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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 24. 9. 2020. 

 

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 18. 6. 2020).  
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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. 2019 

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: skola@zstyrsceskalipa.cz  

  e-mail: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz   

 

1. 9. Údaje o školské radě 

Zvolena v listopadu 2017. 

Členové školské rady: Petr Dobíhal – předseda ŠR 

    Eva Ortová 

    Mgr. Zdeňka Vašatová 

    Bc. Eva Vlastníková 

    Mgr. Lubomíra Hejnová 

    Mgr. Dana Čechová 

 

1. 10. Datum zařazení do rejstříku 

První zařazení 1. 1. 1995 – vznik právní subjektivity 

 

 

http://www.zstyrsceskalipa.cz/
mailto:skola@zstyrsceskalipa.cz
mailto:lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz
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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. 2017. 

 

2. 3. Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl ve škole otevřen žádný nepovinný předmět. 

Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2019/2020 

 

Seznam zájmových útvarů pro 1. stupeň 2019/2020 

Jméno vedoucího ZU Název ZÚ Pro koho Termín 

Mgr. H. Ezrová Výtvarný kroužek 5. roč. Úterý 13:00 – 13:45 

Mgr. M. Martincová Čtenářský klub 5.roč. Čtvrtek 13:00 -14:30 

Mgr. V. Pelzmannová Čtenářský klub 4.roč. Středa 13:00 – 14:30 

Mgr. O. Žárská 
Klub deskových 

her 
3.roč.. 

Úterý a Středa 

12:45 – 14:15 

Mgr. M. Jahnová 
Klub deskových 

her 
4.roč. Pondělí 12:45 – 14:15 

Mgr. M. Jahnová Čtenářský klub 4.roč. Středa 12:45 – 14:15 

Mgr. O Žárská Mažoretky 1.- 5.roč. Pondělí 13:15 – 14:00 

Mgr. A. Pavlíčková 
Logopedická 

prevence 
1.- 2.roč. Úterý 11:45 – 12:25 
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Mgr. A.  Čapková 
Logopedická 

prevence 
1.– 2. roč. Čtvrtek 12:00 – 12:45 

Mgr. M. Šimoníková Keramická dílna 2.– 3. roč Úterý 13:15 – 14:30 

Mgr. M. Valtová Keramická dílna 2.st. Úterý 14:30 – 15:15 

Mgr. M. Kalenská 

Klub deskových 

her a logické 

matematiky 

4.roč. Středa 13:00 -14:30 

Mgr.  Š. Alexová 

Klub deskových 

her a logické 

matematiky 

3.roč. Úterý 13:00 – 14:30 

Mgr. J. Legezová Kroužek Aj 2.roč. Čtvrtek 12:15– 13:30 

Š. Suchá Pískání 1.st. Pondělí 13:15 – 14:00 

Š. Suchá Kroužek Aj 1.st. Úterý  13.15 – 14.45 

 
Seznam zájmových útvarů pro 2. stupeň 2019/2020 

Jméno vedoucího ZU Název ZÚ Pro koho Termín 

G. Jindrová, M. Fišerová, J. 

Zelenková, P. Hanková 
Erasmus 7.C,8.C Středa 14:00-15:30 

J. Kalivodová, Š. Volná Knihovna 1.-9.tř. 
Úterý 13:15-13:45 

Středa 13:45-14:15 

L. Kohoutková 
Rádio 

Bedna 
5.-9.tř. Pondělí 13:45-14:20 

J. Pazourková 
Příprava 

na PZ Čj 
9.tř. Pondělí 14:00-15:00 

J. Kučera 
Ekologická 

olympiáda 
9.tř Středa 14:00-14:45 

A.Lačný 
Sportovní 

hry 

Chlapci 

4.-5.tř 
Úterý 13:00-13:45 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Všechny poskytnuté údaje platí k 30. 6. 2020. 

