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1.  Charakteristika školy 

 

Název:   Základní škola a Mateřská škola Polevsko 

Adresa:  Polevsko 167, 471 16  Polevsko 

Zřizovatel:  Obec Polevsko, IČ 525405 

   Starostka Martina Rašínová 

Adresa zřizovatele: Polevsko 152, 471 16  Polevsko 

 

Právní forma:  Právní subjektivita od 1. ledna 2003, příspěvková organizace 

IČO:   706 98 503 

IZO:   600 074 854   

Adresa pro dálkový přístup:  e-mail: zsms.polevsko@seznam.cz 

     reditel@skolapolevsko.cz 

    ID schránky:  2qdmgmz 

Přehled součástí  

 

 

SOUČASTI ŠKOLY   kapacita 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 108 028 828 60 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116 000 431 30 

DĚTSKÝ KLUB   30 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  IZO 102 629 234 110 

MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO 107 560 542 50 

 

Ředitelka školy: Mgr. Elena Průchová 

Adresa:  Polevsko 43, 471 16  Polevsko 

 

Poslední datum zařazení mateřské školy do sítě škol je k 1. 1. 2008, poslední datum zapsání 

základní školy do školského rejstříku je 1. 9. 2007 a poslední datum zapsání školní družiny 

do školského rejstříku je 1. 9. 2009. Od 1. 1. 2015 navýšena kapacita MŠ ze současných 40 

dětí na 50 dětí. Od 1. 5. 2019 zřízen dětský klub – MPSV – č. projektu 

CZ.03.265./0.0/0.0/16_047/0010134 s názvem „ŠKOLNÍ KLUB POLEVSKO“ 

 

 

Škola je integrovaným zařízením malotřídní a mateřské školy. Součástí školy je mateřská 

škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola poskytuje vzdělání dětem a 

žákům z Polevska, Kytlic, České Lípy, Nového Boru a Skalice. 

mailto:zsms.polevsko@seznam.cz
mailto:reditel@skolapolevsko.cz
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1.1 Mateřská škola 

Výuka v tomto školním roce probíhala ve 2 oddělení s celodenním provozem od 6.15 h do 

16.15 hodin, výuku zajišťovaly 3 učitelky se 100% úvazem a 1 asitentka pedagoga 100 % 

úvazek. K 30. 9. 2020 bylo zapsáno do MŠ 35 dětí z toho 16 dívek s celodenní docházkou.  

 

1.2 Základní škola 

Výuka v tomto školním roce probíhala ve 4. třídách s 1. - 5. ročníkem. K 30. 9. 20 se výuky 

účastnilo celkem 52 žáků z toho 26 dívek. Průměrný počet žáků na jednu třídu byl 13 dětí. 

Zřizovatel Obec Polevsko na svém jednání zastupitelstva dne 25. 5. 2020  schválilo a 

výjimku z počtu žáků z důvodu nového financování veřejného školství pro 4. třídy. Školní 

rok byl ukončen 30. 6. 2021 v celkovém počtu 52 žáků. 

 

Rozdělení tříd:  I. třída  1. ročník – tř. učitelka Mgr. Dagmar Kučerová 

II. třída 2. a 5. ročník – tř. učitelka Lucie Špádová 

III. třída 3. ročník – tř. učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková 

   IV. třída           3. ročník – tř. učitelka Bc. Magdalena Kudláčková 

    

 

   výuka jazyků –   

   - Anglický jazyk - 3. až  5. ročník – Bc. Magdalena Kudláčková 

   - Anglická konverzace – 3. až 5. ročník – Oliver Dobson 

- Hravá angličtina – 1. a 2. ročník – Oliver Dobson 

   - hudební výchova ve všech ročnících – Mgr. Dagmar Kučerová 

 

 

1.3 Školní družina 

V tomto školním roce byla školní družina rozdělena na dvě oddělení - školní družina a dětský 

klub. Školní družinu financoval KÚ LK. Dětský klub financuje MPSV.  

K 30. 9. 2020 bylo do školní družiny zapsáno 30 dětí z toho 16 dívek a 14 chlapců. Do 

dětského klubu docházelo 12 dětí z toho 8 dívek a 5 chlapců. V provozu je jedno oddělení  s 

provozem od 6.30 h do 7.45 h - ranní družina a dvě oddělení od 11.40 do 15.00 h - odpolední 
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družina, od 15.00 do 16.15 h jedno oddělení (nízký počet dětí a žáků na konci provozní 

doby). Ranní družinu vedla Bc. Miroslava Panušková, odpolední družinu má Bc. Miroslava 

Panušková a dětský klub vedla Lenka  Kučerová a Lucie Špádová. Dne 16. 11. 2020 

nastoupila Bc. Miroslava Panušková na nemocenskou a plynule pokračovala až do nástupu 

mateřské dovolené v březnu 2021. Z důvodu uzavření škol a omezení docházky do školy 

kvůli Covidu – 19, byla nová posila do školní družiny přijata až v květnu 2021  - Zdeňka 

Möstlová.  Kapacita školní družiny a dětského klubu je od 1. 5. 2019 vyhovující. 

 

1.4 Školní jídelna 

Ve školní jídelně se stravovalo 35 dětí z MŠ,  49 žáků ze ZŠ a 12 zaměstnanců školy.  

Personální obsazení: 

- 1 vyučená kuchařka od 1. 9. 2018 – 100 % úvazek  Petra Brandsteinová 

- 1 pomocná kuchařka od 1. 9. 2019 - úvazek 100 %  Martina Dlouhá 

- 1 hospodářka školní jídelny na částečný úvazek – 31,25 % do 16. 11. 2020 Bc. Miroslava 

Panušková, poté převzala agendu školní jídelny Zofia Doškářová. 

