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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle §10 školského zákona
č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva byla projednána a schválena členy školské rady dne 19. 9. 2017.

Výroční zprávu předkládá: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy.

Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem, 
(viz zápis pedagogické rady ze dne 21. 6. 2017).
Samostatnou přílohou výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok 2016, kterou  
vypracovala  sekretářka paní Romana Zahrádková. 
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1. Základní údaje o škole

1.1 Název školy
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, 
příspěvková organizace
Čestný název „ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše “ škole obnovilo a propůjčilo MŠMT ČR 
v roce 1990.

1. 2. Sídlo
Mánesova 1526, Česká Lípa, PSČ 470 01

1. 3. Právní forma:
Příspěvková organizace

1. 4. IČO
49864611

1. 5. Identifikátor školy
600 074 889

1. 6. Zřizovatel.
Město Česká Lípa, okres Česká Lípa
Adresa zřizovatele: náměstí T. G. Masaryka 1
                                 470 36 Česká Lípa 

1. 7. Údaje o vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Antonín Lačný – od 1. 8. 2013
Statutární zástupce, zástupce pro 1. stupeň.  Mgr. Lubomíra Hejnová
Zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jiří Ort

1. 8. Adresa pro dálkový přístup
Kontakt: tel:  487 829 220
                web.: www.zstyrsceskalipa.cz

e-mail: zstyrs@iol.cz
e-mail: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz

1. 9. Údaje o školské radě
Zvolena v listopadu 2014.
Členové školské rady: Petr Dobíhal – předseda ŠR

Barbora Franceová
Mgr. Zdeňka Vašatová
Mgr. Zdeněk Ježák
Mgr. Lubomíra Hejnová
Mgr. Taťána Hylmarová

1. 10. Datum zařazení do rejstříku
První zařazení 1. 1. 1995 – vznik právní subjektivity
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1. 11. Kapacita školy
Typ školy: základní škola s 1. – 9. ročníkem
Škola sdružuje:

1. Základní škola kapacita: 692 žáci IZO: 102 005 265
2. Školní družina kapacita: 150 žáků IZO: 116 000 082
3. Školní klub kapacita: 60 žáků IZO: 150 043 635
4. Školní jídelna                              IZO: 102 617 490

2. Organizace vzdělávání a výchovy

2. 1. Obory vzdělávání
Obor vzdělávání: Základní škola 79-01-C/01, studium denní, 9 let.

2. 2. Vzdělávací programy
Vyučujeme v souladu s RVP pro ZV podle vlastního ŠVP pro ZV „ Škola jazykům otevřená “  
vydaného dne 1. 9. 2016.

2. 3. Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků
Ve školním roce 2016/2017 nebyl ve škole otevřen žádný nepovinný předmět.

Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

Seznam zájmových útvarů pro 1. stupeň 2016/2017

Jméno vedoucího ZU Název ZÚ Pro koho Termín

Mgr. J. Bakalová Výtvarný kroužek 3.– 5.třídy
Pondělí

13:15 – 14:15

Mgr. H. Ezrová Výtvarný kroužek 2.třídy
Úterý 

13:00 – 13:45

Bc. V. Pelzmannová Výtvarný kroužek 2.třídy
Čtvrtek

13:00 – 13:45

Mgr M. Martincová Sportovní hry 2.třídy
Středa

13:30 – 14:15

Mgr. M. Jahnová Sportovní hry 1.třídy
Úterý

13:30 – 14:15

Mgr O. Žárská Mažoretky 2.- 5.třídy
Pondělí

13:45 – 14:30
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Mgr A. Pavlíčková Logopedická prevence 1.- 2.třídy
Čtvrtek

11:45 – 12:30

Mgr. A. Čapková Logopedická prevence 1.– 2. třídy
Úterý

13:00 – 13:30

Mgr. M. Kalenská Počítačový klub 1.stupeň
Úterý

12:45 – 13:30

Mgr. Šimoníková Keramická dílna
1.stupeň
2.stupeň

Úterý 13:15-14:15
Úterý 14:15-15:30

Mgr. M. Valtová Keramická dílna 1.stupeň
Čtvrtek

13:15 – 14:15

Mgr. J. Legezová Angličtina 2. – 5.třídy
Čtvrtek

12:40 – 13:20

Mgr. D. Hejnová Angličtina 2. – 3.třídy
Pondělí

13:00 – 13:45

Seznam zájmových útvarů pro 2. stupeň 2016/2017

Jméno vedoucího ZU Název ZÚ Pro koho Termín

M. Fišerová Sportovní hry
Dívky

6.-9.třídy
Středa

14:00 – 15:00

M. Filipová + A. Čapková Zvoneček 1.-3.třídy
Středa

13:30 – 14:00

M. Filipová + A. Čapková Zvonek 4.-9.třídy
Středa

14:00 – 14:45

Z. Šumová Sportovní hry
Chlapci

6.-7.třídy
Středa
7:00

M. Lačná Matematika 9.třídy
Pátek
14:00

T. Hylmarová Šikovné ruce 6.-9.ročník
Středa

14:00 – 15:00

J. Pazourková knihovna 1.-9.třídy
Čtvrtek

14:00 – 15:00

J. Kalivodová knihovna 1.-9.třídy
Středa

14:00 – 14:45
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Š. Volná knihovna 1.-9.třídy
Úterý

13:30 – 14:00

P. Červenka matematika 9.třídy
Pondělí

14:00 – 14:45

L. Kohoutková Školní rádio 6. – 9.třídy
Pondělí

13:50 – 14:20

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Všechny poskytnuté údaje platí k 30. 6. 2017.

3. 1. Věková skladba pedagogických pracovníků včetně externistů v přepočtených 
úvazcích

počet       
(přepočtení na plně 

zaměstnané)

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let
51 let -

důchodový 
věk

důchodový 
věk

celkem

celkem 1,00 4,00 20,95 13,16 2,77 41,89

z toho ženy 1,00 3,00 19,95 11,16 2,77 37,89

3. 2. Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost včetně externistů 
v přepočtených úvazcích

Počet                           
(přepočtení na plně 

zaměstnané)

z toho bez 
odborné 

kvalifikace

41,89 2

Z toho:
Počet                             

(přepočtení na plně 
zaměstnané)

z toho bez 
kvalifikace

výchovný poradce 1 0

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 0

koordinátor školního vzdělávacího programu 2 0

školní metodik prevence 1 0

koordinátor environmentální výchovy 1 0
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3. 3. Počet pracovníků

Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitelé ZŠ 36 35,7272

Učitelé MŠ 0 0

Vychovatelky 6 5,1631

Asistent pedagoga 3 1

Ostatní zaměstnanci 18 16

Celkem 63 57,8903

3.4. Změny v pedagogickém sboru
Ve škole pracuje ustálený pedagogický sbor. V průběhu školního roku jsme museli zvládnout 
odchod PP mimo sféru školství. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných PP na trhu práce 
jsme problém řešili postupně. Nakonec se podařilo obsadit místo kvalitními PP.

