

        kopaná   

            šikovné ruce   

          hasičský   

             mladý chovatel   

           doučování    

             hudební krouţek   

          náboţenství   

         box            

 

 

8.2.  Kulturní a sportovní akce 
 

K běţnému ţivotu školy patří i kulturní a sportovní akce, které jsou organizovány v 

 průběhu celého školního roku.  

Kaţdý rok pořádáme ověřené projektové dny. Vţdy jsou zaměřené na určité oblasti 

rozvoje ţáků a staly se uţ pravidelnou součástí výuky. Kladně je hodnotí nejen ţáci, ale i 

rodiče.   

Velmi slavnostní je pro všechny ţáčky 1. třídy zahájení školní docházky. Spolu s nimi 

proţívají tuto důleţitou událost také jejich rodiče i prarodiče. Tradičně všechny přivítala 

ředitelka školy Dagmar Kalousková spolu s třídní učitelkou Annou Koděrovou. Pozdravit a 

podpořit nové ţáčky i jejich rodiče přišli také zástupci našeho města - starostka Miluše 

Trojanová a místostarosta Antonín Bláha.   

Projektový den  Dokáţu to se konal hned v prvním zářijovém týdnu. Jeho hlavním 

úkolem je přirozeně začlenit prvňáčky a nové ţáky do ţivota školy. Pod vedením ţáků  9. 

třídy, kteří jsou veliteli jednotlivých smíšených druţstev, si všichni nejen prověřují své 

sportovní dovednosti, ale také navazují kontakty s dětmi z jiných tříd. V září také proběhlo  

shromáţdění pro rodiče našich ţáků, na kterém ředitelka školy představila pedagogický sbor.  

Listopad se nesl ve znamení společenské zábavy, kterou škola uspořádala nejen pro 

občany našeho města, ale i zájemce z blízkého okolí. Na její přípravě se podíleli téměř všichni 

zaměstnanci. Připravili jsme pro účastníky bohatou tombolu, ale i velmi chutné občerstvení, 

které nachystaly naše kuchařky. Akce se vydařila a měla velký úspěch.  

Mikulášská besídka se uskutečnila v prosinci a opět byla v reţii deváté třídy. Ţáci 

pod vedením svého třídního p. Vladimíra Tesaříka připravili zábavný program i soutěţe pro 
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všechny zúčastněné děti. Nedílnou součástí této oblíbené akce bývá také prodejní výstava 

ţákovských prací Vánoční trhy s Mikulášem. Dle nepsaných pravidel ji opět organizačně 

zajistila osmá třída spolu se svým třídním p. Robertem Riedelem. K oblíbeným akcím 

v předvánočním čase patří uţ mnoho let exkurze do Dráţďan, kterou pro ţáky 7. - 9. třídy 

pravidelně připravuje kolega Roman Klinger. I v tomto roce se konala a byl o ni jako vţdy 

velký zájem. K posledním prosincovým akcím patří Vánoční hrátky - soutěţe pořádané 

devátou třídou pro ţáky 1. stupně a Vánoční hry - sportovní aktivity pro ţáky 2. stupně.   

Začátkem ledna se ve spolupráci ZŠ, MŠ, ZUŠ a Mikulášovického pěveckého souboru 

v místním kostele opět konal Tříkrálový koncert pro naše ţáky. Ţáci základní školy i děti 

z mateřské školy si nejen vyslechli několik známých vánočních koled, ale také si společně 

s vystupujícími zazpívali.  

V únoru proběhlo ve Slovanském domě školní kolo oblíbené recitační soutěţe. Tato 

soutěţ má na naší škole jiţ dlouholetou tradici a zúčastňují se jí ţáci 1. i 2. stupně.  

Vystoupení všech soutěţících byla na velmi dobré úrovni a ocenili je všichni přítomní  

dospělí i dětští diváci. Poslední akcí, které jsme měli moţnost se zúčastnit bylo oblastní kolo 

recitační soutěţe v Rumburku, ve kterém naši ţáci získali pět diplomů a z toho tři postupy do 

okresního kola. Další dění se bohuţel odehrávalo podle jiných pravidel. 