 

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 3,29 3,75 18,76 17,54 5,91 49,25 

z toho ženy 3,29 2,75 17,76 14,04 5,91 43,75 

 

 

3. 2. Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost včetně externistů 

v přepočtených úvazcích 

 

Počet                           

(přepočtení na 

plně 

zaměstnané) 

z toho bez 

odborné 

kvalifikace 
   

49,25 0    

     

     

Z toho: 

Počet                             

(přepočtení na 

plně zaměstnané) 

z toho bez 

kvalifikace 

výchovný poradce 2 1 

koordinátor informačních a komunikačních 

technologií 1 0 

koordinátor školního vzdělávacího programu 2 1 

školní metodik prevence 1 0 

koordinátor environmentální výchovy 1 1 

 

 

3. 3. Počet pracovníků 

 

Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtený počet  

Učitelé ZŠ 39 38,14 

Učitelé MŠ 0 0 

Vychovatelky 7 6,18 

Asistent pedagoga 9 4,93 

Ostatní zaměstnanci 17 15,75 

Celkem 72 65 
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3.4.  Změny v pedagogickém sboru 

Ve škole pracuje ustálený pedagogický sbor, který má zájem na svém další rozvoji. 

 

3. 5. Platové podmínky pracovníků 

 

Platové podmínky pracovníků  
předcházející 

rok 

sledovaný 

rok 

Počet pedagogických pracovníků 48,61 48,628 

Počet nepedagogických pracovníků 15,5 15,694 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 38206 40 027 

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 20360 20 787 

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických 

pracovníků  3065 3934 

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 

pracovníků  1520 2087 

 

 

3. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP bylo uskutečňováno podle plánu DVPP na školní rok 2019/2020. Ve druhé polovině 

roku bylo ovlivněno distanční výukou. PP se naučili využívat PC techniku pro tuto výuku. 

Absolvovali jsme řadu webinářů na různá témata. 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích  

 
1 Erasmus 12.9.  

1 Práce AP a učitele 18.9. NIDV 

Sbor PP První pomoc 19.9. Kustod 

Sbor PP První pomoc 20.9. Kustod 

Sbor PP První pomoc 21.9. Kustod 

1 Jak hodnotit cizince 21.10. NIDV 

1 Ochrana a zabezpečení školy 11.11. KÚLK 

    

1 Kolokvium krajského kabinetu 

Informatika a ICT kolokvium 

16.12. NIDV 

1 Rozvoj nadaného žáka v běžné 

škole 

18.11. NIDV 

2 Čeština – heterogenní skupina 5.11. PPP ČL 

2 Čeština – heterogenní skupina 12.11. PPP ČL 

1 Právo, děti a kriminalita 28.2. Č.Lípa 

1 Jedlé byliny brzkého jara 16.4. EKO 

1 Integrace cizinců 11.2. NPI 

15 Zdravotník zotavovacích akcí 31.1. Mladá 

Boleslav 

1 Ozoboti ve výuce 18.2. NPI 

    

Březen – červen 2020 

Sbor PP Platforma Teams   

 Webináře   

Vedení školy Webináře   
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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 

 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 

stupeň 16 16 371 368 23,19 23 21,82 20,44 

2. 

stupeň 12 12 292 290 24,33 24,1 13,55 15,26 

Celkem 28 28 663 658 23,67 23,5 17,91 17,8 

 

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 

71 11 63 66 10 54 

 

 

4.3.  Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

 

Rozhodnutí: počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 66 

o odkladu povinné školní docházky 10 

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 2 

o pokračování v základním vzdělávání 1 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 

o přestupu žáka z jiné ZŠ 54 

o přeřazení žáka do vyššího ročníku  0 

o povolení individuálního vzdělávání 11 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání  0 

o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 

celkem 144 
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5.  Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 
 

5.1.  Údaje o výchovných opatřeních za školní rok 2019/2020 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

   

pochvala ředitele školy 6 0 

jiná ocenění   

napomenutí TU 32 3 

důtka třídního učitele 26 6 

důtka ředitele školy 16 1 

snížená  známka  z chování 11 7 

 