- rodiče mohou platit obědy bezhotovostním převodem na účet školy – trvalé platby nebo 

v určité datum daného měsíce v kanceláři ŠJ u hospodářky. 
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1.5 Personální obsazení 

 

Počet pracovníků 

- fyzické osoby k 

26. 6. 2020 

 

  

19 

pedagogičtí 

pracovníci - 

fyzické osoby 

  

 11 

MŠ 

 

Mgr. Eva Kumštová 

Bc. Kristýna Maderová 

Barbora Tondlová 

 

Karolína Staňová 

3 učitelky  – splněná kvalifikace dle zákona 563/2005 Sb , - 

plný úvazek 

 

 

1 asistentka pedagoga – splněná kvalifikace dle zákona 

563/2005 Sb , 

ZŠ 

 

Mgr. Elena Průchová 

 

Mgr. Dagmar Kučerová 

Mgr. Markéta Hlaváčková 

Bc. Magdalena 

Kudláčková 

Lucie Špádová 

 

Oliver Dobson 

 

Ing. Petr Průcha 

Zofia Doškářová 4. r. 

Lenka Kučerová 3. r. 

Petra Zemanová 1. r. 

 

1 ředitelka  – splněná kvalifikace dle zákona 563/2005 Sb. - 

plný úvazek 

2 učitelky – splněná kvalifikace dle zákona 563/2005 Sb. - 

plný úvazek 

1 učitelka – splněná kvalifikace dle zákona 563/2005 Sb. – 

částečný úvazek 

1 učitelka – není splněna kvalifikace dle zákona 563/2005 Sb., 

zatím studuje – částečný úvazek 

1 učitel – cizích jazyků (rodilý mluvčí) – částečný úvazek 

22,73 % 

1 učitel ICT – DPP – hrazeno ze Šablon II 

3 asistentky pedagoga – úvazek dohromady 1,75 % 

ŠD 

 

Bc. Miroslava Panušková 

Lenka Kučerová 

Lucie Špádová 

1 vychovatelka – plný úvazek  

1 pracovnice dětského klubu – částečný úvazek 67 % 

1 pracovnice dětského klubu – částečný úvazek 13 % 

 

- počet 

nepedagogických 

pracovníků - fyz. 

osoby 

 

Petra Brandsteinová 

Martina Dlouhá 

Ladislava Hájková 

Bc. Miroslava Panušková 

Zofia Doškářová 

Ing. Jaromír Panuška 

Zofia Doškářová 

 kuchařka – plný úvazek 

pomocná kuchařka – plný úvazek 

1 uklizečka – plný úvazek 

1 vedoucí stravování – částečný úvazek – 31,25 %  

 

1 školník – částečný úvazek – 15 % 

1 administrativní pracovnice – 10 % 

 

 Přepočtený počet pracovníků k  30. 6. 2021 

 
16,1215 

 Fyzické osoby 22 
 - přepočtený počet pedagogických pracovníků 

                                    Z toho: 

14,1215 

 MŠ 3,3 

 

 ZŠ 6,4238 

 

 ŠD 

 

1,9833 

 - přepočtený počet nepedagogických pracovníků 4,4144 
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1.6   Školská rada 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Polevsko je zřízena obligatorně dle 

§ 167 Školského zákona. Školská rada má 3 členy. 

Předsedkyně ŠR  -  Mgr. Dagmar Kučerová 

Člen ŠR za zřizovatele   - Lenka Panušková 

Člen ŠR za rodiče - Andrea Hovbelová 

 

 

 

 

2.  Organizace vzdělávání a výchovy 

2.1 Mateřská škola 

 

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Školní vzdělávací program s pracovním názvem „Klíček k poznávání“. Školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovala  ředitelka školy Mgr. Elena 

Průchová. ŠVP PV byl projednán na Pedagogické radě dne: 28. srpna 2017 a následně byl 

schválen ČŠI a je platný od 1. září 2017. 

 

Rozdělení tříd: 

MŠ KYTIČKA a MŠ MOTÝLEK  

Třídní učitelky: Mgr. Eva Kumštová, - vedoucí učitelka MŠ, 

Bc. Kristýna Maderová, BarboraTondlová,  

Asistentka pedagoga: Karolína Staňová 

 

 

Průběh školního roku 

 

Školní rok začal v nové sestavě. Pedagogický tým doplnila nová paní učitelka Kristýna 

Maderová.  
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Již o prázdninách jsme společně sestavily plán a třídní vzdělávací program s novými 

tematickými částmi pro nastávající školní rok. 

Podzim jsme začali formováním dětské identity tematickou částí  „Vítáme tě mezi sebou 

aneb každý jsme trochu jiný“. Tímto tématem vítáme děti po prázdninách do školy, 

seznamujeme se s novými dětmi a snažíme se jim pomoci překonat adaptační potíže. Učíme 

se spolupracovat, pomáhat slabším a postupně vyvozujeme třídní pravidla, kterými se 

budeme po celý rok řídit. 

Náš letošní podzim se nesl na křídlech včel. Obraz včelího světa jsme přenesli na ten náš. 

Hráli jsme si na včelí úl, na včelky a jejich druhy. Došli jsme se procházkou podívat na 

skutečný včelí úl a pan včelař, tatínek Julinky, nám přišel do školky povyprávět o svých 

zážitcích a prací se včelami. Ochutnávali jsme med, četli o včeličkách z naučné i pohádkové 

knihy. V průběhu tématu jsme si vyrobili včelí čelenky a kostýmy. Vyvrcholením tématu 

bylo zážitkové dopoledne se skupinou Wonderries, kteří za námi do školky přijeli s pásmem 

plným her a soutěží. 

 

Zatím co v tématu Včela jsme zkoumali louku, jako místo pro naše hraní, v dalším tématu 

jsme zvolili ke zkoumání celý polevský les. Poznáváme zvířátka, pozorujeme změny 

v přírodě, sbíráme houby. Do lesa chodíme s košíkem a vracíme se s ním plným. Polevsko se 

nám mění před očima a my je máme otevřené dokořán. Pěkným zpestřením našeho tématu 

bylo pozvání předškoláků na Lesní miniolympiádu v Prysku. Obsadili první místo a my měli 

radost, že poznatky a vědomosti, získané ve školce děti umí aplikovat v praxi. Další besedu 

jsme si domluvili s myslivcem, tatínek od Madlenky, který nám slíbil povídání o zvířátkách a 

ukázku jeleních parohů či kančích zubů. Naše setkání však zrušil Covid a nařízení vlády. 