Od 11. 3. 2020 byly díky mimořádným opatřením z důvodu šíření onemocnění 

COVID 19 všechny školy uzavřeny a výuka probíhala pouze na dálku. Pro učitele, rodiče i 

ţáky to byla nečekaná situace. Přinesla komplikace, neboť s tímto způsobem výuky jsme 

neměli dosud ţádné zkušenosti. Bylo to obtíţné pro všechny zúčastněné. Kaţdý z vyučujících 

se snaţil dle svých dovedností a schopností zajistit výuku svých předmětů, aby výpadek 

přímého vyučování neměl ještě větší následky. Nutno přiznat, ţe bez pomoci rodičů bychom 

to nezvládli. Domácí vyučování dle dálkových pokynů učitelů se stalo v mnoha rodinách 

denní samozřejmostí. Všem rodičům, kteří se do vzdělávání svých dětí zapojili, patří velké 

poděkování. Přesto se našlo malé procento ţáků, kteří se pro svůj nezájem dálkové výuky 

nezúčastnili.  

V souvislost s uzavřením škol byly také zrušeny všechny naplánované kulturní a 

sportovní akce školy. Vzhledem k nastalé situaci  se nemohl uskutečnit ani zápis ţáků do 1. 

třídy, a proto i ten se odehrával na dálku. Do první třídy jsme na základě podaných ţádostí 

rodičů přijali 19 ţáků. Třem ţákům byl na základě doporučení SPC a PPP Rumburk dán 

odklad školní docházky.  

Po uvolnění mimořádných opatření se do školy jako první 11. 5. 2020 vrátili ţáci 

deváté třídy, kteří měli zájem o přípravu na přijímací řízení na střední školu. Výuku vedli 

třikrát týdně kolegové M. Mrkusová a V. Tesařík. Od 25. 5. 2020 mohli nastoupit ţáci 1. 

stupně a od 8. 6. 2020 i ţáci 2. stupně. O vyučování byl zájem. Kaţdá třída 1. st. měla skupinu 

se svou třídní učitelkou a výuka probíhala denně čtyři hodiny. Také na 2. st. vyučující ve 

čtyřech hodinách zajistili výuku hlavních předmětů. Byli jsme jedna z mála škol, kde se denně 

vyučovalo. Organizace nebyla jednoduchá, protoţe skupiny mohly mít pouze patnáct ţáků a 

nemohly se vzájemně mísit. Také pro učitele to bylo velmi náročné, protoţe vyučovali a 

museli nadále připravovat práci i pro ţáky, kteří se vyučování neúčastnili. Zaplněn byl i 

odpolední zájmový blok pro ţáky 1. st., který byl zajištěn vychovatelkami a asistentkami.  Pro 

ţáky bylo zajištěno za dodrţování zpřísněných hygienických nařízení také stravování ve 

školní jídelně.  

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé akce, které proběhly v době od 1. 9. 

2019 do 10. 3. 2020.   

 

 

Září        

 Projektový den Dokáţu to   1. -  9.  

 Rodičovské schůzky    1. -  9                      
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 Filmové představení    ŠD 

 Exkurze Jedlová    6.B    

 

Říjen   

 Houby - přírodovědná přednáška  5. 

 Filmové představení    ŠD 

 Výchovný koncert    1. -  9. 

 Šluknovská liga - kopaná   6. -  9. 

 Exkurze Mikov     9. 

 Exkurze Loreta Rumburk   8. 

 Exkurze Liberec    7. 

 Prezentace - SŠ a VOŠ Varnsdorf  9. 

 Prezentace SŠ lesnická a SOŠ sociální 9. 

 Prezentace- Gymnázium Rumburk  9. 

Listopad        

 Filmové představení    7. -  9.  

 Ţivá knihovna povolání    9. 

 Burza škol     9. 