3. 5. Platové podmínky pracovníků

Platové podmínky pracovníků 
předcházející 

rok
sledovaný 

rok

Počet pedagogických pracovníků 40,654 41,204

Počet nepedagogických pracovníků 16,036 16,007

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 28 212 30 103

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 13 818 14 940

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických pracovníků 1 884 2 330

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 
pracovníků 1 048 1 375
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3. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP bylo uskutečňováno podle plánu DVPP na školní rok 2016/2017

1 Strategie zvládání obtížných situací 
ve výuce

12.9. CVLK

1 Výuka Aj s podporou ICT 10.10. VISK
1 Tvorba a úprava ŠVP 17.10 NIDV
1 Tvorba a úprava ŠVP 17.10 NIDV
1 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostí
2.11. HZS LK

16 Program Včelka 12.10.
2 Diskuzní klub ředitelů 10.-11.11. Kustod
2 Digitální technologie ve výuce 15.-16.11. NIDV
1 Agrese a šikana, jejich řešení 23.11. NIDV
1 Sociálně právní ochrana dětí 28.11. NIDV
1 Zdravotník zotavovacích akcí 24.1. ČK
1 Problémový třídní kolektiv 28.3. PPP Č.L.
1 Matematická gramotnost na 2. 

stupni ZŠ v praxi
4.4. Fraus

1 Informační seminář o způsobu 
vykazování údajů o podpůrných 
opatřeních v rámci společného 
vzdělávání

26.4. NIDV

1 Bezpečně v kyberprostoru 11.4. NIDV
30 Dva kroky k inkluzivní škole 13.4. NIDV
30 Dva kroky k inkluzivní škole 26.4. NIDV
1 Vzdělávání cizinců v českých 

školách
11.4. CPIC

1 Logopedie 80 hodin
1 GeoGebra ve výuce matematiky 

pro lehce pokročilé
19.4. NIDV

2 Metodika práce asistenta pedagoga 
- ucelený přehled pro školský 

management

1.6. NIDV

6 Grafika pro 1.st. ZŠ 22.5.
1 Rozvoj mimořádně nadaných žáků 15.5. NIDV
2 Pracovního setkání, kurz a 

workshop pro ředitele škol 
z okresu Česká Lípa

4.-5.5. Kustod

2 Jazykově nadaný žák v hodinách 
ČJ

31.5. NIDV

Snaha byla využívat vzdělávací akce, které byly poskytovány a hrazeny z jiných zdrojů.
Důraz byl kladen na inkluzivní vzdělání PP.
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4. Údaje o žácích

4. 1. Počty tříd a žáků

Počet tříd Celkový počet žáků
Počet žáků na 1 

třídu
Počet žáků na 

učitele

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017

1. stupeň 16 15 359 341 22,44 22,73 21,11 21,31

2. stupeň 11 11 260 266 23,63 23,64 14,11 13,3

Celkem 27 26 619 607 22,93 23,34 17,68 16,86

4. 2. Údaje o zápisu do 1. tříd

Přecházející školní rok Sledovaný školní rok

Zapsaní do 
1. třídy

Počet žádostí 
o odklad

Nastoupí do 
1. třídy

Zapsaní do 1. 
třídy

Počet žádostí 
o odklad

Nastoupí do 1. 
třídy

61 5 56 69 4 65

4.3. Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelem školy

Rozhodnutí: počet

o přijetí k základnímu vzdělávání 69

o odkladu povinné školní docházky 2

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 1

o pokračování v základním vzdělávání 2

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0

o přestupu žáka z jiné ZŠ 37

o přeřazení žáka do vyššího ročníku 0

o povolení individuálního vzdělávání 8

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání 0

o přijetí ke střednímu vzdělávání 0

celkem 120
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy

5.1. Údaje o výchovných opatřeních za školní rok 2016/2017

1. pololetí 2. pololetí

pochvala ředitele školy 0 9

jiná ocenění 0 0

napomenutí TU 42 52

důtka třídního učitele 21 28

důtka ředitele školy 13 19

snížená známka  z chování 5 11

5. 2. Přehled prospěchu za školní rok 2016/2017

1. pololetí 2. pololetí

prospěl s vyznamenáním 411 305

prospěl 174 275

neprospěl 13 22

nehodnocen 5 0

5. 3. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za školní rok 2016/2017

1.pololetí 2.pololetí

omluvené hodiny 29 122 37 568

neomluvené hodiny 236 479

Počet neomluvených hodin ovlivňují žáci ze sociálně znevýhodněných rodin.

5. 4. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy ve školním roce 2015/2016

Typ školy
Počet přijatých 
žáků %

víceleté gymnázium (žáci 5. ročníků) 5 6

čtyřleté gymnázium 15 21

umělecká škola 5 6

střední odborná škola - s maturitou 32 43

střední odborné učiliště - s výučním listem 17 23

neodeslané přihlášky žáků 1 1
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6. Údaje o prevenci

Funkci výchovné poradkyně vykonává paní učitelka Mgr. Jana Kalivodová.
Konzultační den v pondělí, rodiče využívali i předem dohodnuté termíny konzultací.

6.1. Zpráva výchovného poradce

Hodnocení činnosti VP za školní rok 2016/17

1. Spolupráce s PPP v Č. Lípě

Výchovný poradce se pravidelně účastní porad, které organizuje Úřad práce ve 

spolupráci s PPP. Konzultuje výukové a výchovné problémy žáků se speciálními 

pedagogy z PPP nebo SPC.

2. Spolupráce s rodiči

Na webu školy je pro rodiče přístupná stránka VP, která se průběžně aktualizuje. 

Pevné konzultační hodiny VP (pondělí) letos využívali převážně rodiče vycházejících 

žáků, neboť se pohovory týkaly zejména profesní orientace. Ostatní rodiče si 

domluvili individuální konzultaci v jiném termínu a sjednávali si schůzku po telefonu. 

Nejčastější náplní jednání bylo doporučení k vyšetření v PPP, přestup na jiný typ 

školy, spolupráce s klinickými psychology či psychiatry, výchovné i vzdělávací 

problémy žáků.

3. Spolupráce s učiteli

VP často spolupracuje s metodikem prevence, a to zejména u patogenních projevů 

chování (šikany). Díky intenzivní spolupráci mezi učiteli 1. a 2. stupně dochází 

k včasnému podchycení žáků se SPUCH již v mladším školním věku. S třídními 

učiteli je VP v kontaktu pravidelně, spolupráce je na velmi dobré úrovni, nejčastěji 

společně řeší záškoláctví a hrubé porušování školního řádu. V neposlední řadě

společně zpracovávají PLPP pro žáky s doporučením daného typu PO.

4. Spolupráce s ÚP

Proběhly besedy v IPS pro žáky 8. tříd, kde žáci získají materiály o studijních 

oborech. ÚP škole poskytuje sadu Atlasu školství LK, případně užitečné prezentace o 

SŠ a jejich oborech. VP informuje o možnostech testování profesní orientace v IPS. 