5. 2. Přehled prospěchu za školní rok 2019/2020 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 324 452 

prospěl 241 197 

neprospěl 15 9 

nehodnocen 3 0 

 

 

5. 3. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za školní rok 2019/2020 

 

 

  

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

omluvené hodiny 30365 20519 

neomluvené hodiny 1174 564 

 

5. 4. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy ve školním roce 2019/2020 

 

Typ školy 

Počet přijatých 

žáků % 

víceleté gymnázium (žáci 5. ročníků) 5  

čtyřleté gymnázium 8 15 

umělecká škola 2 0,5 

střední odborná škola - s maturitou 37 56 

střední odborné učiliště - s výučním 

listem 
19 28,5 

 
1 žák – cizinec ukončuje docházku, ale není nám známo, kam byl přijat. 
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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 2019/20 

1. Spolupráce s PPP v Č. Lípě 

Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje porad na Úřadu práce ve spolupráci 

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

psychology z PPP nebo SPC. V některých případech dochází ke spolupráci se SVP 

v České Lípě.  

 

2. Spolupráce s rodiči 

Na webu školy mají rodiče k dispozici stránku VP, která se průběžně aktualizuje. 

Pevné konzultační hodiny mohou využít vždy v pondělí dopoledne, ale po dohodě lze 

domluvit i jiný termín. Nejčastěji tuto možnost využívají rodiče vycházejících žáků, 

kdy se pohovory týkají zejména profesní orientace, tj. budoucího studia. Nejčastější 

náplní jednání bývá doporučení k vyšetření v PPP, přestup na jiný typ školy, 

spolupráce s klinickými psychology, výchovné i vzdělávací problémy žáků, výuka 

cizinců. 

 

3. Spolupráce s učiteli 

VP nejčastěji spolupracuje s metodikem prevence. 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 a nejčastěji společně řeší 

záškoláctví nebo hrubé porušování školního řádu. Společně zpracovávají IVP  pro 

žáky s doporučením daného typu PO. 

 

4. Spolupráce s ÚP 

Letos výjimečně neproběhly besedy v IPS pro žáky 8. tříd, kde žáci obvykle získají 

informace i materiály o studijních oborech. Důvodem byla koronavirová pandemie a 

uzavření škol. Avšak ÚP škole poskytl Atlas školství LK pro každého vycházejícího 

žáka. VP informuje o možnostech testování profesní orientace v IPS. Úřad práce 

seznamuje výchovné poradce se statistikami nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. 

VP předává informace ÚP pedagogům i rodičům. 

 

5. Spolupráce s OSPOD 

S pracovníky OSPOD  udržujeme kontakty písemné, telefonické nebo prostřednictvím 

e-mailu. Občas dochází k účasti sociálních pracovnic na jednání výchovné komise.  

Nejčastěji řešíme zanedbání povinné školní docházky, takže dochází i ke spolupráci 

s Policií ČR. 

 

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

v České Lípě, veletrh škol EDUCA v Liberci, projekt Živá knihovna v Č. Lípě. 

Z důvodu pandemie Covid-19 nedošlo k realizaci exkurzí do firem v regionu, které 

byly naplánovány na 2. pololetí školního roku. 

 

6. 2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

a) logopedická ambulance – logopedická náprava probíhá na 1. stupni, konkrétně v 1. 

roč. (12 žáků) a 3. roč. (1 žák). Dvě učitelky se věnují žákům, které mají poruchy řeči 

(dysfázie, dyslálie, špatná výslovnost hlásek r-ř-l, sykavky). Individuální práce 

s těmito žáky se SVP probíhá 1 vyučovací hodinu 1krát týdně.  Pracují zejména 

s tabulkami na podporu čtení, využívají didaktické hry, logopedické pohádky, 

logopedické zrcadlo, logopedické pexeso, publikaci Logopedie s Povídálkem aj. 