 Rodičovské schůzky    1. -  9. 

 Šluknovská liga -  přehazovaná  6. -  9. 

 Prezentace - SPŠ dopravní Děčín  9. 

 Prezentace - SPŠ TOS Varnsdorf  9.     

 Divadelní představení     1. -  9. 

 Společenská zábava školy    veřejnost 

 Beseda - Policie ČR    ŠD 

 Turnaj bridţ Praha    8. -  9. 

 Prevence rizikového chování    1. -  9.  

 

Prosinec  

 Mikulášská besídka    1. -  9. 

 Vánoční trhy s Mikulášem 

 Exkurze čokoládovna Krásná Lípa   ŠD 

 Filmové představení    1. -  9.  

 Vánoční besídka     ŠD  

 Exkurze Dráţďany    7. -  9. 

 Tancem proti šikaně    1. -  9.  

 Vánoční hrátky     1. -  5. 

 Vánoční hry     6. -  9. 

 Předvánoční posezení - kuţelna  zaměstnanci  

    

Leden  

 Cirkus Dráţďany    5. -  9.  

 Tříkrálový koncert    1. -  9. 

 Třídní schůzky     9. 

 Bazén Rumburk    4. 

 Výstava betlémů    1. -  9. 

   

Únor 

 Jarní prázdniny 

 Divadelní představení     1. -  9.  
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 Recitační soutěţ - školní kolo   1. -  9. 

 

Březen    

 Recitační soutěţ - oblastní kolo Rumburk 

     

 

 

Květen    

 Zahájení výuky pro ţáky 9. tř. (11.5.) 

 Zahájení výuky pro ţáky 1. st. (25.5.) 

 

 

Červen     

 Zahájení výuky pro ţáky 2. st. (8.6.)    

 Slavnostní předání vysvědčení   9. + rodiče, učitelé, zřizovatel 

 Vysvědčení 

 Posezení zaměstnanců 

  

 

Výlet pro ţáky své třídy organizují kaţdoročně všichni učitelé v rámci vyučování, ale 

ten letošní stihl pro ţáky deváté třídy zajistit pouze kolega V. Tesařík, který jej naplánoval 

v únoru do období jarních prázdnin. V průběhu školního roku organizují naši učitelé také 

různé exkurze, kterými zpestřují a rozšiřují běţné vyučování, ale v tomto školním roce jsme 

jich stihli jen velmi omezené mnoţství.  

Do chodu školy se aktivně zapojují i vychovatelky ve školní druţině a připravují pro 

své svěřence rukodělné, sportovní a ostatní zajímavé činnosti a akce, které rozvíjejí jejich 

schopnosti.  

 

 

 

9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

    Na základě Koncepce prevence zneuţívání návykových látek a dalších sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeţe vydává ředitelka základní školy vnitřní organizační 

směrnici, která zohledňuje zvláštnosti této školy a je závazná pro všechny učitele. Ukládá 

všem vyučujícím řídit se v průběhu celého školního roku tímto programem a vhodně jej 

uplatňovat nejen v přímé pedagogické práci, ale i v mimoškolních aktivitách.  

 Metodikem primární prevence je kolega Petr Pánek, který se řídí zpracovaným 

Minimálním preventivním programem. Spolupracuje s odborníky a dalšími specialisty a 

organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Organizuje besedy a přednášky z oblasti 

zdravého ţivotního stylu, drogové závislosti, šikany a kriminality mládeţe. Stanovil cíle MPP 

na škole a spolu s ostatními vyučujícími kontroluje jejich plnění. Zabývá se spoluprací rodiny 

a školy, s vedením školy řeší případné přestupky ţáků. Účastní se akcí a přednášek 

pořádaných pro školní metodiky. 

V letošním roce nám byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci dotačního programu  

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“, která bude vyuţita na 

částečnou úhradu specializačního studia pro metodika primární prevence.  