5. Spolupráce s OSPOD

Spolupráci s pracovníky OSPOD  považujeme za velmi dobrou, udržujeme kontakty 

písemné, telefonické nebo prostřednictvím e-mailu. Občas dochází k účasti sociálních 

pracovnic na jednání výchovné komise. Ze strany sociálního úřadu získáme i zpětnou 

vazbu a škola je tak informována o stavu řešené situace v rodině. 
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6. Ostatní, průběžné aktivity

V rámci Volby povolání letos využila škola tyto nabídky – pro 9. tř. Burzu škol 

v České Lípě, veletrh škol EDUCA v Liberci. Dále se žáci 9. tř. zúčastnili projektu 

Živá knihovna. Pro 9. roč. byly zrealizovány i exkurze do firmy Škoda M. Boleslav, 

do cukrovaru v Dobrovicích, do firmy Johnson Controls v Č. Lípě, do firmy Festool

v Č. Lípě. Žáci 8. tř. měli možnost navštívit SOŠ+SOU v Č. Lípě, zejména jejich 

dílenská pracoviště a prakticky si vyzkoušet některá řemesla. Ředitel školy se s VP 

zúčastnili schůzek Hospodářské komory v rámci podpory technických a učňovských 

oborů.

6. 2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

a) dyslektická ambulance – dyslektická náprava na naší škole neprobíhá. Při práci se 

žáky s dysfunkčními  poruchami vyučující aplikují formu podpůrných opatření dle 

doporučení  z  PPP (snižování nároků - úlevy v rozsahu učiva, doplňovací formy testů 

a diktátů, delší čas na vypracování úlohy, omezení ústního zkoušení, domácí příprava 

slohové práce atp.). 

b) integrovaní žáci – šk. rok 2016/17 - 8 žáků s IVP :

1. stupeň 1. tř. 1 žák LMR

2. tř. 2 žáci vada řeči - dysfázie

LMR

3. tř. 1 žák vada řeči – dyslálie

4. tř. 1 žák oslab. nadání

5. tř. 1 žák vada řeči - dysfázie

2. stupeň 8. tř. 1 žák SPU 

9. tř. 1 žák SPU

c) přehled vyšetření – žáci s přetrvávajícími poruchami učení byli vyzváni k novému 

vyšetření v PPP či SPC a na doporučení učitelů (případně na vlastní žádost rodičů) 

byli nově diagnostikováni další žáci s podezřením na SPUCH



15

1.stupeň počet žáků

LMR 3

ADHD + dys. rysy 7

SPU 0

ostatní (snížené nároky) 3

2.stupeň počet žáků

ADHD 2

SPU 2

LMR 2

dys. rysy 5

ostatní 2

d) spolupráce s PPP (speciálními pedagogy, psychology) a SPC

Žáci s diagnózou SPUCH jsou nejčastěji evidováni v PPP v České Lípě, případně 

v SPC v Litoměřicích, M. Boleslavi, Liberci či v Praze. Ve spolupráci s těmito 

poradnami dochází minimálně 1krát ročně ke kontrole IVP. U vyšetření vývojových 

poruch učení a chování došlo k aktualizaci po dvou letech platnosti. V případě 

výchovných problémů či patologických projevů chování spolupracuje škola také 

s SVP v Č. Lípě a externě s klinickým psychologem, Mgr. N. Kravcivovou.

6. 3. Zajištění speciální péče

Na základě doporučení PPP nebo SPC byla poskytnuta speciální péče ve smyslu individuální 
integrace osmi žákům. Dle žádosti rodičů byl těmto žákům v průběhu školního roku 
vypracován individuální vzdělávací plán. Vyučující daných předmětů, na 2. stupni zejména 
českého jazyka a cizích jazyků, se řídili doporučením speciálních pedagogů z poradny. Na 1. 
stupni dochází k individuálnímu přístupu mnohdy i při výuce matematiky a prvouky. Přehled 
integrovaných žáků viz zpráva VP.
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6. 4. Zpráva metodika prevence

Do funkce metodika prevence je jmenovaná Mgr. Markéta Fišerová.

Ani v letošním školním roce se nepodařilo zajistit vyhovující preventivní akce pro 

nejmladší děti 1. – 4. třída. V nabídce chybí akce bezplatné a pro menší kolektivy. 

Prevenci provádí většinou třídní učitelky. 

Témata zahrnutá v plánu prevence jsou plněna průběžně učiteli výchovy ke zdraví, 

výchovy k občanství, tělesné výchovy, dějepisu, zeměpisu,….

Úplné naplnění preventivního plánu se podařilo pro žáky 9. ročníků – Bezpečné 

chování v sexu.

V letošním roce jsme si opět podali žádost o krajský grant v oblasti prevence. 

Tématem je „ Umění dospět“.

Výsledky přidělení grantu nám dosud nejsou známy.

V letošním školním roce byly zavedeny pravidelné třídnické hodiny od 3. třídy. Hodiny 

se konaly jednou za měsíc a téma hodiny bylo plně v kompetenci třídních učitelů.

6. 5. Vyhodnocení plánu prevence

K vyhodnocení plánu prevence dochází v průběhu školního roku s pomocí třídních 

učitelů.  Reagujeme na aktuální potřeby třídy nebo jednotlivců. Vyhodnocuji 

současně i přednášky s lektory, snažíme se odstranit případné nedostatky, které 

vznikají v průběhu realizovaných akcí. Preventivní plány hodnotíme a konzultujeme 

při setkáních s okresní metodičkou.

6. 6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů

Preventivní akce – Probační a mediační služba – právní povědomí, trestní 

odpovědnost – žáci 9. ročníků a 8. ročníků

Kyberšikana  - beseda s žáky 5. ročníků

„Dospívám aneb život plný změn“ – výchovně vzdělávací program, dospívání, 

reprodukční zdraví – dívky 6. Ročníků – MP Education

„Na startu mužnosti“ – výchovně vzdělávací program, dospívání, hygiena, puberta,…. 

– chlapci 6. ročníků – MP Education

Beseda s gynekoložkou – 1. prohlídka u gynekologa, ochrana před sexuálně 

přenosnými nemocemi, očkování, antikoncepce,  dívky  - 9. ročníků

„ Dívky jsou z Venuše, kluci z Marsu“ – pořad, beseda o dospívání, vhodném 

sexuálním chování, antikoncepci, reprodukčním zdraví,…  MP Education

Beseda s pracovnicemi mikrobiologické laboratoře NsP v České Lípě, na téma HIV a 

AIDS, sexuálně přenosné nemoci – ochrana, žáci 9. ročníků

Dopravní hřiště – žáci 1. stupně, prevence úrazů na silnici

Dental Alarm – dentální hygiena – proškolení, ukázky – 1. a 2. stupeň
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BESIP – ACTION TOUR – akce na podporu bezpečnosti v dopravě, pomoc při úrazech, 

vyrovnání se se zátěžovou situací

Beseda s Policií ČR – 1. stupeň, exkurze

+ mnoho akcí nespecifické primární prevence dle plánu jednotlivých ročníků

6. 7. Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase

V oblasti volného času vyvíjí naše škola aktivitu ve spolupráci se sportovními a 

mládežnickými organizacemi našeho města – Libertin, Muzeum Česká Lípa, sportovní 

jednoty, Junák……..