 

b) integrovaní žáci – šk. rok 2019/2020- 21 žáků s IVP : 

 

1. stupeň  1. tř.  1 žák  opožd.vývoj řeči 

 3. tř. 5 žáků oslab.nadání, těl.vada, LMR 

 5. tř.  6 žáků SPUCH, LMR, vada řeči, 

nadaní 

2. stupeň  6. tř.  2 žáci LMR, SPUCH 

 7. tř.  3 žáci ADHD, SPUCH, oslab.nadání 

 8. tř.  4 žáci  těl.vada, naruš. komunikace, 

oslab. nadání, SPUCH 

 

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 

d)  

1. stupeň počet žáků 

LMR, oslab. ment. schop. 5 

SPUCH 12 

vada řeči a komun.schop. 2 

tělesná vada 1 

nadaní 1 

oslab. nadání 6 

 

2. stupeň počet žáků 

SPUCH 25 

LMR, oslab. ment. schop. 1 

vada řeči a komun.schop. 1 

oslab. nadání 3 

tělesná vada 1 
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d)   spolupráce s PPP (speciálními pedagogy, psychology) a SPC 

Žáci se SPUCH jsou převážně diagnostikováni v PPP a SPC v České Lípě, případně 

v Litoměřicích, M. Boleslavi, Liberci, Děčíně či v Praze. Pravidelně 1krát ročně 

dochází k hodnocení PO a IVP. Škola spolupracuje také s SVP. 

 

6. 3. Zajištění speciální péče 

 

Na základě doporučení PPP nebo SPC byla poskytnuta speciální péče ve smyslu individuální 

integrace 21 žákům. Na žádost rodičů byl těmto žákům v průběhu školního roku vypracován 

individuální vzdělávací plán. Vyučující daných předmětů, na 2. stupni se jedná nejčastěji o 

český jazyk a cizí jazyky, se řídili doporučením speciálních pedagogů z PPP či SPC. Na 1. 

stupni dochází k individuálnímu přístupu také při výuce matematiky a prvouky. Přehled 

integrovaných žáků viz zpráva VP. 

 

 

6. 4. Zpráva metodika prevence 

 

Do funkce metodika prevence je jmenovaná Mgr. Markéta Fišerová. 

 
Zpráva metodika prevence. 

V letošním školním roce nám byl přidělen krajský grant na prevenci. V měsících říjnu a 

listopadu proběhl týden přednášek se souhrnným názvem „Lepší život bez cigaret.“  

Tuto akci zrealizovala pražská organizace Jules & Jim. 

Lektorky interaktivní formou přiblížily dětem negativní vlivy kouření na zdraví člověka. 

Děti se aktivní formou zapojily do lekce, spočítaly si výdaje kuřáků. 

Do přenášek byly zapojeny všechny třídy od třetích do devátých ročníků včetně. 

V prvních a druhých třídách prevenci provádí většinou třídní učitelky, je málo dostupných 

programů pro tyto děti. 

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

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

V letošním roce jsme si opět podali žádost o krajský grant s tématem Jak projít bezpečně 

dospíváním. 

Byli jsme úspěšní a naše žádost byla schválena. 

Od třetích ročníků se konají pravidelné třídnické hodiny. Hodiny se konají jednou za měsíc a 

témata hodin jsou 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. 

V březnu 2020 byly uzavřeny školy z rozhodnutí vlády ČR. Z tohoto důvodu, nebylo možné 

splnit všechny naplánované akce specifické primární prevence 
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6.6.  Údaje o prevenci 

  

Přednášky: Z krajského grantu, pražská organizace Jules & Jim 

3. – 9. ročník – „Lepší život bez cigaret“ – interaktivní přednášky na téma Prevence kouření 

Přednášky MP Education 

6. ročník „Já a moje já 1“ – psychické milníky dospívání 

 + „Dospívám aneb život plný změn“- dospívání, reprodukční zdraví – dívky  

„Na startu mužnosti“ – dospívání, hygiena, puberta – chlapci 6. ročníků  

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

žáci 8. ročníků 

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

Beseda s HZS – 2. ročník 

Exkurze – Policie ČR – 3. ročník 

 

 

 + mnoho akcí nespecifické primární prevence dle plánů 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. 
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Akce školy 2019/2020 
 

  
17.9.2019 Zasedání Školské rady. 

18.9.2019 Přednáška na téma dospívání pro žáky 6.-7.tříd. 

20.9.2019 Školení PP První pomoc. 