V tomto školním roce jsme řešili několik případů, které se týkaly sociálně 

patologických jevů. Ve spolupráci s OSPOD a rodiči jsme se zabývali záškoláctvím některých 

ţáků. S pomocí Policie ČR jsme řešili šikanu mezi spoluţáky. Ve škole se vyskytly drobné 

krádeţe, které také byly řešeny.  
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10. Údaje o zapojení školy do rozvoj. a mezinárod. programů 
  

 Od května 2007 je naše škola je zaregistrována do sítě Tvořivých škol. Od této doby je 

zapojena do programu Tvořivá škola a všechny její aktivity a snahy vedou k rozvoji tvořivosti 

dětí. Program je zaloţen na principech činnostního učení, které vede ţáky ke spolupráci, 

podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, ţe trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě 

vlastní činnosti.  

  

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

 Ve  školním roce 2019 - 2020 neproběhla v naší škole ţádná inspekční činnost.   

 

12.    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci         

         celoţivotního učení 
 

Ve  školním roce 2019 – 2020  ţádný pedagogický pracovník školy neabsolvoval 

studium v rámci celoţivotního vzdělávání.  

 

 

13.    Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech  

         financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme získali finanční prostředky na realizaci čtyř projektů 

financovaných z cizích zdrojů.  

V roce 2019 jsme se zapojili do rozvojového programu MŠMT na rok 2019 „Podpora 

vzdělávání cizinců ve školách“.  Z programu jsme získali 37 000,- Kč. Prostředky z tohoto 

projektu jsme vyuţili na nákup školních potřeb a na finanční ohodnocení pedagogických 

pracovníků, kteří se ţákům cizincům věnují nad rámec své pracovní doby. V roce 2020 byl 

MŠMT opět vyhlášen  rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ a my 

jsme získali 49 946,- Kč. Tyto finanční prostředky opět vyuţijeme na nákup pomůcek a na 

ohodnocení učitelů.  

V roce 2019 jsme získali finanční podporu z dotačního programu „Volný čas 2019“, 

který vyhlásil Ústecký kraj. Obdrţeli jsme dotaci 40 000,- Kč, kterou jsme vyuţili na nákup 

materiálu a vybavení přímo související s volnočasovými aktivitami. Zájmové krouţky jsme 

podpořili modernizací vybavení, které je potřebné k realizaci jejich činnosti. Získali jsme od 

Ústeckého kraje finanční podporu i z dotačního programu „Volný čas 2020“, ale ta byla díky 

onemocnění COVID 19 zastavena. Stejný osud měla i dotace „Podpora výuky plavání 

v Ústeckém  kraji“. I ta byla díky uzavření škol zrušena.  

I v roce 2020 jsme poţádali o finanční podporu z dotačního programu „Prevence 

rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“, který opět vyhlásil Ústecký kraj. Obdrţeli 

jsme příspěvek na specializační studium pro výchovného poradce ve výši 18 600,- Kč.  

1. 8. 2019 jsme zahájili realizaci dalšího projektu z výzvy Šablony II – Učíme se pro 

ţivot. Na aktivity spojené s projektem jsme získali 1 080 394,- Kč. Projekt je zaměřen na 

základní školu, ale tentokrát  i na školní druţinu. Vyuţíváme opět personální podporu – školní 

asistenti (ZŠ i ŠD), školní kariérový poradce, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 

dalšího vzdělávání. Dále vyuţíváme ICT ve škole - vyuţití tabletů ve výuce. Opět doučujeme 

ţáky ohroţené školním neúspěchem a chystáme se uspořádat projektové dny a komunitní 

setkávání.     
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14.    Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,  

         organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění            

         úkolů ve vzdělávání 
 

 Spolupráce s rodiči ţáků je na dobré úrovni. Informace o dění ve škole, třídě, o dítěti 

předáváme rodičům prostřednictvím třídních schůzek nebo konzultací s jednotlivými 

vyučujícími.  

 K podávání informací slouţí elektronické ţákovské kníţky a také webové stránky školy. 