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

7. 1. Výsledky soutěží a přehlídek, akce školy

Žáci školy se zúčastňují celé řady soutěží sportovních, vědomostních i uměleckých.

Ve škole se pořádá řada exkurzí, výletů, přednášek, soutěží a jiných akcí.

Akce školy 2016/2017

1.9.2016 Slavnostní zahájení školního roku.
2.9.2016 Exkurze žáků 8.B do obory ve Skalici.
7.9.-9.9.2016 Exkurze žáků 8.-9.tříd do Boleslawce v rámci projektu Mladí mistři neolympijských sportů.
14.9.-16.9.2016 Návštěva žáků z Boleslawce v rámci projektu Mladí mistři neolympijských sportů.
19.9.2016 Návštěva hudebního představení Facelook v KD Crystal.
20.9.2016 Zasedání školské rady.
22.9.2016 Exkurze žáků 4.tříd a 5.C na zámek v Loučni.
23.9.2016 Exkurze chlapců z 8.A,9.A a 9.B do firmy silnice Žáček.
27.9.2016 Cvičení v přírodě.
27.9.2016 Exkurze do ekologického centra „Střevlík“ v Oldřichově v Hájích třída , 5.A, 5.C
6. 10.2016 Návštěva Muzea v České Lípě ke Dni zvířat,  třída 1.A, 1.C, 5.A
7.10.2016 Projektový den 3.B – „Moje město – Česká Lípa“
10.10.2016 Přednáška na téma dospívání pro žáky ze 6.tříd.
11.10.2016 Divadelní představení treperendy pro žáky 2.stupně.
13.10.2016 Exkurze žáků 9.tříd na veletrh SŠ Educa.
13.10.2016 Návštěva filmového představení Svět kolem nás – Peru.
13.10.2016 Návštěva divadelního představení v JD „ Stínadla Se bouří“
13.10..2016 Sběrový den
18.10.2016 Vyhlášení výsledků fotosoutěže Můj mazlíček.
20.10.2016 Testování vybraných žáků od společnosti Mensa.
24.10.2016 Exkurze žáků 2.A a 2.C do ČT Praha
25.10.2016 Exkurze žáků 9.B,C do závodu Škoda auto Mladá Boleslav.
31.10.2016 Halloweenský den.
1.11.2016 The Action – akce Besip pro žáky 2.stupně.
2.11.2016 Burza škol pro žáky z 9.tříd.
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3.11.-14.11.2016 Testování SCIO pro žáky 9.tříd.
7.11.2016 Exkurze 7.A do ZOO v Praze.
8.11.2016 Zasedání Hlavního výboru SR.
9.11.2016 Exkurze žáků 9.tříd na akci Živá knihovna v KD Crystal.
15.11.2016 Třídní schůzky.
24.11.2016 Přednáška pro žáky 8.-9.tříd – Probační a mediační služba.
28.11.2016 Školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
2.12.2016 Exkurze žáků 8.A a 8.B do cukrovaru v Dobrovicích.
5.12.2016 Mikulášská nadílka na Tyršovce.
6.12.2016 Exkurze žáků 8.B a 9.C na vánoční trhy do Drážďan
6.12.2016 Exkurze žáků 1.A a 1.C do Přerova nad Labem.
7.12.2016 Vystoupení školních sborů na Vánočních trzích.
7.12.2016 Divadlo v anglickém jazyce pro žáky.
7.12.2016 Účast žáků na matematické soutěži - Matematický dubák.
9.12.2016 Volný den pro žáky vyhlášený ředitelem školy.
12.12.2016 Projektový den v 6.B.
12.12.2016 Exkurze žáků 3.A a 3.C na zámek Loučeň
13.12.2016 Exkurze žáků 7.A,B,C do Míšně a Drážďan.
14.12.2016 Slavnostní vánoční večeře.
15.12.2016 Vystoupení školního sboru Zvonek na náměstí TGM.
16.12.2016 Projektový den v 6.A a 6.C.
20.12.2016 Vánoční zpívání pro rodiče a pedagogy.
21.12.2016 Vánoční zpívání na školních chodbách.
22.12. 2016 Exkurze žáků 2.B a 2.D do Přerova nad Labem
22.12.2016 Exkurze žáků 4.A a 4.C do Liberce - Babylonu
2.1. – 6.1. 2017 Ozdravný pobyt žáků 1.B a 3.C v Kořenově
4.1.2017 Školní kolo olympiáda v AJ – 8.-9.třídy.
5.1.2017 Školní kolo olympiáda v AJ – 6.-7.třídy.
5.1.-6.1.2017 Účast žáků na akci Tříkrálová sbírka 2017.
6.1.2017 Tři králové ve škole.

8.1.-13.1.2017 Lyžařský kurz pro žáky 8.-9.tříd (Strážné).
18.1.2017 Školní kolo recitační soutěže.
20.1.2017 Školní kolo olympiády z NJ.
24.1.2017 Okresní kolo matematické olympiády.
31.1.2017 Školní kolo olympiády z Rj.
1.2.2017 Okresní kolo olympiády z Čj.
2.2.2017 Zájezd do Národního divadla

5.2.-10.2.2017 Lyžařský kurz pro žáky 6. – 7.tříd.
6.2. – 10.2. 2017 Ozdravný pobyt žáků 5.C v Peci p. Sn.
6.2.2017 Návštěva knihovny 2.D

