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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 21. 9. 2021. 

 

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 23. 6. 2021).  
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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 23.6.2021. 

Členové školské rady: Bc. Jiří Alexa – předseda ŠR 

    Mgr. Pavla Bratrašovská 

       Mgr. Dana Čechová 

    Mgr. Lubomíra Hejnová 

    Mgr. Zdeňka Vašatová 

    Bc. Eva Vlastníková 

     

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: 180 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 2020/2021 nebyl ve škole otevřen žádný nepovinný předmět. 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebyly otevřeny žádné zájmové útvary. 

 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Všechny poskytnuté údaje platí k 30. 6. 2021. 

 

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 4,48 4,7 17,8 18,04 5,64 50,66 

z toho ženy 3,48 3,7 16,8 14,04 5,64 43,66 

 

 

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

v přepočtených úvazcích 

 

Počet                           

(přepočtení na 

plně 

zaměstnané) 

z toho bez 

odborné 

kvalifikace 
   

50,64 0    
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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 1 0 

školní metodik prevence 1 0 

koordinátor environmentální výchovy 1 1 

 

 

3. 3. Počet pracovníků 

 

Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtený počet  

Učitelé ZŠ 43 40,09 

Učitelé MŠ 0 0 

Vychovatelky 7 6,18 

Asistent pedagoga 8 4,39 

Ostatní zaměstnanci 18 16,63 

Celkem 76 67,29 

 

 

3.4.  Změny v pedagogickém sboru 

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

 

3. 5. Platové podmínky pracovníků 

 

Platové podmínky pracovníků  
předcházející 

rok 

sledovaný 

rok 

Počet pedagogických pracovníků 48,628 49.827 

Počet nepedagogických pracovníků 15,694 16,535 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 40 027 44.846 

Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 20 787 22.884 

Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických 

pracovníků  3.934 6.833 

Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 

pracovníků  2.087 3.516 
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3. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP bylo uskutečňováno podle plánu DVPP na školní rok 2020/2021. Školní rok byl  

ovlivněn distanční výukou. PP se naučili využívat PC techniku pro tuto výuku. Absolvovali 

jsme řadu webinářů na různá témata. Důraz kladen na školení v programu Teams a vzdělávání 

cizinců. Velká část vzdělávacích akcí se uskutečnila on-line 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích  

 
Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích  2020/2021 

 
1 Nové trendy v řízení školy 22.9. ČŠI 

2 Legislativní změny ve školství 

20/21 

10.11. ČŠI 

2.st Teams  30.9.  

1.st. Teams  1.10.  

1.st + 2.st.  Teams pro pokročilé 5.10.  

1 Podpora žáků cizinců a s 

odlišným mateřským jazykem v 

praxi s použitím prvků metody 

Feuersteina, 

9.11. NIDV 

1 Cizinec - dítě se sociokulturní 

odlišností v naší škole. 

11.11. NIDV 

1 Cizinec - dítě se sociokulturní 

odlišností v naší škole. 

18.11 NIDV 

2 Podpora žáků cizinců a s 

odlišným mateřským jazykem v 

praxi s použitím prvků Metody 

Feuersteina 

9.11. NIDV 

1 Gradované úlohy v matematice 

Podpora výuky matematiky 

20.11. NIDV 

1 Gradované úlohy v matematice 

(on-line) 

20.11. NIDV 

1 Podpora žáků cizinců a s 

odlišným mateřským jazykem v 

praxi s použitím prvků Metody 

Feuersteina 2 

7.12. NIDV 

1 Podpora žáků cizinců a s 

odlišným mateřským jazykem v 

praxi s použitím prvků Metody 

Feuersteina 2 

7.12. NIDV 

1 Informační seminář ke 

společnému vzdělávání Řešení 

šikany v kontextu společného 

vzdělávání 

7.12. NIDV 

1 Informační seminář ke 

společnému vzdělávání Výuka 

na dálku (MS Teams) 

19.1. NIDV 

1 Krajský workshop ICT 

Informatika a jak na ni (podle 

nového RVP) 

19.2. NIDV 

2 „Rozvíjíme čtenářskou a 

matematickou gramotnost / 

2.3. Škola hrou 
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Zábavné vyučování na 1.stupni 

ZŠ“ 

1 Skupinová intervize MAT Jak 

rozvíjet nadaného žáka v 

matematické gramotnosti a 

pregramotnosti? 