 Rodičům je dána moţnost zúčastnit se vyučování jejich dětí ve škole při dnech otevřených 

dveří. Tuto nabídku chceme v budoucnosti rozšířit o moţnost účasti rodičů na školních 

projektech. 

 Setkáváme se s rodiči budoucích prvňáčků, abychom s nimi navázali první kontakty a 

předali jim informace o vstupu jejich dítěte do školy. 

 Pro předškoláky pořádáme setkání, kde se vzájemně seznámí děti, rodiče i učitelé. Projekt 

„My se školy nebojíme“ má dítěti usnadnit přechod z mateřské školy do základní školy.  

 Kaţdoročně probíhá slavnostní uvítání prvňáčků, kterého se účastní rodiče, učitelé, vedení 

školy, zástupce zřizovatele. 

 Pro rodiče vycházejících ţáků pořádáme informativní schůzku, která je zaměřena na volbu 

povolání. Během školního roku nabízí výchovný poradce vycházejícím ţákům a jejich 

rodičům konzultace, které se týkají volby povolání a profesní orientace. Slavnostní rozloučení 

s ţáky 9. třídy se koná na městském úřadě za přítomnosti starostky, pedagogického sboru a 

rodičů. 

 Spolupracujeme s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, připravujeme s nimi 

individuální vzdělávací program pro jejich dítě, domlouváme se na vzájemné spolupráci při 

reedukaci postiţení. 

 Škola funguje také jako poradní orgán pro rodiče ve výchovných otázkách. 

 Školská rada je orgán školy umoţňující zákonným zástupcům nezletilých ţáků, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Pracuje od roku 2005. 

 Na velice dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem, kterým je Město Mikulášovice. 

Snaţíme se o vytváření dobrých společenských vztahů školy a veřejnosti. 

 Společně s Mateřskou školou Mikulášovice pořádáme a účastníme se řady kulturních 

akcí (Tříkrálový koncert, Mikulášská besídka, Dětský karneval, Den dětí, společná divadelní 

představení, vystupování pěveckého souboru při různých příleţitostech, společná setkání dětí 

z mateřské školy a  1. stupně).  

 Škola jiţ dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rumburk.  

 Vyuţíváme poradenských sluţeb Speciálně pedagogického centra v Rumburku. 

 Středisko výchovné péče „Šluknovsko“ poskytuje našim ţákům pomoc s problémy 

v oblasti výchovy. 

 Spolupracujeme také s OSPOD Rumburk. 

 Policie České republiky nabízí přednášky a besedy, které jsou zaměřeny na prevenci 

sociálně patologických jevů, prevencí zneuţívání návykových látek, trestní odpovědnost. 

 MUDr. Ticháčková - spolupráce - závodní lékař 

 Dlouhodobě spolupracujeme se Svazem dobrovolných hasičů v Mikulášovicích, který 

se zapojuje do některých školních i mimoškolních akcí, kde zajišťuje bezpečnost, připravuje 

přednášky a exkurze pro naše ţáky, vedení krouţku.  

 Střední škola sluţeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - umoţníme zajištění odborné 

praxe studentů ve školní kuchyni.   

 TOM Mikulášovice - dlouholetá spolupráce  - výlety, projektové dny 

 Tomáš Fúsek – dlouholetá spolupráce, výroba diplomů a propagačních materiálů 
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 TJ Spartak Mikov Mikulášovice -  vedení krouţku kopané  

 Skloluxus Simona Machorková - mimoškolní činnost, spolupráce při projektových 

dnech 

 ZUŠ Rumburk - odloučené pracoviště - výuka hudebních oborů (klavír, flétna, fagot, 

kytara) 

 Pro-EKO Varnsdorf - dlouholetá spolupráce - ekologická výchova 

 Schrödingerův institut -  mimoškolní činnost, doučování ţáků  

 Asistent prevence kriminality (O. Berki)  - vedoucí zájmového krouţku  

 Oddíl biatlonu Mikulášovice 

 J. Strakoš - golf Mikulášovice 

 Oddíl orientačního běhu Rumburk 

 