7.2. – 8. 2. 2017 Přednáška o zubní hygieně pro žáky 1.stupně
8.2.2017 Návštěva knihovny 3.A
8.2.2017 Jazykový workshop s účastníky projektu Erasmus pro žáky 9.C.
9.2.2017 Okresní kolo olympiády z Nj.
10.2.2017 Sběr papíru
10.2.2017 Návštěva knihovny 1:A, 1.C
13.2.2017 Zdravotní přednáška pro 1. ročník - PP
14.2.2017 Okresní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
14.2.2017 Okresní kolo olympiády z Aj.
16.2.2017 Okresní kolo recitační soutěže.
16.2.2017 Okresní kolo v lyžování.
16.2. 2017 Exkurze žáků 4. ročníku do IQ Landie V Liberci
26.2.-3.3.2017 Ozdravný pobyt žáků 4.C Rokytnice nad Jizerou
27.2.2017 Okresní kolo olympiády ze zeměpisu.
2.3.2017 Krajské kolo olympiády z ruského jazyka (J. Dandová a L. Hrdličková obě z 9.C).
3.3.2017 Krajské kolo olympiády z německého jazyka (D. Vosála 8.B).
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6.3.-10.3.2017 Ozdravný pobyt 2.A v Rokytnici nad Jizerou.
13.3.2017 Projektový den v 9.C.
14.3.,15.3. 2017 Dny otevřených dveří pro MŠ a veřejnost 
15.3.2017 Návštěva div. představení
20.3.2017 Krajské kolo dějepisné olympiády (J. Dandová 9.C)
20.3. 27.3. Přednáška o ústní hygieně.
21.3.2017 Krajské kolo olympiády z matematiky (J. Dandová 9.C).
21.3.2017 Exkurze žáků 8.A do sklářské firmy.
22.3.2017 Krajské kolo zeměpisné olympiády (J. Dandová 9.C).
23.3.2017 OK vybíjená - dívky
24.3.2017 Exkurze žáků z 8.B na ÚP v České Lípě.
24.3.2017 Vystoupení školního sboru k oslavě Dne učitelů.
28.3. 2017 OK vybíjená – chlapci.
3.4.2017 Exkurze žáků z 8.B do firmy Johnson Controls.
4.4.2017 Projektový den v 7.B.
4.4.2017 Okresní kolo matematické olympiády.
5.4.2017 Exkurze žáků 8.B na ÚP v České Lípě.
4. – 4. 4. 2017 Testování žáků pátých tříd - SCIO
5.4.2017 Projektový den v 7.C.
5.4.2017 Exkurze žáků z 8.A do firmy Johnson Controls.
6.4.-7.4.2017 Výjezd žáků ze 7.C do partnerské školy v Geře.
10.4.2017 Okresní kolo biologické olympiády (Š. Policer, J. Dlouhý).
10.4. 2017 Den s dopravní výchovou pro žáky 4.ročníku.
11.4. 2017 Projektový den 5. A, 5.C - Praha
12.4.2017 První kolo přijímacích zkoušek na SŠ.
19.4.2017 Druhé kolo přijímacích zkoušek na SŠ.
20.4.2017 Okresní kolo biologické olympiády.
21.4.2017 Exkurze žáků 8.A a 8.B do závodu Škoda Auto.
21.4.2017 Divadelní představení pro žáky1. – 3. tříd „ Kocour Modroočko“
24. – 28.4.2017 Ozdravný pobyt 4.A, 2.D – „Střevlík“ - Hejnice
25.4. 2017 Exkurze 3.A a 3.C. _hřebčín Kladruby
24.4.-25.4.2017 Celonárodní kolo olympiády ze zeměpisu – J. Dandová (9.C)
27.4.2017 Zasedání Školské rady.
2.5.2017 Beseda s gynekoložkou pro dívky z 9.tříd.
3.5.2017 Exkurze 7.C na Lemberk.
5.5.52017 Filmové představení Brazílie z cyklu jeden svět.
9.5.2017 Projektový den v 9.B a 9.C.
9.5.2017 Zpívání ke Dni matek na školním dvoře.
9.5.- 18.5.2017 Národní testování ČŠI pro žáky 9.tříd.
16.5.2017 Přednáška pro žáky 8.tříd na téma sexuální výchova.
17.5.2017 Krajské kolo biologické olympiády – T. Hoštičková
18.5.2017 Projektový den v 9.A.
18.5.2017 Okresní kolo Ptyhagoriády.
19.5.26.5.2017 Výjezd žáků z 7.-8.tříd do Anglie.
23.5.2017 Exkurze žáků 9.tříd do památníku v Terezíně.
23.5.2017 Exkurze žáků 8.A do SOŠ 28.října Česká Lípa.
29.5.-2.6.2017 Ozdravný pobyt tříd 2.B,2.C,4.C,5.A.
30.5.2017 Exkurze žáků 6.A do Doks.
1.6.2017 Přednáška HIV – AIDS pro žáky z 9.tříd.
1.6.2017 Exkurze žáků 6.C do Doks.
2.6.2017 Oslava Dne dětí pro žáky 1.stupně.
6.6.2017 Projektový den v 8.A – Praha.
7.6.2017 Výlet 7.A a 7.C do Krkonoš.
7.6.2017 Exkurze 6.A,B,C do Kleinwelky ve SRN.
8.6.2017 Beseda s gynekoložkou pro dívky z 9.tříd.
9.6.2017 Exkurze 4.A a 4.C do Liberce na Veletrh knihy.
12.6.2017 Výlet žáků 2.A a 2.C.
13.6.2017 Focení nejlepších žáků.
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14.6.2017 Exkurze žáků 3.B a 4.B do Liberce.
14.6.–15.6.2017 Výlet 9.C do Doks.
15.6.2017 Výlet 8.A – Radobýl u Litoměřic.
15.6.2017 Výlet 9.B do Starých Splavů.
15.6.2017 Výlet 3.A a 3.C.
20.6.2017 Výlet 6.B a 7.B do Miracula
21.6.2017 Výlet školních pěveckých sborů.
22.6.2017 Výlet 9.A do Starých Splavů.
22.6.2017 Výlet Školní samosprávy do ZOO v Ústí nad Labem.
23.6.2017 Cvičení v přírodě.
24.6.2017 Slavností rozloučení žáků 9.tříd se školou.
26.6.2017 Zkouška na slavnostní rozloučení žáků 9.tříd se školou.
27.6.2017 Slavnostní rozloučení žáků 9.tříd se školou.
30.6.2017 Ukončení školního roku 2016/2017.

Sportovní akce školy 2016/2017

21.9.2016 OK přespolního běhu.
30.9.2016 Odznak všestrannosti základních škol.
4.10.2016 Atletický 4boj.
21.11.2016 Ok ve florbalu dívek – III. kategorie
24.11.2016 Ok ve florbalu dívek – IV. kategorie
29.11.2016 Ok ve florbalu chlapců – III. kategorie
5.12.2016 Ok ve florbalu chlapců – III. kategorie
26.1.2017 OK v sálové kopané – chlapci III. Kategorie.
20.4.2017 OK v minikopané – chlapci IV.kategorie.
27.4.2017 Krajské finále v minikopané – chlapci IV. kategorie.
10.5.2017 Pohár rozhlasu – III. kategorie.
11.5.2017 Pohár rozhlasu – IV. kategorie.
17.5.2017 Krajské finále – Pohár rozhlasu – chlapci III. Kategorie.
17.5.2017 Krajské finále – Pohár rozhlasu – dívky III. Kategorie.

Úspěchy školy 2016/2017

21.9.2016 3.místo v OK přespolního běhu dívky III.kategorie

21.9.2016 3.místo v OK přespolního běhu chlapci III.kategorie

30.9.2016 1.místo v soutěži Odznak všestrannosti základních škol.

5.10.2016 1.místo v atletickém 4boji – chlapci kategorie III.

5.10.2016 2.místo v atletickém 4boji – dívky kategorie III.