Vlivem nepříznivých covidových podmínek jsme byli nuceni k nejrůznějším úpravám 

v programu MŠ. Zrušen byl náš oblíbený, celoškolní karneval, který bývá vrcholem 

školkovského tématu „Máme rádi Halloween“. Halloween je svátek, který se slaví koncem 

října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s 

tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o 

sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v Americe, 

Kanadě, Anglii, Irsku.... 

V Česku se Halloween téměř neslaví, ale nám se prostě moc chtělo si o něm povídat. A bylo 

to povídání plné strašidel, duchů, netopýrů, čarodějnic a kouzelníků. Musíme zde zdůraznit, 

že toto téma je pro děti, jejich fantazii a smysl pro hru, téma velmi stimulující a zábavné. 
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Letos jsme si pořídili obrovskou dýni. Tu jsme vydlabali a vyřezali „Dýňáka“ - zubatou dýni. 

Moc nás bavilo spřádat Halloweenskou pavučinu v ranním kroužku kamarádů. Vyřádily jsme 

se při Halloweenské bitvě a trochu bály, když nás přikryla Halloweenská mlhovina. Koncem 

týdne jsme si vyzkoušeli, jak se dá s halloveenskou koledou přijít k misce plné sladkých 

bonbónků. 

Ale sotva jsme to stihli, už za dveřmi čekal svatý Martin. Tentokrát pravé české téma: kůň, 

podkovy, husa, Svatomartinské rohlíčky průvod, lampiony, pláště a pláštěnky, první sníh a 

začátek zimy. Učili jsme se v prastarém příběhu o žebrákovi a Martinovi hledat životní 

moudrost. Snažili jsme se v dětech probudit povědomí, že dobro, láska a soucit je na světě 

potřeba. Že je třeba si pomáhat. A při tom povídání, hraní divadla, stříhání a lepení alobalu na 

podkovy na nás zaťukal nezvaný host. O slovo se důrazněji přihlásil Covid. Celý tento školní 

rok byl poznamenán soubojem zdraví s covidovou nákazou. A celý rok děti vedeme …v 

rámci nejrůznějších témat…aby se naučily vnímat fakt, že je více než žádoucí přizpůsobit své 

chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žije. 

 

 Prvním pořádně zimním tématem byli čerti. Naše heslo: „Nemalujte Čerta na zeď!“ přímo 

vybízelo čerta namalovat a jakého! Děti temperovými barvami namalovaly naprosto 

ojedinělé, opravdu veliké hlavy čertů všech možných druhů a barev, které nám po celou dobu 

tématu zdobily třídu a symbolizovaly peklo. Později pro velký úspěch posloužily i jako 

motivace a lákadlo na čertovskou stezku, kterou v našem polevském Arboretu pořádal DDM 

Smetanka Nový Bor. Celé toto téma nás doprovázela písnička „Čerti se ženili“, kterou si děti 

velmi oblíbily. Děti si také domů odnesly, překrásná čertovská přání. 

Po čertech hned na ovečky: „Od ovečky k šále“. Na toto téma k nám do MŠ přijel tým z 

DDM Smetanka v Novém Boru a dětem velice pěkným a zajímavým způsobem vyprávěli vše 

co týká vlny a jejího zpracování až po samotné pletení šály či jakékoli jiné práce s vlnou. Děti 

si mimo jiné, mohly vyzkoušet, jak se vlna češe a k čemu sloužil kolovrátek. Na závěr si 

vyrobily papírovou ovečku, doplněnou vlnou. Moc krásné povídání, které nás všechny 

zaujalo a moc se nám líbilo. 

 To už ale v domácnostech i v naší školce začalo vonět vánoční cukroví. Na vánoční období 

se vždy velmi těšíme, zdobíme třídu, pouštíme si koledy a prožíváme vánoční pohodu a klid. 

Tentokrát děti tvořily přání, která byla zdobena ozdobami, které děti samy vykrajovaly z 

těsta, které jsme uvařili ve školce. Ozdoby se třpytily bohatým zdobením a byly překrásné. 

Nemohli chybět kapříci, koláž z lepených papírů, které si děti také odnesly domů. Mysleli 
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jsme, ale také, na babičky a dědečky, kteří tráví Vánoce v domově důchodců a děti pro ně 

vybarvily andělíčky, kteří se dali pověsit na stromeček a zasněžená přání. 

Protože jsem nemohli pořádat žádná hromadná představení pro rodiče, udělali jsme si 

besídku s dětmi ve třídě, s cukrovím a koledami a byl to krásný sváteční den, který jsme si 

všichni užili. 

První lednové téma bylo „Potkali se tři mudrci na cestě“. Tento dětmi nacvičený příběh, byl 

úžasný a dlouho nás provázel. Děti se naučily jednotlivé role Melichara, Kašpara a Baltazara 

na jejich pouti za Ježíškem. O příběhu jsme si často vyprávěli, vytvářeli jsme pracovní listy a 

omalovánky s touto tématikou. Ke konci tématu, jsme pro děti připravili stezku s úkoly po 

budově školy, kdy jsme převlečené za mudrce děti doprovázely a na jejím konci na děti 

čekala truhla s překvapením za splněné úkoly. 

 Co má asi měsíc Leden nejraději? No přeci boby, sáňky, lyže. A tak bylo nové téma pro 

lednové dny nasnadě. „ Leden má rád boby, sáně“ . A tak, to také bylo. Protože napadlo 

spoustu sněhu a byl hodně mráz, sníh nám dlouho vydržel, takže jsme nejčastěji trávili čas na 

kopci nedaleko školky, kde děti bobovaly a sáňkovaly a vypadalo to, že se nikdy neunaví. 

Prostě to bylo úžasné a zažili jsme spoustu legrace při těchto zimních radovánkách. Když, 

přišel mráz opravdu veliký, že už by dětem byla venku moc veliká zima, tvořili jsme ve 

školce, všelijaká dílka od obtiskování prstíků a tvoření vloček až po výrobu „pastí na 

Mrazíka“, což jsou dobroty, jako semínka a nakrájený pomeranč v mističkách, které jsme dali 

přes noc na okno a ráno děti kontrolovaly, jestli se mrazík chytil. Také byla veliká zábava, 

pořádání lyžařských závodů ve třídě na papírových lyžích. 