 

 

 

15.    Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy a náklady k 31. 12. 2019 
 

Výnosy:  Rozpočet Čerpání        % 

Stravné 580 000,00    661 825,00    114% 

Výnosy z prodeje sluţeb 5 500,00    6 214,00    113% 

Čerpání fondů 0,00    16 387,00    164% 

Provozní dotace  2 970 000,00    2 970 000,00    100% 

Úrok 1 000,00  1 357,40 136% 

Výnosy provozní část celkem-mezisoučet 3 556 500,00 3 655 783,40 102%  

Příjmy ze ţivnosti 432 066,00 432 066,00 100% 

Výnosy školní druţina 63 700,00 63 700,00 100% 

Dotace školství 15 388 859,00    15 388 859,00    100% 

Dotace Cizinci 3. zemí 34 280,00 34 280,00 100% 

Dotace OP VVV 343 588,00    343 588,00    100% 

Dotace Šablony II 442 030,00 442 030,00 100% 

Dotace Prevence rizikového chování 21 200,00 21 200,00 130% 

Dotace Volný čas 40 000,00 40 0,00 100% 

Dary 8 000,00 8 000,00 100% 

Výnosy celkem 20 330 223,00    20  429 506,40   101% 

 

Náklady: Školství Rozpočet Čerpání % 

Mzdové náklady 11 111 118,00     11 111 118,00    100% 

Zdravotní pojištění  988 752,00    988 752,00    100% 

Sociální pojištění  2 734 740,00    2 734 740,00    100% 

Příděl do FKSP 220 022,00    220 022,00    100% 

ONIV(uč.pomůcky,školení,ochr.pom.) 334 227,00 334 227,00 100% 

Dotace Šablony II 442 030,00 442 030,00 100% 

Dotace OP VVV 343 588,00 343 588,00 100% 

Dotace Volný čas 40 000,00 40 000,00 100% 

Dotace prevence rizikového chování 21 200,00 21 000,00 100% 

Dotace Cizinci 3. zemí 34 280,00 34 280,00 100% 

Náklady Školství celkem 16 269 957,00 16 269 957,00 100% 
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Náklady: Ostatní Rozpočet Čerpání % 

Ţivnost 432 066,00,00     348 352,68    80% 

Dary  8 000,00    8 000,00    100% 

Školní druţina 63 700,00 63 700,00 100% 

Náklady Ostatní celkem  503 766,00,00    420 052,68    83% 

 