7.10.2016 1. místo ve výtvarné soutěži Vodní svět – A. Chválová 9.C

7.10.2016 Speciální ocenění ve výtvarné soutěži Vodní svět – J. Dandová 9.C

21.11.2016 2.místo v OK ve florbalu dívek – III.kategorie

9.2.2017 3.místo v okresním kole olympiády z NJ kategorie I.A – M. Krausová (7.C)

9.2.2017 3.místo v okresním kole olympiády z NJ kategorie II.A – T. Hoštičková (9.C)

9.2.2017 1.místo v okresním kole olympiády z NJ kategorie II.A – D. Vosála (8.B)
2.3.2017 2.místo v krajském kole olympiády z ruského jazyka – L. Hrdličková 9.C
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2.3.2017 5.místo v krajském kole olympiády z ruského jazyka – J. Dandová 9.C
3.3.2017 3.místo v okresním kole zeměpisné olympiády – Š. Policer (kategorie B)
3.3.2017 3.místo v okresním kole zeměpisné olympiády – K. Hadravová (kategorie A)
3.3.2017 4.místo v okresním kole zeměpisné olympiády – J. Dandová (kategorie C)
3.3.2017 3.místo v krajském kole olympiády z německého jazyka – D. Vosála (8.B).
21.3.2017 5.místo v krajském kole olympiády ze zeměpisu – J. Dandová (9.C).
23.3.2017 1.místo v krajském kole olympiády ze zeměpisu – J. Dandová (9.C).
23.3.2017 3.místo v krajském kole olympiády ze zeměpisu – K. Hadravová (6.C).
20.4.2017 1.místo v okresním finále minikopané – chlapci IV.kategorie.
26.4.2017 5.místo v okresním kole biologické olympiády v kategorii C – J. Dlouhý (7.C)
26.4.2017 3.místo v okresním kole biologické olympiády v kategorii D – T. Hoštičková (9.C)
11.5.2017 2.místo v okresním kole Poháru rozhlasu – chlapci III. Kategorie.
11.5.2017 1.místo v okresním kole Poháru rozhlasu – dívky III. Kategorie.
17.5.2017 5.místo v krajském kole biologické olympiády – T. Hoštičková (9.C).
18.5.2017 8.místo v krajském finále Poháru rozhlasu – dívky III.kategorie.
18.5.2017 3.místo v krajském finále Poháru rozhlasu – chlapci III.kategorie.

7.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali ve školení PP v práci s interaktivní technikou –

multimediální dataprojektory s notebooky, které jsou zapojeny do školní intranetové sítě.  

V současné době máme touto technikou zajištěno 95% tříd z celé školy. Tato investice do 

vzdělání PP byla pro naši školu nezbytná, a to s ohledem na zkvalitnění výuky. Pokračujeme 

ve zvýšené komunikaci s rodiči přes elektronickou ŽK a školní webové stránky

Zapojili jsme jako škola do projektu Šablony 1 – ZŠ Tyršova, Česká Lípa

Je to projekt zaměřený na zlepšení výsledků slabších dětí a na přípravu PP na inkluzi

absolvováním kurzu vzdělávání.

7. 3. Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti pronajímáme nebytové prostory (sklady ve sklepních prostorách 
školní jídelny, učebny pro výuku cizích jazyků nebo pro konání seminářů a tělocvičny pro 
mimoškolní sportovní činnost dětí a mládeže).
Ve školní jídelně se připravují obědy nejen pro žáky a zaměstnance naší základní školy a 
sousedící mateřské školy, ale i pro cizí strávníky.
Doplňkovou činností získáváme finanční prostředky na zlepšení a zkvalitnění podmínek 
pro výchovu a vzdělávání žáků naší školy.

7. 4. Vlastní prezentace školy

O činnosti školy pravidelně informujeme na školním webu. Zde se zaznamenávají významné 
celoškolní akce. Jednotlivé třídy mají samostatné svoje stránky, kde prezentují akce třídy. 
Tyto stránky také slouží ke komunikaci s rodiči.
Další formou prezentace školy jsou třídní schůzky, které se konají 4x za školní rok.
O akcích školy pravidelně informujeme místní periodika, která některé příspěvky zveřejňují.
K prezentaci školy také využíváme internetové stránky I-noviny.
Nejlepší prezentací školy jsou však výsledky našich žáků v soutěžích a ve výsledcích studia 
na středních školách.
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7. 5. Akademie

Ve školním roce 2016/2017 se na konci školního roku, v měsíci červnu, uskutečnila akademie 
žáků devátých tříd s názvem “Rozloučení se školou“.

8. Zapojení do projektů

8. 1. Zapojení do rozvojových projektů

Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového projektu.

8. 2. Zapojení do mezinárodního projektu

Škola byla zapojena do mezinárodního projektu se ZŠ z Polska -  Mladí mistři 
neolympijských sportů neznají hranic, příjemcem dotace bylo Gimnazjum Samorzadowego 
Nr. 3 w Boleslawcu, Polsko.

8. 3. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

Viz. tabulka projektů.

8. 4. Tabulka projektů

Název projektu Dotační titul
Příjemce / 

partner Získané prostředky

Doprava žáků na Veletrh EDUCA 
2016 MY JOB Liberec

dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje

                       5 566,00 Kč 

Řemeslo má zlaté dno
dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje

7 300,00 Kč

Šablony 1 - ZŠ Tyršova Česká Lípa OP VVV číslo výzvy 22 1 561 524,00 Kč

Rozvoj kreativity ve výuce 
přírodovědných předmětů

OP VVV číslo výzvy 16

Institut pro 
regionální 
spolupráci o.p.s. 
Brno

740 548,00 Kč

Celkem 2 314 938 Kč.

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

Ve školním roce 2016/20167 neměla škola žádnou akreditaci v rámci celoživotního
vzdělávání a učení.
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10. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery

10. 1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2016/2017

Všechny hlavní úkoly, které jsme si stanovili, byly vesměs splněny. Uvádím dále výběr 
z důležitých oblastí hodnocení.

Oblast materiálně technická:
- Postupné doplňování tříd novým nábytkem
- Vybavení dalších tříd novou keramickou tabulí a interaktivní technikou
- Vybavení školními pomůckami, učebnicemi a materiálem odpovídá požadavkům k zajištění 
bezproblémové výuky.
- Škola má vybudovaný systém nepřetržitého připojení počítačů na internet jak v učebně PC, 
interaktivní učebně, tak v kanceláři, ředitelně a kabinetech. 
- Práce na projektech ve kterých je škola zapojena
- Příprava dětského hřiště pro ŠD
- Nejnutnější opravy v areálu, nutné pro bezpečný chod školy
- Vymalování školní jídelny, družiny a několika tříd, chodeb školy
- Položení nového lina v prostorách školy
- Pokračování v modernizaci školní kuchyně a jídelny
- Doplňování vnitřního i venkovního vybavení školní družiny i školního klubu

Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy:
- Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, 
učebních plánů a vzdělávacích programů
- Postupně dotvářen a ověřován v praxi školní vzdělávací program, ŠVP byl upraven podle 
potřeb školy a možností pedagogických pracovníků
- Příprava pedagogického sboru na zavedení inkluze
- Využití poznatků z projektů ke zkvalitnění výuky
- Učitelé a vychovatelky odborně, metodicky i výchovně předávali žákům potřebné vzdělání
v žádoucím rozsahu a vymezeném rámci pro jednotlivé etapy školního života,  které 
odpovídala věku a zvláštnostem dětí. Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňovali 
potřeby a možnosti žáků
- PP prosazovali změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálního 
hodnocení jejich výkonů i s využitím slovního hodnocení
- Hodnocení a klasifikace všech žáků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. a 
školským zákonem č. 561/2004 Sb.
- Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní 
spolupráce
- Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům
- Škola důrazně potírá projevy šikany, násilí a dalších patologických jevů. Snaží se žáky před 
těmito jevy účinně chránit – má vybudovaný dobře fungující vnitřní i vnější kontrolní systém
- Všichni žáci a učitelé mají k dispozici vlastní adresu e-mailové  pošty, webovou stránku 
školy, přístup do vzdělávacích programů
- Dálkový přístup pro rodiče.
- Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro 
výuku žáků.
- DVPP bylo zaměřeno na přípravu zavedení par.16, dále na oblast studia své odbornosti a 
práci s moderní technikou při výuce.
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- S výraznou podporou zřizovatele se optimální podmínky pro zvyšování kvality vybavení 
školy stále rozvíjí.
- Při kontrolní a hospitační činnosti jsme nezjistili žádné závažné nedostatky
- Zvýšený počet žádostí o financování provozu z jiných zdrojů
- Trvalý úkol při vytváření podmínek pro zajištění odpovídajících podmínek školy v souladu 
s koncepčními záměry a vzdělávacím programem:

Zajistit: - potřeby žáků i PP
- kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole
- efektivitu sociálních vztahů
- realizaci zájmových činností
- inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP
- spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího 
a výchovného procesu

Oblast personální:
- V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni
- Škola je plně zajištěna pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů
- Studium pedagogického pracovníka - obor dějepis
- Dokončení studia pracovnic na 1.st a školní družiny
- Nevyučuje žádný PP se středoškolským vzděláním
- Podařilo se zajistit kvalitní náhradu PP, který v průběhu roku nečekaně ukončil svoji činnost 
ve školství
- Škola je zajištěna kvalitními správními zaměstnanci bezpečný pro provoz školy

Profilace školy rozšířenou výukou jazyků  - v letošním roce rodiče projevili zájem              
o pokračování vzdělávání svých dětí v kmenových třídách. Rozšířená výuka zavedena ve
všech třídách 3. ročníku.
Jako druhý nabízíme výběr z Nj a Rj.

10. 2. Spolupráce se školskou radou

Školská rada pracovala ve stejném složení:
Petr Dobíhal – předseda ŠR, 
Barbora Franceová, Mgr. Lubomíra Hejnová, Mgr. Taťána Hylmarová, Mgr. Vašatová a Mgr. 
Ježák - členové
Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnila 3 jednání ŠR. Všechna jednání ŠR byla ryze 
pracovní a přínosná pro další aktivity školy. Členové ŠR  velmi zodpovědně přistupovali 
k jednání. Za jejich letošní úspěšnou činnost a pomoc škole vedení školy děkuje.  

10. 3. Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se odvíjí v několika rovinách.
Jsou to zejména třídní schůzky, individuální návštěvy a schůzky rodičů s vedením školy a 
ostatními pedagogickými pracovníky. Finanční i materiální pomoc při zajišťování aktivit 
školy. 
Všem aktivním rodičům chci touto formou poděkovat za jejich podporu. Velmi si jí vážíme a 
děkujeme za ni.
Největší oblast spolupráce je v rámci sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. Vkládám 
výroční zprávu o činnosti sdružení.
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Spolek přátel Tyršovky,
Mánesova 1526,

470 01 Česká Lípa

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

1) Vznik spolku

 Spolek vznikl jako Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, a to registrací 
u Ministerstva vnitra České republiky dne 26. 1. 2009 pod číslem jednacím VS/1-1/74 320/09-R.

 Dle nového občanského zákoníku byly v roce 2015 vytvořeny nové stanovy a nový název spolku.
 Usnesením č. L 6712/RD7/KSUL ze dne 10. prosince 2015 byl zapsán nový název: Spolek přátel 

Tyršovky.
 IČO bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR: 265 71 331.
 Na Finančním úřadě Česká Lípa bylo sdružení registrováno dne 4. 3. 2009 jako plátce daně z příjmů 

právnických osob.
 Účet vedený u České spořitelny, pobočka Česká Lípa, číslo: 0900440319/0800.

2) Účel spolku

Základním účelem spolku je materiálně a finančně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, dále kulturní, 
osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity školy.

3) Orgány spolku

Ve spolku pracují:
 Shromáždění zástupců sekcí jako nejvyšší orgán spolku
 Předseda spolku jako statutární orgán
 Rada spolku jako výkonný orgán

Shromáždění zástupců sekcí tvoří třídní důvěrníci na daný školní rok. 

Rada spolku je sedmičlenná, funkční období je pětileté.

Jméno člena rady spolku Funkce

Ing. Jaroslav Bednář člen rady spolku
Mgr. Dana Čechová členka rady spolku
Mgr. Markéta Fišerová místopředsedkyně spolku
Barbora Franceová členka rady spolku
Mgr. Jiří Ort předseda spolku
Štěpánka Suchá členka rady spolku
Romana Zahrádková členka rady spolku

Rada spolku zpracovává rozpočet spolku a předkládá jej ke schválení Shromáždění zástupců sekcí.
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4) Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s příspěvky rodičů – členů spolku. Dalšími příjmy spolku jsou úroky z vkladů na běžném účtu. 
Za rok 2016 nebylo přiznání k dani z příjmů právnických osob podáno – podle § 38mb zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tato povinnost nevzniká.

Zprávu vypracoval:
Mgr. Jiří Ort
předseda spolku

V České Lípě dne 9. 1. 2017
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Zpráva o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti 
Spolku přátel Tyršovky

za rok 2016

Příjmem spolku v roce 2016 byly členské příspěvky a úroky z vkladu na běžném účtu. Výdaje byly 
vynakládány účelně a hospodárně. Mezi nejběžnější výdaje patří cestovné žáků na různé turnaje, 
pořádání dvou lyžařských kurzů pro žáky 6. – 9. tříd, příspěvky na ozdravné pobyty žáků 1. stupně, 
příspěvky na činnost zájmových kroužků, nákup odměn pro žáky za reprezentaci školy na různých 
soutěžích, olympiádách. Nejvyšší podíl čerpání rozpočtu spolku v roce 2016 měly příspěvky na odměny 
pro žáky 
za vynikající výsledky v soutěžích, turnajích, olympiádách a příspěvky na celoroční činnost školních 
zájmových kroužků. V účetních dokladech za rok 2016 nebyly shledány nedostatky.  

Příjmy za rok 2016 dle jednotlivých položek:

Členské příspěvky              88.600,-- Kč
Ostatní příjmy           0,-- Kč
Úroky BÚ         86,22Kč

Celkem:              88.686,22Kč

Výdaje za rok 2016 dle jednotlivých položek:

Výdaje z příspěvků spolku:
Příspěvek na dopravu LVVZ   2.075,40Kč
Ozdravné pobyty     9.546,-- Kč
Odměny žákům             21.060,-- Kč
Cestovné, reprezentace   8.243,-- Kč
Školní družina a školní klub     7.578,-- Kč
Zájmové kroužky 18.485,-- Kč
Mikulášská nadílka     4.000,-- Kč
Poplatek za členství v ASŠK   1.280,-- Kč
Úhrada za vedení účtu u ČS, režijní náklady 2.364,37Kč
Příspěvek na akce žáků 9. tříd (totalita)   5.320,-- Kč
Mimotřídní akce pro 1. stupeň   2.688,-- Kč
Projektové dny   6.911,-- Kč
Celkem:           89.550,77Kč
  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:                -864,55Kč

Tabulka č. 1 – Stavy peněžních prostředků v roce 2016:
Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016

Pokladna   34.880,-- Kč   66.417,-- Kč
Běžný účet 107.148,64Kč   74.747,09Kč
Celkem 142.028,64Kč 141.164,09Kč

Zprávu vypracovala:

Romana Zahrádková
členka Rady spolku V České Lípě dne 9. 1. 2017
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10.4. Spolupráce s odborovou organizací

Ve škole odborová organizace nepracuje a není založena.