Je celkem logické, že s tématem „Hrajeme si s pohádkou“ přišla pohádka „O dvanácti 

měsíčkách“. Motivací a vzorem nám bylo zpracování této pohádky od pana Svěráka a Uhlíře. 

Děti se naučily písničky z této operky a pohádku jsme opakovaně hráli, protože nám k ní paní 

ředitelka pořídila překrásné kostýmy, takže to bylo divadlo, jak se patří. K pohádce patřilo 

také povídání nejen o tom, jaké máme měsíce v roce, ale také rozbor pohádky o dobru a zlu, 

spousta omalovánek všech dvanácti měsíců a pracovní listy s touto tématikou. 

 „Ptáčci“, tak to bylo téma pro malé děti ve chvíli, kdy předškoláci trénovali na představení 

pro téměř celou naši školu. Maláčci si povídali o tom, jak ptáčci žijí hlavně v zimě, co pro ně 

můžeme udělat, abychom jim přilepšili, když není potravy venku dostatek. Poslouchali jsem 

zvuky ptačího zpěvu, které nám navozovaly příjemnou relaxační atmosféru a na obrázcích 
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jsme si ukazovali ty nejznámější, které můžeme u nás vidět a slyšet, ale také jsme hovořili o 

cizokrajných druzích a které známe. Na toto téma měly děti k dispozici omalovánky s touto 

tématikou a už jsme se těšili na jaro, že uslyšíme opravdové ptačí zpívání a uvidíme první 

posly jara, kteří se k nám vracejí z teplých krajin. 

V týdnu od 22. 2. jsme si povídali o masopustu. Toto téma děti velice baví. Děti se dozvěděly 

něco o tradičním masopustu, naučily se báseň ,,Masopust” a týden se zakončil karnevalem, 

kdy děti do školky přišly v maskách a byly pro ně připraveny soutěže. 

Po užitém masopustním týdnu byla vládou České republiky vyhlášena celostátní karanténa a 

mateřské školy se musely uzavřít. V této době probíhala distanční výuka on-line. Na školní 

web a sociální sítě jsme nahrávaly videa pro děti, podle kterých děti mohly tančit, vyrábět 

nebo hrát různé didaktické hry. Předškoláci dostaly domů pracovní sešity. Jelikož distanční 

výuka probíhala v době Velikonoc, uspořádaly jsme stezku po Polevsku  ,,Za velikonočním 

zajíčkem” kde děti plnily různé úkoly a za odměnu na ně čekal ručně ušitý zajíček od p. 

asistentky Karolínky.  

Od 12. 4. jsme mohli zase do školky a věnovali se tématu ,,Zvířátka na jaře”. Děti se naučily 

členy zvířecích rodinek. Poznaly, jak se na jaře probouzí příroda k životu. Zkusili jsme si také 

pokus ,,Jak se líhne kuřátko”. Když slavila naše Země narozeniny, říkali jsme si, proč ji 

musíme ochraňovat, jak ji můžeme ochraňovat a také jsme si pověděli, jak dlouho se které 

předměty rozkládají. Povídali jsme si také o recyklaci a třídění odpadů. 

Koncem dubna nás čekalo oblíbené téma ,,Čarodějnický rej”. Hráli jsme pohybové hry, 

vytvářeli čarodějnici, tančili kolem školkového tance a naučili se novou písničku ,,Ježibaba s 

ježibabou”. Na závěr týdne jsme měli opravdový čarodějnický rej, kdy jsme se všechny 

čarodějnice a čarodějové sešli u ohně na školní zahradě. 

Téma Moje rodina přinesla uvědomění, kdo vlastně jsme, kam patříme a kdo patří do naší 

rodiny. Zopakovali jsme si členy naší rodiny, procvičovali je s předškoláky pomocí 

pracovních listů a didaktických her. Téma přirozeně přešlo do tématu ,,Den maminek”, kdy 

děti vyráběly přáníčka pro maminky. V tématu ,,Moje tělo” jsme si zkoušeli měřit teplotu, 

ukazovali jsme si na obrázcích i figuríně, kde máme jaké orgány. Povídali jsme si o srdci a 

dalších důležitých orgánech našeho těla. Řekli jsme si, co je dobré děla, abychom byli zdraví 

a předešli nemocem. Bohužel i tak naší školku v polovině měsíce května dohnal COVID a 
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museli jsme zůstat v karanténě, kdy jsme vedli distanční výuku pomocí sociálních sítí a 

poskytovaly tipy na různé tvoření a aktivity.  

Koncem května nás čekalo velice pěkné téma a to ,,Louka jako tělocvična” které je velice 

rozsáhlé. Povídali jsme si o lučních květinách, hmyzu, vodě, ...  

Pro děti, které ještě zůstaly v karanténě jsme vyráběli přáníčka k brzkému uzdravení, které 

jsme potom s paními učitelkami roznesly.  

 

10. 6. nás čekal krásný výlet na Vlčí horu s eko-programem, kdy se děti dozvěděly něco o 

místním lese, zvířatech i studánce. Cílem byl výšlap na rozhlednu, kde byl krásný výhled na 

Krásnolipsko.  

Začali jsme se učit novou písničku s pohybem ,,Paraplíčko” která se dětem velice líbí. 23. 6. 

nás čekal další výlet a do mokřadů v Jablonném v Podještědí. Kde se děti seznámily s 

přirozeným ekosystémem mokřadů. Zkusily si lovit v jezírku a pozorovaly, jaký hmyz se zde 

nalézá a také se dozvěděly mnoho dalších, zajímavých informací. 

 

Blíží se konec roku a my se moc těšíme na prázdniny. V úterý 29. 6. jsme rodičům předvedli 

vystoupení ,,Paraplíčko” a předškoláky jsme pasovali na školáky. Závěrem jsme všem 

poděkovali za přízeň a společně poseděli u ovoce, které pro nás připravila paní ředitelka.  