 NPI 

1 : "NĚMČINA NEKOUŠE!" 20.4. TANDEM 

1 "Vzdělávání nadaných žáků v 

běžné třídě ZŠ", 

29.4. PPPČL 

    

1   Sociokulturní specifika 

Mongolů 

20.5. CPIC Liberec 

1 Sociokulturní specifika 

Mongolů 

20.5. CPIC Liberec 

1 Představení kurikula češtiny 

jako druhého jazyka a testu ke 

zjišťování úrovně českého 

jazyka u dětí Součást 

připravovaného systému 

podpory vzdělávání dětí a žáků 

cizinců. 

 

 

 NPI 

 

 

4. Údaje o žácích 

 
4. 1. Počty tříd a žáků 

 

 
Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 

 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

1. 

stupeň 16 15 368 304 23 20,27 20,44 19,00 

2. 

stupeň 12 13 290 319 24,1 24,54 15,26 14.4 

Celkem 28 28 658 623 23,5 22,25 17,8 16,7 

 

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 

66 10 54 82 12 63 

 

Sedm žáků nenastoupilo. 
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4.3.  Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelem školy 

 

Rozhodnutí: počet 

o přijetí k základnímu vzdělávání 82 

o odkladu povinné školní docházky 12 

o dodatečném odkladu povinné školní docházky 3 

o pokračování v základním vzdělávání 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

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 0 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání  0 

o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 

celkem 134 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 
 

5.1.  Údaje o výchovných opatřeních za školní rok 2020/2021 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

   

pochvala ředitele školy 0 3 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí TU 18 24 

důtka třídního učitele 15 18 

důtka ředitele školy 9 8 

snížená  známka  z chování 11 11 

 

5. 2. Přehled prospěchu za školní rok 2020/2021 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 400 370 

prospěl 202 232 

neprospěl 17 25 

nehodnocen 2 0 
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5. 3. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za školní rok 2020/2021 

 

 

  

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

omluvené hodiny 19051 18535 

neomluvené hodiny 300 461 

 

5. 4. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy ve školním roce 2020/2021 

 

 

Typ školy 

Počet 

přijatých žáků 

 

% 

víceleté gymnázium (žáci 5. roč.) 1 1 

čtyřleté gymnázium 8 13 

umělecká škola 3 5 

střední odborná škola – s maturitou 36 56 

střední odborné učiliště – s výučním listem 16 25 

 
        Poznámka  

- z nižších ročníků vychází 3 žáci, všichni přijati na 2letý nebo 3letý učební obor 

 

 

 

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 2020/21 

 

1. Spolupráce s PPP v Č. Lípě 

Výchovný poradce se letos vzhledem k situaci s coronavirovou pandemií zúčastnil jen 

některých on-line porad ve spolupráci s PPP. Konzultoval výukové a výchovné 

problémy žáků se speciálními pedagogy a psychology z PPP nebo SPC. V některých 

případech došlo ke spolupráci se SVP a Charitou 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. Opět tuto možnost využili hlavně rodiče vycházejících žáků, 

kdy se pohovory týkaly zejména profesní orientace, tj. studia na SŠ. 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. 
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3. Spolupráce s učiteli 

VP nejčastěji spolupracuje s metodikem prevence. Efektivní je spolupráce mezi učiteli 

1. a 2. stupně, kdy dochází k brzkému podchycení žáků se SPUCH právě 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 včetně jeho následného vyhodnocení. 

 

4. Spolupráce s ÚP 

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

materiály o studijních oborech. Důvodem bylo uzavření škol a on-line výuka. ÚP 

přesto škole poskytl Atlas školství LK pro každého vycházejícího žáka. 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. Letos nedošlo k účasti sociálních pracovnic na jednání výchovné komise.  

Nejčastěji řešíme zanedbání povinné školní docházky, žáky sociálně slabé nebo žáky 

s odlišným mateřským jazykem. 

  

Ostatní, průběžné aktivity 

V rámci Volby povolání letos museli žáci 9. tř. řešit některé nabídky v regionu 

individuálně, např. on-line Burzu škol v České Lípě. Z důvodu pandemie Covid-19 

nedošlo k realizaci exkurzí do firem v regionu, které obvykle plánujeme na 2. pololetí 

školního roku. 

 

6. 2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

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

a 2. roč. u šesti žáků. Dvě učitelky se věnují žákům s poruchou řeči (špatná výslovnost 

hlásek ch-r-ř-l, sykavky). Individuální práce probíhá 1 vyučovací hodinu 1krát týdně 

v rámci pedagogické intervence. Nejedná se jen o nápravu výslovnosti, ale také o 

procvičování zrakové a sluchové percepce a paměti. Využívají zejména obrázkové 

tabulky na podporu čtení, logopedické zrcadlo, logopedické pexeso, loutky, 

interaktivní program Mluvení je hra, Včelka, Logopedárium, publikaci Diagnostika 

předškoláka+Logopedická cvičení aj. 
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b) integrovaní žáci – šk. rok 2020/2021- 15 žáků s IVP : 

 

1. stupeň  2. tř.  1 žák NKS, dysfázie 

 3. tř. 2 žáci ment.oslab., těl.postiž.  