10. 5. Spolupráce s jinými školami

Spolupráce se školami v České Lípě je spíše v oblasti poradenské na úrovni vedení školy a 
pedagogických pracovníků.

10. 6. Školní družina a školní klub

Školní družina: 5 oddělení – 150 dětí.
Školní klub: 1 oddělení – 47 dětí

ŠD je určena především žákům 1. – 3. ročníku. ŠK je nabízen žákům vyšších ročníků.
Během celého školního roku probíhá ve všech odděleních rozmanitá činnost podle ročního 
plánu činnosti. Z větších akcí vybírám:

Den zvířat – muzeum
Doksy – Máchovo jezero
Čarodějnické soutěžení
Sportovní hry – stadion
Divadélko Koloběžka
Čertohrádky
Vánoční trhy
Dětský den
Kino Crystal

10.7. Školní jídelna

Počet strávníků:         
Dětí ze ZŠ:                 449
Dětí z MŠ:                    50
Zaměstnanců ZŠ a MŠ:        51
Cizí strávníci 20

Počet kuchařek:              6
Uklízečka:                       1
Vedoucí ŠJ:                     1 

Nově nakoupené materiálové vybavení:
Nakoupeno nové drobné nářadí a náčiní do školní kuchyně, v celkové hodnotě asi40 000,- Kč.
Městský úřad Česká Lípa uvolnil ŠJ finanční příspěvek na nákup konvektomatu, regenerátoru 
a cukrářské pece.

Hodnocení personálního zajištění a kvalita stravy - personální zajištění odpovídá počtu 
strávníků, celý kolektiv se snaží o co nejrozmanitější skladbu jídel i jejich kvalitu a dbá 
na kulturní prostředí.
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11. Další záměry školy, zhodnocení, závěr

11. 1. Předpokládaný vývoj

V budoucích třech letech předpokládáme na základě demografických údajů snižující se stav 
žactva. Samozřejmě počítáme s tím, že může docházet ke změnám v počtech žáků v závislosti 
na odchodu žáků na víceletá gymnázia, v důsledku změny bydliště atd.…  ,nebo naopak 
s příchodem nových žáků. V takové situaci budeme reagovat na aktuálně vzniklou situaci 
personálním obsazením i zřízením nebo naopak spojením jednotlivých tříd. 

11. 2. Vzdělávací, výchovné a investiční záměry

V budoucnu bychom se rádi zaměřili na stále zkvalitňování výuky. Toho bychom chtěli 
dosáhnout především digitalizací výuky a zavádění nových forem a metod výuky. Rádi 
bychom se zapojovali do projektů, které pomohou školu vybavovat nejen materiálně, ale také 
jí pomohou objevovat nové možnosti a výzvy.
Musíme reagovat na nezájem rodičů o otevření jazykových tříd úpravou učebního plánu na 
druhém stupni.
Zvýšenou pozornost věnovat inkluzi a nadaným žákům.
Investiční záměry – prostranství před školou, výměna oken, dokončení opravy střechy,
funkční hřiště atd. jsou závislé na finanční situaci zřizovatele.

11. 3. Vývojové trendy

I v budoucnu se naše škola bude zaměřovat na výuku cizích jazyků. Počítáme s tím, že 
budeme neustále zkvalitňovat metody a formy výuky cizích jazyků. Plánujeme také 
spolupráci v rámci zahraničních programů E-Twinning, případně jiné přeshraniční 
spolupráce.
Dále se chceme zaměřit na rozvoj přírodovědných předmětů. Podporovat a rozvíjet zaujetí 
dětí pro matematiku, fyziku a chemii. Popularizovat přírodní vědy a vysvětlovat jejich 
použitelnost.
Velkou pozornost věnovat nadaným žákům.

11. 4. Závěr

Celkově hodnotím školní rok 2016/2017 jako zdařilý i přes nečekané problémy s personální 
obsazením PP.
Namátkou:
- výsledky žáků v testech Scio
- výsledky žáků 9. tříd při přijímacím řízení na střední školy
- navýšen počet žáků – svědčí o zájmu rodičů
- všichni PP splňují požadavky na vzdělání učitelů na ZŠ nebo studují
- postupně ve všech třídách jsou nové keramické tabule a PC technika
- zapojení školy do řady projektů
- velká nabídka zájmových útvarů
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12. Údaje o výsledcích kontrol

Ve školním roce 2016/2017 jsme měli tyto kontroly:

Předmět kontroly Datum 
kontroly

Kontroloval Výsledek

Participace žáků fungování ZŠ a 
využívání IVP

13.9.2016 ČŠI

Využívání digitálních technologií a 
strategické plánování

25.11.2016 ČŠI

Zjišťování výsledků žáků 9.5. – 26.5. 
2016

ČŠI

Ochrana veřejného zdraví 14.2.2017 KHS Bez závad
Hodnocení jídelníčku ŠJ 31.3.2017 KHS Bez závad
Veřejnosprávní kontrola na místě od 10.4.2017 Město 

Česká Lípa
Bez závad

Ovoce a zelenina do škol 4.5.2017 MZE Bez závad
Ochrana veřejného zdraví – ozdravný 
pobyt

29.5.2017 KHS Bez závad

Všechny kontroly se uskutečnily za přítomnosti ŘŠ a se vstřícným jednáním ze strany 
vysílající složky.

13. Základní údaje o hospodaření školy

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, je 
zřízena Městem Česká Lípa. Zřizovatel zapůjčil organizaci majetek k hospodaření, 
nemovitosti do správy (smlouvou o výpůjčce). Škola v rámci hlavní činnosti přijímá 
příspěvky - od zřizovatele na provoz, od státu na mzdy a ostatní neinvestiční výdaje. 
Doplňkovou činností (tj. pronájem nebytových prostor, vaření pro cizí strávníky) získává 
organizace další prostředky, které využívá prostřednictvím rezervního fondu a fondu odměn
ke zlepšení podmínek pro hlavní činnost.
Podrobný přehled hospodaření je zpracován ve výroční zprávě o hospodaření za jednotlivé 
kalendářní roky.

Ředitel školy Mgr. Antonín Lačný _____________________________________

14. Přílohy 

Na závěr jsou vložené přílohy, které svědčí o aktivitách a úspěších školy v oblastech 
charitativní činnosti, vzdělávání, vědomostních i sportovních soutěžích. Z důvodů velkého 
množství úspěchů jsme zařadil pouze ocenění žáků a školy jako vítěze okresních kol a účasti         
v krajských k a ústředních kolech.
Část příloh je ocenění za pomoc v různých oblastech činnosti.
Dále jsou zde protokoly z jednotlivých kontrol.