 

Logopedická prevence 

Ke zlepšení řečových dovedností v mateřském jazyce probíhala logopedická prevence, kterou 

po celý rok vedla paní učitelka MŠ Olga Mejtská, která má odbornou způsobilost vykonávat 

logopedickou prevenci. V tomto roce jsem aktivně pracovala s 13ti dětmi. Diagnostika v 

září má jasná čísla : 67 nesprávných hlásek. V září proběhla schůzka s rodiči dětí, které 

budou navštěvovat logopedii. je nutný souhlas rodičů a stanovení pravidel. Desky s 

logopedickými pracovními listy budou každé pondělí na smluveném místě a ve středu si 

berou desky domů. Je to zábavný pomocník. Děti vybarvují obrázky a hrají hru Na ozvěnu, 

opakují slova, která slyší od maminky nebo od tatínka. Pokud se desky ztratí, je nutné 

vytvořit nové. Největší potíž pro logopedi v tomto školním roce bylo nařízení vlády, že děti 

nepůjdou do školy. Vzhledem k hezkým vztahům s některými rodiči jezdila paní učitelka 

Olinka za dětmi domů. Její práce je úspěšná, protože děti mají Olinku rád, baví ji hrát 

logopedické hry a vymýšlet s nimi další a další. ŠKOLA HROU je jí vlastní. Děti mají šanci 

samy si vybrat hru : Na ozvěnu, Kuba spí, Přijela babička z Číny, Na obchod, Na zloděje atd. 
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Po znovu otevření MŠ NÁS NAVŠTÍVILA Mgr. Pavla Šimánková, ředitelka PPP v České 

Lípě, která nás poučila o důležité aktivitě v logopedii o artikulaci mluvidel. doporučila nám 

staré dobré metodické pokyny. Proto jsem vypracovala pracovní listy o postavení mluvidel a 

zábavnými obrázky zvířátek, které se dají použít také jako omalovánky. Tyto listy jsou již 

okopírované a každá učitelka může provádět dechová a artikulační cvičení, aniž by měla 

logopedický kurz. Jako zkušený pedagog Olinka vnímá mnoho souvislostí ve vývoji řeči 

dítěte. Pokud je dítě vychovávané s názorem ON JE JEŠTĚ MALÝ a dítě pak řekne MNĚ SE 

NECHCE , může dojít k mírně opožděnému slovnímu projevu. Pokud rodiče podporují své 

dítě v lenivosti, tak je řeč líná a opožděná. Rodiče spoléhají, že ho to učitelky doučí. Je třeba 

si uvědomit, že při vyvození a nápravě a fixaci hlásky je potřeba také špetka drilu, což od 5ti 

až 6ti letého dítěte můžeme chtít. Artikulační cvičení se může provádět v komunitním kruhu 

každy den. V letošním roce se podařilo vyvodit a zafixovat 53 nesprávných hlásek. Tak co 

tomu říkáte Vy, kteří tuto zprávu čtete. Z 67 nesprávných hlásek je napraveno 53. 

 

 

 

Přehled  kroužků v MŠ 

Zájmová činnost Vedoucí kroužku Počet dětí 

 

 I. pololetí II. pololetí 

 

Logopedická 

prevence  

Olga Mejtská 25 33 

 

Kroužek německého 

jazyka 

Sonja Perglerová 5 0 

Hravá angličtina 

 

Oliver Dobson 8 8 
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2.2 Základní škola 

 

 Přehled vzdělávacích programů 

 

Vzdělávací program Č.j.  
Školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

ŠVP – „Škola Polevsko – 

klíč k vědomostem.“ 

 

 

ZŠ/210/07 

 

1. - 5. ročník 

I. pololetí  52 

II. pololetí 53 
 

Poslední aktualizace : 31. 8. 2016   

 

 Přehled zájmových kroužků  

 

 

Pondělí Kroužek AJ – ZŠ – 3 skupiny  12.15 – 14.45  Oliver Dobson 

 

Úterý  Kroužek NJ - ZŠ   13.30 – 14.30   Sonja Perglerová 

 

 

Středa  Dětská jóga    14.00 – 15.00       Magda Kudláčková 

  

Pátek  Kroužek ICT    13.30 – 15.00  Petr Průcha 

 

 

 

Příprava na vyučování pro vybrané žáky 

 

 Pondělí 13.30 – 14.30 Mgr. Hlaváčková, Mgr. Kučerová, Mgr. Průchová,  

 

Úterý  13.30 – 14.30 Mgr. Kučerová, Mgr. Průchová, 

 

Čtvrtek  13.30 – 14.30 Mgr. Hlaváčková, Mgr. Kučerová,   

 

 

Školní rok začal v duchu vítězství nad pandemií koronaviru v běžném režimu, jaký byl před 

nástupem pandemie. Cílem všech učitelů bylo nenásilnou formou zjistit, zda žáci učivo 

z distanční výuky mají upevněné či je potřeba z loňského školního roku ještě něco dohánět. 

Na konci září byla mimořádná pedagogická rada, kde všichni učitelé sdělili, že výsledky 

vzdělávání našich žáků jsou úspěšné, žáci učivo předepsané osnovami ovládají, a že můžeme 

směle pokračovat dál. V měsíci říjnu se nemoc začala v České republice rychle šířit, byla 

nastavena přísná pravidla omezující přenos nemoci COVID–19, žáci museli mít po celou 

dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, žáci z různých tříd se nesměli potkávat ve 

společných prostorách. Byl zakázán zpěv a tělesná výchova. Z tohoto důvodu proběhla 

změna školního rozvrhu hodin a byly zavedeny organizační změny – příchod do školy podle 
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ročníků – v 7.30 h 3. ročník, 7.40 h 1. a 4. ročník a v 7. 50 h 2. a 5. ročník. Také podle 

příchodu byl upraven začátek a konec výuky, nastaveny byly také nepotkávací přestávky:  

3. ročník -  7.50 h – 12.20 h 

1. a 4. ročník – 8.00 h – 11.40 h 

2. a 5. ročník – 8.10 h – 12.00 h 

 

Bohužel ani tato omezení nepřinesla v celorepublikovém průměru zlepšení už tak špatné 

situace, že podzimní prázdniny byly prodlouženy na celý týden a vzápětí byly školy uzavřeny  

a znovu jsme se vrátili k distanční výuce. Tentokrát jsme navázali již na známé a děti bez 

problému přešly k počítačům. V 1. ročníku paní učitelka Dagmar Kučerová začala pro své 