 5. tř.  3 žáci ment. oslab., nadaní 

2. stupeň  6. tř.  3 žáci NKS, ment.oslab., SPU 

 7. tř.  2 žáci ment.oslab., SPU 

 8. tř.  1 žák  SPUCH 

 9. tř.  3 žáci NKS, 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 

1. stupeň počet žáků 

LMR, oslab. ment. schop. 5 

SPUCH 11 

vada řeči a komun.schop. 2 

tělesná vada 1 

nadaní 1 

 

2. stupeň počet žáků 

SPUCH 34 

ment.oslab. 4 

vada řeči a NKS 1 

tělesná vada 1 

OMJ 3 

 

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

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

Liberci a Děčíně. Pravidelně 1krát ročně dochází k hodnocení PO a IVP. Škola 

spolupracuje také se SVP. 
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6. 3. Zajištění speciální péče 

 

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

integrace 15 žákům. Na žádost rodičů byl těmto žákům v průběhu školního roku vypracován 

individuální vzdělávací plán. Vyučující daných předmětů se řídili doporučením speciálních 

pedagogů z PPP či SPC. Na 2. stupni se jedná nejčastěji o český jazyk, cizí jazyky a 

matematiku. Na 1. stupni dochází k individuálnímu přístupu při výuce jazyků, 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. 

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. 

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

splnit všechny naplánované akce specifické primární prevence 

 

6.6.  Údaje o prevenci 

  

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 – pouze část ročníku 

  

 + akce nespecifické primární prevence dle plánů jednotlivých ročníků – v roce 2021 

neuskutečněny kvůli Covid -19 
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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. 

Školní rok 2020/2021 byl ovlivněn distanční výukou. 

 

Akce školy 2020/2021  
 

  
23.9.2020 Cvičení v přírodě pro žáky 1.stupně. 

24.9.2020 Cvičení v přírodě pro žáky 2.stupně. 

6.10.2020 Exkurze žáků – Zrcadlo do historie České Lípy. 

13.10.2020 Přednáška pro dívky 6.tříd na téma dospívání. 

22.3.2021 Školní kolo olympiády Aj. 

29.3.2021 Krajské kolo olympiády z AJ. 

29.3. – 1.4.2021 Virtuální setkání Erasmus v ČR. 

17.5. – 21.5.2021 Virtuální setkání Erasmus v Portugalsku. 

10.6.2021 Projektový den v 6.A 

14.6.2021 Exkurze žáků 9.C do ZOO v Liberci. 

 

 

 

Sportovní akce školy 2020/2021  
 

  
26.9.2020 City Cross Run and Walk Česká Lípa. 

 

 

 

Úspěchy školy 2020/2021  
 

  
26.9.2020 2.místo štafet City Cross Run and Walk Česká Lípa. 

22.3.2021 1.místo v OK olympiády z ČJ – A. Kulhánková. 

17.5.2021 1.místo v KK olympiády z ČJ – A. Kulhánková. 

21.6.2021 2.místo v národním kole olympiády z Čj – A. Kulhánková 
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7. 2.  Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Ve školním roce 2020/202 jsme začali projekt Šablony 3 – 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 distanční výuka a na práci v programu TEAMS. 

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. 

Při distančním vzdělávání se postupně zdokonalovali pedagogové i žáci s prací v TEAMS. 

Podle hodnocení ČŠI jsme situaci zvládli velmi dobře. 

 

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 2020/2021 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 

 

268.000, - Kč  

Potravinová pomoc dětem  Dotace z rozpočtu  

Evropská unie 

374.162,25, - Kč 

Rychleji, výše, silněji Dotace z rozpočtu  

Libereckého kraj 

35.000,--Kč 

 

 
8.5. Erasmus 

 

Erasmus + Living beside the water – mezinárodní projekt, rok 2 
Druhým rokem pokračuje náš partnerský projekt „Život u vody“, na kterém pracujeme s pěti 

dalšími školami z Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska a Litvy. Bohužel jsme nemohli 

cestovat, tak jsme přesunuli veškeré aktivity online, ale tato situace nám pomohla rozšířit si 

digitální dovednosti. 