Náklady: Provozní část Rozpočet Čerpání % 

Potraviny 580 000,00    657 993,75 113% 

Časopisy, odb. publikace 5 000,00    3 846,50    77% 

Kancelářské potřeby ZŠ 35 000,00    16 953,00    48% 

Úklidové prostředky ZŠ 65 000,00    58 168,65    89% 

Reţijní materiál 40 000,00    37 691,00   94% 

Materiál na opravy 10 000,00 3 985,00 39% 

Učební pomůcky z  provoz. dotace 25 000,00 21 757,50 87% 

Ochranné pomůcky 4 000,00 4 002,00 100% 

Kancelářské potřeby ŠJ 10 000,00    6 220,00    62% 

Úklidové prostředky ŠJ 35 000,00    19 204,00    55% 

Nádobí ŠJ 15 000,00    14 908,00    99% 

Drobný majetek 345 500,00    345 435,90    100% 

Školení z provozu 5 000,00  3 646,00 73% 

Elektrická energie 330 000,00    294 878,00    89% 

Teplo  780 500,00     713 981,54    91% 

Vodné 96 000,00    84 326,00    88% 

Opravy a udrţování  472 500,00     431 997,63   91% 

Svoz odpadu 45 000,00    39 058,50    87% 

Bezpečnostní sluţba, BOZP,PO 30 000,00    21 539,50    72% 

Účetnictví, mzdy 180 000,00    180 000,00    100% 

Telefonní poplatky 20 000,00    15 787,18    79% 

Poštovné 2 000,00    983,00    49% 

Ostatní sluţby (plavání,prev.péče) 67 500,00    46 307,00    69% 

Internet, softwarové sluţby 50 000,00 35 289,17 79% 

Odpisy HM 80 000,00    62 739,00    71% 

Revize (bez budov) 30 000,00 7 788,00 26% 

Povinný podíl-invalidé 62 500,00 53 487,00 85% 

Výuka golfu 26 500,00 15 036,00 56% 

Mzdy, odvody z provozní dotace 36 000,00 36 000,00 100% 

Bankovní poplatky 20 000,00 18 701,00 94% 

Pojištění majetku 20 000,00    17 022,02    85% 

Dětský karneval 10 000,00 9 658,00 97% 

Dětský den 15 000,00 11 536,42 77% 

Mikulášská besídka 7 500,00 3 083,00 41% 

Náklady Provozní část celkem 3 556 500,00 3 311 221,11 93% 

Náklady celkem 20 330 223,00    20 001 230,79    99% 

Výnosy k  31.12. 2019     20 429 506,40 Kč 

Náklady k 31.12.2019    20 001 230,79 Kč 

Hospodářský výsledek                  428 275,61 Kč 
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16.    Závěr 
 

        Ve všech ročnících i nadále pokračujeme ve výuce podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní školy  Tvořivá škola pro všechny.   

 

Obsazení školy v roce 2019/2020 bylo následující:   

 

16.1.     Obsazení školy 

 

Vedení školy 

Ředitel Mgr. Dagmar Kalousková 

Zástupce ředitele Mgr. Libuše Laláková 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Laláková 

Třídní učitelé  

1.  Mgr. Anna Koděrová 

2.                    Mgr. Dita Paťhová 

3.  Mgr. Marie Čiháková 

4. Mgr. Alena Kolaříková 

5.   Bc. Lenka Němečková 

6. A  Mgr. Roman Klinger 

6. B Mgr. Michaela Mrkusová 

7. Ing. Robert Riedel 

8.  Mgr. Petr Pánek 

9. Vladimír Tesařík 

Ostatní učitelé  

Anglický jazyk   Irena Pavlíková, Klára Kubičinová  

Hudební výchova, Vlastivěda, Přírodověda Mgr. Blanka Baranovská 

Informatika Denisa Píchová 

Tělesná výchova Tomáš Fúsek 

Asistent pedagoga 3. tř. Bc. Veronika Vondráčková 

Asistent pedagoga 2. tř. Jana Chroustovská 

Asistent pedagoga 1. tř. Jana Jandusová 

Asistent pedagoga 5. tř. Lenka Tlapáková 

Asistent pedagoga 4. tř., 7. tř. Štěpánka Vitvarová 

Vychovatelé 

Vychovatelka ve ŠD Bc. Martina Doleţalová 

Vychovatelka ve ŠD  Bc. Veronika Vondráčková 

Vychovatelka ve ŠD Jana Jandusová 

Správní zaměstnanci 

Vedoucí stravování Lenka Hýblová 

Správce ICT Tomáš Samek 

Kuchařka Zlatica Veverková 

Kuchařka Taťána Plešingrová 

Kuchařka/Uklízečka Anna Nehněvajsová 

Uklízečka Yvetta Szitaiová 

Uklízečka Kateřina Grundzová  

Domovník Pavel Veverka 



 

 

- 19 - 

   

 Školní  rok 2019 – 2020 byl velmi zásadní pro všechny učitele, ţáky i rodiče, přestoţe 

začal na naší škole téměř beze změn v obsazení školy. Pouze za p. Michaelu Doubravovou, 

která u nás krátce působila jako uklízečka, nastoupila p. Kateřina Grundzová.  Pedagogický 

sbor zůstal ve stejném sloţení jako loni, jen stávající dvě vychovatelky posílila na zkrácený 

úvazek p. Jana Jandusová, která současně vykonávala funkci asistentky pedagoga v 1. třídě. 