25.9.2019 Živá knihovna – akce pro žáky 9.tříd. 

24.9.-26.9. 2019 Výjezd žáků do partnerské školy v Geře. 

27.9.2019 Cvičení v přírodě – Ochrana člověka za mimořádných okolností. 

10.10.2019 Exkurze žáků 9.tříd na veletrh škol Educa 2019. 

16.10.2019 Školní kolo Přírodovědný klokan – 8.-9.tř. 

22.10.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 9.B,C. 

4.11.2019 Exkurze 6.B do ZOO v Praze. 

5.11.-7.11.2019 Testování SCIO 9.třídy. 

5.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 8.A,B,C. 

12.11.2019 Burza škol pro žáky 9.tříd. 

12.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 6.A,B 

12.11.2019 Návštěva výstavy k 30.letům svobody – 8.B. 

19.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 6.C,7.A 

20.11.2019 Okresní kolo Ekologické olympiády. 

26.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 7.B,C 

27.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 8.C,9.A 

28.11.2019 Filmové představení Irán – svět kolem nás. 

29.11.2019 Přednáška na téma prevence proti kouření – 8.A,B. 

2.12.2019 Exkurze žáků 7.tříd do Drážďan.  

4.12.2019 Matematický Dubák – matematická soutěž pro žáky 8.tříd. 

5.12.2019 Mikulášská nadílka na Tyršovce. 

6.12.2019 Exkurze žáků 9.tříd do firmy Festool. 

6.12.-11.12.2019 Lyžařský kurz v Alpách pro žáky 2.stupně. 

11.12.2019 Vědomostní soutěž Mladý chemik. 

13.12.2019 Projektový den v 6.A. 

13.12.2019 Spaní ve škole 6.B. 

17.12.2019 Exkurze žáků 8.C a 9.C do Drážďan. 

19.12.2019 Návštěva vánočního charitativního koncertu 6.B,7.C,8.C. 

5.1.-10.1.2020 Lyžařský kurz pro žáky 6.-7.tříd – Herlíkovice. 

14.1.2020 Okresní kolo dějepisné olympiády. 

21.1.2020 Okresní kolo olympiády z Čj. 

30.1.2020 Vydání vysvědčení za 1.pololetí. 

5.2.2020 Školní kolo olympiády z Nj. 

12.2.2020 Okresní kolo olympiády z NJ. 

18.2.2020 Okresní kolo olympiády z AJ. 

19.2.2020 Okresní kolo olympiády z RJ. 

20.2.2020 Exkurze žáků 7.A do DDM Libertin. 

26.2.2020 OK zeměpisné olympiády. 

28.2.2020 Projektový den v 8.C 

28.2.2020 Projektový den v 6.C. 

28.2.2020 Školní kolo biologické olympiády. 

3.3.2020 Návštěva 6.A,C na muzikálovém představení ZUŠ. 

6.3.2020 Exkurze žáků 7.C do DDM Libertin na krmení plazů. 
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Sportovní akce školy 2019/2020 
 

  
18.9.2019 Okresní kolo v přespolním běhu – 2.stupeň. 

26.9.2019 Atletický 4 boj. 

28.9.2019 City Cross Run. 

8.10.2019 Krajské kolo v přespolním běhu. 

15.10.2019 Krajské kolo v atletickém 4boji. 

11.11.2019 Okresní kolo ve florbalu – dívky 8.-9.třídy 

15.11.2019 Okresní kolo ve florbalu – chlapci 8.-9.třídy 

18.11.2019 Okresní kolo ve florbalu – dívky 6.-7.třídy 

20.11.2019 Okresní kolo ve florbalu – chlapci 6.-7.třídy 

  

  

 

 

 

 

Úspěchy školy 2019/2020 
 

  
18.9.2019 1.místo v OK přespolního běhu - mladší žáci (postup do KK). 