Březnové setkání bylo pořádáno naší školou. Společným tématem pro všechny týmy byla 

historie. Studenti a učitelé z ostatních škol si virtuálně prohlídli naši školu, každý z týmů 

prezentoval svou vodu z historického hlediska, společně jsme virtuálně navštívili vodní hrad 

Lipý a jiná zajímavá místa kolem řeky Ploučnice; s ostatními týmy jsme spolupracovali na 

tvorbě webové stránky projektu a na konci setkání jsme plánovali aktivity na další setkání. 

Druhé jarní setkání proběhlo na konci května a bylo uspořádáno portugalskou školou. 

Společným tématem bylo kulturní dědictví. Také jsme virtuálně prošli celou školou Manuela 

Cargaliera a navštívili jsme zajímavá místa v okolí Amory. Během tohoto setkání děti online 

pracovaly na tvorbě multimediálního plakátu v aplikaci Canva a také jim byla představena 

platfoma etwinning, která nabízí mnoho možností spolupráce v rámci projektů Erasmus. 
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I když jsme kvůli pandemii nemohli cestovat a setkávat se osobně, děti z naší i ostatních škol 

měly možnost komunikovat a prezentovat výsledky své práce v angličtině, zdokonalit se 

v práci na počítači s různými aplikacemi a také ve spolupráci v týmu.  

V příštím školním roce nás ještě čekají tři setkání a my doufáme, že již budou probíhat 

osobně a my tak budeme mít možnost vidět naše partnery opět naživo.  

Bohužel jsme se museli rozloučit s 12 členy našeho týmu, kteří vycházejí z naší školy: 

Děkujeme za jejich práci a jejich nově získané dovednosti se jim jistě na středních školách 

budou hodit.  

 

 

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

učení 
 

Ve školním roce 2020/2021 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 2020/2021 

 

Všechny hlavní úkoly, které jsme si stanovili, se nepodařilo splnit z důvodu distanční výuky 

pro žáky. Na druhou stranu se podařilo do distanční výuky zapojit velké procento žáků, žáci i 

pedagogičtí pracovníci si velmi vylepšili své znalosti s prací na PC a naučili se praocvat na 

dálku a samostatně .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 

- 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 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy:  

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

učebních plánů a vzdělávacích programů. Většinou se podařilo vše splnit i při distanční 

výuce. 

- Postupně dotvářen a ověřován v praxi školní vzdělávací program, ŠVP byl upraven podle 

potřeb školy a možností pedagogických pracovníků 

- Příprava pedagogického sboru na distanční výuku 

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

- Využití poznatků z projektů ke zkvalitnění výuky 
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- 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 

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, 
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10. 2. Spolupráce se školskou radou 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla zvolena nová Školská rada 

    Bc. Jiří Alexa – předseda ŠR 

    Mgr. Pavla Bratrašovská 

       Mgr. Dana Čechová 

    Mgr. Lubomíra Hejnová 

    Mgr. Zdeňka Vašatová 

    Bc. Eva Vlastníková 

 

Ve školním roce 2020/202 se uskutečnilo 1 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. 

 

 

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:  6 oddělení – 180 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. Letošní rok byl ovlivněn distanční výukou. 
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10.7.  Školní jídelna 

 

Počet strávníků:                       

Dětí ze ZŠ:                                457 

Dětí z MŠ:                                  46 

Zaměstnanců ZŠ a MŠ:              52 

Cizí strávníci                              25 

 

Počet kuchařek:                           6 

Uklízečka:                                   2 

Vedoucí ŠJ:                                 1  

 

Nově nakoupené materiálové vybavení: 

- nakoupeno nové drobné nářadí a náčiní do školní kuchyně, v celkové hodnotě asi 50 000,- 

Kč. 

- kancelář vedoucí školní jídelny vybavena novým nábytkem v hodnotě 35 000,- Kč 

 

Opravy: 

- vybudování zvláštního  vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny v hodnotě 50 000,- Kč 

- oprava podlahy v přípravně zeleniny  40 000,- Kč 

 

Hodnocení personálního zajištění a kvalita stravy 

- personální zajištění odpovídá počtu strávníků, po dobu Covid byla přijata pracovní síla na 

částečný úvazek k zajištění obsluhy při výdeji obědů.  

-  kolektiv školní jídelny připravuje pestrou skladbu jídel a dbá o jejich kvalitu 

-  ve školní jídelně byla přijata opatření Covid 

 

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. 
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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 2020/2021 jako velice složitý a náročný pro všechny účastníky 

vzdělávacího procesu. 

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 velké poděkování pedagogům, žákům i rodičům. 

 

 

 

12. Údaje o výsledcích kontrol 

 
Ve školním roce 2020/2021 jsme měli kontrolu z ČŠI – Činnost školy v období distanční 

výuky. 

 

 

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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