Také počet asistentek zůstal stejný jako v loňském roce, coţ je patrné z tabulky nahoře. 

V červnu 2020 zdárně ukončila studium vychovatelství na vysoké škole p. Veronika 

Vondráčková.  

 Přestoţe část roku výuka na škole neprobíhala, investovali jsme opět značné finanční 

prostředky do materiálně technického vybavení a oprav. Do školní kuchyně byl zakoupen 

nový elektrický sporák. V celé hlavní budově byly vymalovány chodby a na nich vyměněno 

osvětlení. V prvním patře školy došlo k výměně dveří. Velké opravy probíhaly v učebně Vv - 

Hv. Byla zde provedena celková rekonstrukce, včetně nové elektroinstalace, výměny 

osvětlení a podlahové krytiny. Třída byla vymalována a vybavena novými skříněmi. Další 

jedna třída byla vymalována, do dvou tříd jsme zakoupili nové školní tabule. Pro práci 

vyučujících ve třídách byly pořízeny tři počítače s monitory a jeden projektor, nový počítač 

s monitorem je také v kanceláři ředitelky školy. Do sborovny byl z FKSP zakoupen kávovar. 

Ve školní druţině bylo vyměněno lino v jedné třídě, pořídili jsme skříňové boxy a sedací 

vaky. Do místnosti pro uklízečky byl vyroben nový úloţný regál na hygienické a čisticí 

prostředky.   

Na začátku školního roku 2019/2020 jsme měli 213 ţáků. Tento počet díky migraci 

ţáků v průběhu roku klesl na 209. Aţ do 10. 3. 2020 se školní rok odehrával bez výrazných 

rozdílů v porovnání s těmi předcházejícími. Ale 11. 3. 2020 bylo díky onemocnění COVID 19 

vyhlášeno mimořádné opatření a všechny školy se na dlouhou dobu uzavřely. Výuka ţáků 

probíhala pouze distančně. Pravdou zůstává, ţe toto opatření zaskočilo všechny -  učitele, 

ţáky i rodiče, protoţe jsme na něj nebyli dostatečně připraveni. Kaţdý z učitelů se snaţil dle 

svých schopností a dovedností zajistit dálkovou výuku ţáků, při které, hlavně u těch mladších, 

velkým dílem vypomáhali rodiče. Při výuce na 1. stupni převaţovalo dodávání materiálů 

v listinné podobě, na 2. stupni jsme vyuţívali program Bakaláři, Office 365, mailové 

korespondence, materiály zpřístupněné pro dálkovou výuku jazyků i tištěné materiály. Snaţili 

jsme se o zapojení co největšího počtu ţáků do výuky. I přes naše úsilí se ale někteří ţáci 

vůbec nezapojili. Většinou to však byli ti, kteří nevyvíjí ţádnou snahu ani při běţné přímé 

výuce. Hlavním problémem distanční výuky ţáků na 2. st. bylo mnoţství zdrojů, ze kterých 

domácí úkoly přicházely. Pro rodiče bylo obtíţné se orientovat a neměli kontrolu nad 

odevzdanými úkoly svých dětí.  Pokud by se situace opakovala, budou všichni vyučující, ţáci 

i zákonní zástupci vyuţívat školní komunikační program Bakaláři.     

Chceme v naší škole zachovat dobrou úroveň vzdělávání. Máme k tomu dostatek 

vhodných předpokladů, protoţe škola je personálně i materiálně dobře vybavena. Z odezvy ze 

středních škol i učebních oborů víme, ţe naši ţáci jsou kvalitně připraveni a vedou si v dalším 

studiu dobře. To nás samozřejmě těší, a proto naší hlavní snahou je, společně s rodiči a 

zřizovatelem, vytvářet ţákům příjemné, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich výchovu i 

vzdělání, abychom je tak co nejlépe připravili k dalšímu profesnímu studiu a přirozenému 

zařazení do ţivota dospělých.  

 

 

 