žáky natáčet videa, aby děti a zejména rodiče věděly, jak na to. Od 16. listopadu 2020 se do 

školy mohli navrátit žáci 1. a 2. ročníků a s nimi i ročníky, které s nimi byly spojené v jedné 

třídě. Takže v naší škole se do školy mohli vrátit žáci 1., 2., 4. a 5. ročníku. Bohužel žáci 3. 

ročníku byly doma až do konce listopadu a na krátkou chvíli se podívali do školy od 3. 

prosince do Vánoc. Po vánočních prázdninách už se žáci 3. ročníku do školy nevrátili a měli 

distanční výuku až do 9. dubna 2021. Ostatní ročníky pak měli distanční výuku už „jen“ od 1. 

března do 9. dubna 2021. I když to byla těžká doba musím konstatovat, že přispěla k 

hromnému rozvoji počítačových dovedností u žáků a zejména u vyučujících pedagogů. On-

line formou proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogická 

nakladatelství a výrobci výukových programů poskytli studijní programy pro všechny zdarma 

po celou dobu distanční výuky. Učitelé měli k dispozici mnoho digitálních materiálů, které 

aktivně využívali při distanční výuce. Výuka probíhala na platformě MS Teams. Ke zpestření 

výuky byly využívány tyto programy a aplikace: Wordwall, Mentimeter, MS Forms, White 

board, Scratch na AJ jsme využívali tyto webové stránky: https://www.liveworksheets.com/ 

https://en.islcollective.com/              https://www.storyboardthat.com/ 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/  a další. V průběhu distanční výuky také všechny 

učitelky absolvovaly seminář on-line „Formativní hodnocení“, které již v průběhu školního 

roku postupně aplikovaly ve vzdělávání žáků. Dále dle doporučení MŠMT bylo závěrečné 

hodnocení každého pololetí slovní formou. Po návratu žáků do škol jsme se vrátili 

k nastavenému systému příchodu do školy a dodržování homogenních skupin, které bylo až 

do konce školního roku. V okamžiku, kdy se počet případů v celorepublikovém měřítku 

snižoval a Vláda ČR začala rozvolňovat přísné podmínky, došlo v naší škole k nákaze 

několika dětí v MŠ a ve třídě v přízemí (2. a 5. ročník), takže celá MŠ a 2. a 5. ročník byly od 

https://www.liveworksheets.com/
https://en.islcollective.com/
https://www.storyboardthat.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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14. května 2021 opět na distanční výuce. Naštěstí již jen 14 dní. 3 děti byly pozitivně 

testovány na COVID-19 a ty se do školy vrátily o týden později. V průběhu karantény se 

přišlo na to, že se v naší obci objevila nová mutace DELTA (tzv. Indická mutace), která má 

mnohem rychlejší přenos. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců školy byla již v této 

době očkována, jsme karanténu přečkali bez zdravotních problémů. Koho ale nenechala tato 

mutace bez povšimnutí byla media. Druhý týden karantény jsme si „užili mediálního zájmu“, 

nejaktivnější byla TV Nova, která několikrát natáčela v naší škole. A TAK JSME SI UŽILI 

SVÝCH 15 MINUT SLÁVY!!! Kéž by nám to bylo ku prospěchu alespoň při soutěži o 

Vesnici roku! 

 

Mezinárodní projekt Erasmus+ 

Celoročně ve školní roce probíhal mezinárodní projekt Erasmus+. Vedením projektu byla 

pověřena Bc. Magdaléna Kudláčková a Mgr. Markéta Hlaváčková. Název projektu Hledání 

zmizelých míst navazuje na aktivitu Českoněmeckého lužického spolku. Spolupracující 

školy jsou z Lotyšska – škola v Gulbene a z Litvy škola v Nevarei. Projekt probíhá od září 

2019. Jeho náplní je řada aktivit vedoucích k hlubšímu seznámení s historií obce, vytvoření 

dobrodružné stezky po památných místech - tzv.questu, s možností setkat se s vrstevníky z 

partnerských škol v Litvě a Lotyšsku, ke společnému tvoření historického kalendáře a 

v neposlední řadě též obnovení zaniklého místa v blízkém okolí školy. Během podzimu 2019 

žáci 3.-5. tříd vyplňovali dotazník s rodinnými příslušníky – pamětníky, na jejich základě 

jsme pak společně vytipovali několik vhodných míst, která by si zasloužila naši pozornost. 

Vyslechli jsme si poutavé vyprávění historika Ladislava Smejkala, vyzkoušeli jsme si tvorbu 

projektového loga. Pravidelně jsme se virtuálně spojovali s našimi partnerskými školami, děti 

si připravily prezentace v angličtině, vyměnily si vánoční přání atd.   

Bohužel s příchodem pandemie Coronaviru a s přerušovanou docházkou do školy jsme byli 

pokaždé nuceni projektové aktivity pozastavit. Plánované mobility, tzn. slibně „rozjeté“ 

návštěvy partnerských školu u nás a polevských dětí v Litvě a Lotyšsku jsme nakonec zrušili. 

Videokonference během školního roku 20/21 proběhla pouze jedna. Distanční výuka 

panovala totiž i v partnerských zemích. Situace byla všude obdobná.   

V další etapě na podzim 2020 jsme stihli výtvarně zpracovat 4 historická místa, která se stala 

součástí společného kalendáře. 

Poslední týdny před prázdninami 2021 jsme strávili s dětmi v projektových aktivitách. 

Naplno jsme se pustili do zhmotňování jedné z hlavních myšlenek projektu – v sedmi tematicky 
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laděných týmech (reportéři, stavitelé, detektivové, výtvarníci, filmaři, google pátrači a mapaři) 

zjišťovali jsme, tvořili jsme a zpracovávali materiály týkající se jednotlivých míst. Společným výstupem 

je trasa stopované, zmíněný QUEST jako hmotné poselství projektu. Chceme umožnit prožitek 

cestovat historií obce na vlastní kůži dětem z okolí, turistům a dalším návštěvníkům Polevska. Do 

budoucna bychom rádi též přispěli k obnově a zvýšení povědomí o půvabném rybníčku „Nebesáku“ 

v lese nad obcí, u křižovatky běžeckých tratí, kde žáci vytvořili landart u reliéfu starého mnicha 

vytesaného do skalky poblíž rybníčku Nebesáku. V aktivitách plánujeme pokračovat i dalších letech, i 

když projekt byl k 31. 8. 2021 ukončen. 