18.9.2019 2.místo v OK přespolního běhu – starší žákyně (postup do KK). 

18.9.2019 3.místo v OK přespolního běhu - starší žáci (postup do KK). 

20.9.2019 1.místo atletický 4boj – starší žákyně (postup do KK). 

14.1.2020 3.místo v OK dějepisné olympiády – K. Hadravová 9.C 

12.2.2020 3.místo v OK olympiády z NJ – K. Perunová 9.C 

26.2.2020 2.místo v OK zeměpisné olympiády K. Hadravová 9.C 

26.2.2020 3.místo v OK zeměpisné olympiády D. Kříž 9.C 
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7. 2.  Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v projektu Šablony 2 – ZŠ Tyršova, Česká 

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

absolvováním kurzu vzdělávání. 

Na školení PP jsme se zaměřili na inkluzi a přípravu na změnu financování regionálního 

školství, možnosti distančního vzdělávání. 

Interaktivní technika – multimediální dataprojektory s notebooky jsou zapojeny do školní 

intranetové sítě.  V současné době máme touto technikou zajištěno 100 % kmenových 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. 

Od března 2020 jsme začali zavádět distanční vzdělávání. Nová metoda s kterou se postupně 

seznamovali pedagogičtí pracovníci, žáci i rodiče. 

 

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. 

 

7. 5. Akademie 

 

Ve školním roce 2019/2020 se neuskutečnila slavnostní akademie žáků devátých tříd 

s názvem “Rozloučení se školou“ z důvodu Covid-19. 
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8. Zapojení do projektů 

 
8. 1. Zapojení do rozvojových projektů 

 

Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového projektu. 

 

8. 2. Zapojení do mezinárodního projektu 

 

Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového projektu. 
 

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

 

Viz. tabulka projektů. 

 

8. 4. Tabulka projektů 

 

Název projektu Dotační titul  Získané prostředky 

Erasmus  Dotace z rozpočtu 

Evropské unie 

31.299,-- EUR 

Podpora integrace cizinců města 

Česká Lípa  

Dotace z rozpočtu  

Města Česká Lípa 

 

384.725,--Kč 

Potravinová pomoc dětem  Dotace z rozpočtu  

Evropská unie 

 

Rychleji, výše, silněji Dotace z rozpočtu  

Libereckého kraj 

23.000,--Kč 

Podpora vzdělávání cizinců ve 

školách  

Dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje  

149.836,--Kč 

Excelence základní škol 2019 Dotace z rozpočtu  

Libereckého kraje 

6.240,-- Kč 

 

 

Celkem 563801 Kč a 31 299 EUR. 
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8.5. Erasmus 

 

Living beside the water – Erasmus + projekt 
V červnu 2019 jsme dostali grant z evropského fondu Erasmus + na partnerský projekt 

„Living beside the water“ (Život u vody), na kterém jsme začali pracovat v září loňského roku 

společně s dalšími pěti školami: Gymnasio Peramatos ve městě Ioannina v Řecku, Kauno 

Roku Gimnazija ve městě Kaunas v Litvě, Escola Secundária Manuel Cargaliero ve městě 

Amora v Portugalsku, I.E.S. La Albericia ve městě Santander ve Španělsku a Istituto 

Comprensivo Micheli Bolognesi ve městě Livorno v Itálii.  

Ve škole jsme založili klub Erasmus, kde se pravidelně setkáváme a pracujeme na projektu – 

připravujeme prezentace, e-booky, erasmus koutek a připravujeme se na partnerská setkání, 

která postupně proběhnou ve všech školách. 