 

 

Přehled akcí ZŠ  

Datum Akce 

1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 

  

2. 9. 2020 Třídní schůzky ZŠ 

3. 9. 2020 Schůzky rodičů MŠ 

14. 9. 2020 

 

Ekoprojekt – Včely  - přednáška o včelách s ukázkou včelího úlu 

13. 10. 2020 

 

Vánoční focení 

14. 10. 2020 – 13. 11. 

2020 

Uzavření škol – distanční výuka 

26. 11. 2020 Ekoprogram „Ovečky“ – tvořivé dílny ve spolupráci s DDM Smetanka 

 

4. 12. 2020 Mikulášská nadílka – Čertí stezka v arboretu 

 

18. 11. 2020 Pedagogická rada – 1. čvtrtletí 

 

19. 11. 2020 Třídní schůzky – ZŠ – 1. čtvrtletí – MS Teams 

10. 12. 2020 Vánoční dílničky ve spolupráci s DDM Smetanka  

 

21. 12. 2020 – 3.1.2021 Vánoční prázdniny 

4. 1. – 9. 4. 2021 Distanční výuka žáků 3. ročníku 

14. 1. 2021 

 

Třídní schůzky ZŠ – MS Teams 

21. 1. 2021 Pololetní klasifikační pedagogická rada 

28. 1. 2021 Pololetní vysvědčení 

1. – 5. 2. 2021 Jarní prázdniny 

30. 3. 2021 Seminář pro rodiče – Psychohygiena pro rodiče v době pandemie 
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duben Třídní schůzky MS Teams 

30. 4. 2021 Projektový den – Čarodějnická škola 

14. 5. – 27. 5.2021  Karanténa – II. třída (2. a 5. ročník) – distanční výuka 

9. 6. 2021 Projektový den mimo školu – Výlet na Vlčí horu – ekologický projekt – Šablony II. 

14. – 29. 6. 2021 Projekt Erasmus+   pracovní dílny na zakončení mezinárodního projektu s Litvou a 

Lotyšskem 

21. 6. 2021 Focení na závěr školního roku 

24. 6. 2021 Projektový den mimo školu – Ekologie – Výlet do mokřadu v Jablonném 

v Podještědí – Šablony II. 

25. 6. 2021 Setkání s rodiči žáků na školní zahradě – opékání buřtů 

30. 6. 2021 Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení a rozloučení se žáky 5. 

ročníku 

 

 

 

Školní projekty 

 

Zdravá výživa 

Celoroční projekt zaměřený na zdravý životní styl, na zdravé stravování. V rámci projektu si 

také žáci mohli zakoupit dotované mléko – projekt – „Mléko do škol“ a  probíhal také projekt 

dotovaný MŠMT „Ovoce do škol“. Mléčné výrobky si mohly zakoupit i děti z MŠ. 

  

Ekologický projekt 

Sběr druhotných surovin – letos pouze 1x, celoročně mohou žáci likvidovat elektroodpad – 

v rámci projektu RECYKLOHRANÍ. Sběr školního papíru se neuskutečnil z důvodu 

pandemických opatření. 

 

2.3 Školní družina a školní (dětský) klub 

Školní družina pracovala podle  ŠVP pro školní družinu a ročního plánu zpracovaného paní 

vychovatelkou, který byl členěn na jednotlivá roční období, dále dělená do měsíčních bloků.  

Plán byl průběžně plněn. Z důvodu Covid pandemie byla část školního roku omezena 

prezenční docházkou dětí ze školní družiny. Pokud to bylo trochu možné, tak jsme plnili 

během školního roku úkoly ŠVP pro naši školní družinu a pracovali jsme podle ročního 
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plánu. V září jako každý rok jsme všichni přivítali prvňáčky, seznámili je s pravidly družiny a 

zahráli si společně seznamovací hry. Další aktivitou bylo naše tradiční vydlabování dýně a 

zdobení školní družiny strašidly, které děti vyráběly.  V době, kdy děti byly doma, tak paní 

vychovatelky vymýšlely různé aktivity online, například pečení sušenek, vyrábění 

velikonočních zajíčků z ponožek, online kvízy na téma Harry Potter a spoustu dalších. 

Během školního roku nastoupila paní vychovatelka Miroslava Panušková na nemocenskou 

16.11.2020 a pak plynule na mateřskou dovolenou. Poté jako zástup nastoupila paní 

vychovatelka Monika Trávníčková, která pracovala do konce dubna a po ní nastoupila paní 

vychovatelka Zdeňka Möstlová. V průběhu školního roku jsme se zaměřili především na 

společnou komunikaci, četbu knihy, dodržování hygieny a častý pobyt v přírodě.  

 

Podzim rychle utekl a nastoupila zima, kterou si děti moc užily. Chodili jsme často na boby a 

sáňky, ale také jsme vyhlásili soutěž o nejlepší sněhovou stavbu. Často jsme chodili na 

procházky po okolí a hráli hry ve sněhu. Když nám počasí nepřálo, tak jsme vyráběli různé 

výrobky, například přáníčka pro rodiče, závěsné zimní dekorace a valentýnský rámeček 

s fotkou. Na konci února jsme pro děti připravili maškarní zábavu, kde děti vyráběly, 

tancovaly a soutěžily. Na závěr maškarního odpoledne se vyhlašovala soutěž o 

nejoriginálnější masku. Vyhrála maska žraloka, kterou chlapeček vyráběl s maminkou. 