První setkání proběhlo v listopadu 2019 v Řecku, protože Gymnasio Peramatos je leadrem 

projektu. Setkání bylo velmi zajímavé, seznámili jsme se s ostatními účastníky projektu, 

prezentovali jsme naše školy, města a regiony, naučili jsme se pracovat s Google aplikacemi 

na formuláře a e-booky a domluvili jsme se na dalším postupu projektu. V Řecku jsme také 

vybírali logo projektu – každá ze škol přivezla dva návrhy od dětí ze svých škol a my jsme 

potom vybírali z těchto 12 log hlavní logo projektu. Byli jsme velmi potěšeni, že za logo 

našeho projektu, které se nyní objevuje na všech materiálech projektu, byl vybrán návrh naší 

žákyně Anny Kulhánkové. 

Na jaře letošního roku jsme bohužel kvůli karanténním opatřením museli odložit dvě 

projektová setkání, ale s ostatními partnery jsme se rozhodli projekt prodloužit o jeden rok, 

bude tedy trvat až do srpna roku 2022. 

Tento projekt je zajímavý pro nás i pro žáky, neboť nám umožňuje vyměnit si zkušenosti 

s kolegy z jiných evropských zemí, děti mají možnost prakticky uplatnit své jazykové znalosti 

a také se naučit nové dovednosti a poznat nové lidi a místa. 

 

 

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

učení 
 

Ve školním roce 2019/2020 neměla škola žádnou akreditaci v rámci celoživotního vzdělávání 

a učení. 

 

 

10. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery 

 
10. 1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2019/2020 

 

Všechny hlavní úkoly, které jsme si stanovili, se nepodařilo splnit z důvodu karantény pro 

žáky. 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.  
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- Práce na projektech ve kterých je škola zapojena 

- 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 

- Vybudování nového sportovního areálu 

- Rekonstrukce prostranství před školou 

 

Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy:  

- Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, 

učebních plánů a vzdělávacích programů do března 2020 

- 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 

- Školení PP v oblasti inkluze a práci s PC technikou, distanční výuky 

- 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. a doporučením MŠMT pro hodnocení a klasifikace 

v době Coronaviru 

- Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní 

spolupráce 

- Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům 

- Zavedeny pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče 

- 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. 

- navázaní distanční výuky u většiny žáků. 

- Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro 

výuku žáků. 

- 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 

   - realizaci zájmových činností 

   - inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP 

- spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího  

a výchovného procesu 

- Připravit podmínky pro distanční vzdělávání 
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Oblast personální: 

- V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni 

- Odbornou kvalifikaci splňuje 100 % pedagogických pracovníků 

- Škola je plně zajištěna pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů 

- Nevyučuje žádný PP se středoškolským vzděláním 

- Škola je zajištěna kvalitními správními zaměstnanci bezpečný pro provoz školy 

 

Profilace školy rozšířenou výukou jazyků  - pokračujeme v profilaci školy ve výuce cizích 

jazyků. Jako druhý nabízíme výběr z Nj a Rj, 

Nově začínáme s profilací přírodních věd od 6. ročníku zavedením volitelných 

přírodovědných předmětů. 

 

10. 2. Spolupráce se školskou radou 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala Školská rada ve složení 

Petr Dobíhal – předseda ŠR,  

Eva Ortová  

Mgr. Lubomíra Hejnová 

Mgr. Dana Čechová 

Bc. Eva Vlastníková  

Mgr. Vašatová  

Ve školním roce 2019/2020 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 2019 

 
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 

Aja Bohatá člen rady spolku 

Jana Češková členka rady spolku 

Ing. Janďourková Kateřina členka rady spolku 

Mgr. Markéta Martincová  místopředsedkyně spolku 

Mgr. Jiří Ort předseda spolku 

Kateřina Říhová členka rady spolku 

MUDr. David Hadrava člen rady spolku 

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

 

 

4) Hospodaření spolku 

 

Spolek hospodaří s příspěvky rodičů – členů spolku. Dalšími příjmy spolku jsou úroky z vkladů na běžném účtu.  

Za rok 2018 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 13.1.2020 
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Zpráva o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti  

Spolku přátel Tyršovky 

za rok 2019 
 

Příjmem spolku v roce 2019 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 2019 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 2019 nebyly shledány nedostatky.   

  

Příjmy za rok 2019 dle jednotlivých položek: 

 
Členské příspěvky               106.800,-- Kč 

Úroky BÚ             12,57Kč  

 

Celkem:              106.812,57Kč  

 

Výdaje za rok 2019 dle jednotlivých položek: 
Výdaje z příspěvků spolku: 

Příspěvek na dopravu LVVZ      10.000,-- Kč 

Ozdravné pobyty          12.206,-- Kč 

Odměny žákům                     20.709,-- Kč 

Cestovné, reprezentace            4.258,-- Kč 

Školní družina a školní klub          7.725,-- Kč 

Zájmové kroužky        11.567,--Kč 

Mikulášská nadílka           7.000,-- Kč 

Poplatek za členství v ASŠK       1.840,-- Kč 

Úhrada za vedení účtu u ČS, režijní náklady     1.754,39Kč 

Příspěvek na akce žáků 9. tříd (totalita)     5.324,--Kč 

Mimotřídní akce pro 1. stupeň      3.999,--Kč 

Gera – návštěva partnerské školy       1.348,-- Kč  

Projektové dny          5.359,-- Kč 

Celkem:                           93.089,39Kč 

   

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:              13.723,18Kč    

 

Tabulka č. 1 – Stavy peněžních prostředků v roce 2019: 

 Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

 

Pokladna   35.102,-- Kč   59.695,-- Kč 

Běžný účet  138.729,56Kč 109.359,74Kč 

Celkem 173.831,56Kč 169.054,74Kč 

 

Zprávu vypracoval: 

 

Mgr. Ort Jiří  

předseda Rady spolku     V České Lípě dne 13. 1. 2020 
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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 – 30 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: 

 

 - Halloween – soutěže a masky 

 - Výlet do Úštěku 

 - Výlet Liberec – ZOO 

 - Historie České lípy 

 - Centrum tisku 

 - Vánoční trhy 

 - Karneval 

 - Podzimní dílničky 

 - Vánoční dílničky 

 - Výlet Dinopark 

 - Libertin – ovoce na podzim 

  
10.7.  Školní jídelna 

 

Dětí ZŠ                           467 

Dětí MŠ                           53 

Zaměstnanci ZŠ               50 

Zaměstnanci MŠ               6 

Cizí strávníci                    25 

 

Nově nakoupené materiálové vybavení: 

 

Drobné náčiní a nářadí do školní kuchyně 70 000,- 

DDHM – lednice, mrazící skříň, nerez. hrnce       30 000,- 

 

Byl zaveden nový stravovací systém VIS Plzeň. 

 

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.  

Další změny mohou přijít s vývojem nákazy Covid-19. Bude se zřejmě prolínat běžná výuka 

s výukou distanční. 

 

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 možnost zavádění distanční výuky – dokoupení technického vybavení, 

zvyšovat kompetence pedagogů i žáků k tomuto druhu vzdělávání 

Zvýšenou pozornost věnovat inkluzi a nadaným žákům. 

Investiční záměry – oplocení kolem nového hřiště a výměna oken v hlavní budově školy. 

 

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 2019/2020 jako velice složitý a komplikovaný. 

V prvé polovině školního roku hodnotím průběh jako zdařilý. 

Od března 2020 – distanční vzdělávání hodnotím jako složitý a nakonec i zvládnutý. 

Žáci i pedagogové přešli postupně na distanční výuky v aplikaci Teams a Bakalář a musím 

konstatovat, že v těchto složitých podmínkách pracovali na výbornou. Patří poděkování 

pedagogům, žákům i rodičům – viz. přílohy. 
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12. Údaje o výsledcích kontrol 

 
Ve školním roce 2019/2020 jsme neměli žádnou kontrolu. 

 

 

 

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. 

 

 

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, sportovních soutěžích i poděkování 

pedagogickým pracovníkům.  
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