Březen a polovina dubna probíhala školní družina formou online. Během dubna paní 

vychovatelka Lenka Kučerová navštívila zařízení jiné družiny, kde nasbírala spoustu nápadů 

a aktivit pro naši ŠD. V dubnu jsme také s dětmi oslavili den Země a uklidili část obce 

Polevsko. Po úklidu čekala děti sladká odměna a odpočinek. V květnu jsme ve družině po 

odloučení přivítali žáky 3.ročníku, kteří byli z důvodu pandemie doma nejdéle. Společně 

jsme se vydali na procházku do arboreta, kde jsme strávili celé odpoledne. V červnu jsme si 

užívali krásného počasí, a proto jsme pobývali poslední měsíc školního roku na školním 

hřišti,  na zahradě,  na procházkách a zároveň si tak společně užívali poslední dny před 

vysvědčením.  

 

Přesto že byl školní rok velmi náročný, tak si myslíme, že jsme ho všichni společně skvěle 

zvládli a doufáme, že nám další školní rok přinese více společných zážitků.  
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3.  Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Mateřská škola 

 Zaměření jednotlivých výchovných celků Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání je směřováno na všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické a 

psychické, s přihlédnutím na individuální zájmy a přání dětí. RVP byl zpracován podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (č.j. 32 405/2004-22). 

Koncepce školy je dlouhodobá se zaměřením na ekologii a ochranu přírody  - pod názvem 

Klíček k poznávání. Program je uspořádán do tří hlavních Školních integrovaných bloků, 

které nastiňují tematické okruhy vzdělávacího obsahu. Z nich vyplývají dílčí bloky, 

které jsou rozpracovány učitelkami na jednotlivých třídách. Názvy dílčích bloků 

uvedených v ŠVP vyjadřují pouze tematické oblasti, kterým se mají učitelky s dětmi 

věnovat, učitelky si mohou dílčí bloky pojmenovat svými názvy, které budou vyjadřovat 

např. motivační propojení jejich TVP apod. a zařazovat je v různých obdobích školní 

roku dle potřeb dětí, na základě aktuální situace v přírodě apod. Názvy dílčích bloků jsou: 

Dítě a jeho okolí, Dítě a příroda po celý rok  a  Dítě a čas svátků, pohádek a her. Úkoly 

stanovené v ročním plánu byly beze zbytku splněny a práce s dětmi v mateřské škole je 

díky úsilí učitelek nadprůměrná. Mateřská škola se také účastnila mnoha akcí společně se 

základní školou. 

 

 

3.2 Základní škola 

 

Na základní škole probíhá vzdělávání ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 

programu „Škola Polevsko – klíč k vědomostem“.   
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Docházka - Absence 

 

Období 

 

                              Počet   hodin 

 

Průměrný počet 

Omluvených neomluvených    omluvených hodin 

 

I. pololetí 1 541 0 29,63 

 

II. pololetí 2 447 0 47,98 

 

 

Chování 

Hodnocení 1. pololetí 

 

2. pololetí 

 

Velmi dobré 52 

 

51 

 

Uspokojivé 0 

 

0 

 

Neuspokojivé 0 

 

0 

 

Výchovná opatření 

POCHVALA TŘÍDNÍHO UČITELE 

Pochvala Pololetí  ročník  Počet žáků/žákyň 

Za výborné studijní výsledky I. pol. 2. – 5. 47 

II. pol. 1 - 5. 47 

Za reprezentaci školy I. pol. 2. - 5. 0 

II.pol.  1. – 5. 0 

Celkem 31 
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Kázeňská výchovná opatření 

 Ročník Počet žáků/žákyň 

I. pol. II. pol. 

Napomenutí třídního učitele 1. – 5. 0 0 

Důtka třídního učitele 1. – 5. 0 0 

Důtka ředitele školy 1. – 5. 0 0 

Snížený stupeň z chování 5.r 0 0 

Celkem 0 

 

Celkový prospěch 

Hodnocení I. Pololetí II. pololetí 

 

Prospěli s vyznamenáním 47 48 

 

Prospěli 5 5 

 

Neprospěli 0 0 

 

Slovní hodnocení Hravá angličtina, Anglická 

konverzace 

52 51 

Slovní hodnocení všech předmětů 

 

0 1 

Nebyli hodnoceni 0 0 

 

Do vyššího ročníku postoupí  55 

 

Celkový počet žáků 54 55 

 

 

Na konci 1. pololetí odchází 2 žáci do domácího vzdělávání – pod ZŠ Okna.  Od 1. 2. 2021 

nastupuje do 2. ročníku 1 žák – přestup ze ZŠ Generála Svobody Nový Bor. 

 

Na II. stupeň ZŠ do Nového Boru Náměstí Míru odchází  3 žákyně z pátého ročníku,  1 žák 

na  Gymnázium v České Lípě. 
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4. Prevence rizikového chování 
 

Žáci byly na začátku roku seznámeni se školním řádem, kde je jim vysvětleno, jak se mají 

řádně chovat k sobě a k ostatním dětem. Na začátku školního roku byl proveden průzkum 

mezi rodiči – anketa, zda si všímají projevů rizikového chování na svých dětech a jaké mají 

možnosti předcházet projevům rizikového chování.  Monitoring proběhl i mezi všemi žáky 

základní školy. Byl vypracován podrobný plán – Prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ 

Polevsko. 

Výsledky šetření mezi rodiči  - prosinec 2020 – v příloze. 

 

V průběhu školního roku probíhá celoroční projekt zdravá výživa a zdravý životní styl. 

V tomto projektu jsou žáci průběžně seznamováni s nástrahami, které je mohou potkat – 

šikana, návykové látky a jak takovýmto situacím předcházet. Ve třídách fungují schránky 

důvěry, do nichž mohou žáci napsat, co je tíží a co by chtěli řešit. Řešení schránky důvěry 

probíhá jednou týdně při třídnické hodině. V průběhu roku mají žáci v rámci školní družiny 

připraven program, který minimalizuje šíření rizikového chování. Do tohoto programu jsou 

zapojeni všichni zaměstnanci školy včetně kuchařek a školnice.  Ředitelka školy zdárně 

ukončila studium na UK Praha Metodik prevence. Na základě studia byl v I. třídě zahájen 

projekt Zipyho kamarádi. Z důvodu pandemie nebyl dokončen a plánujeme pokračování 

v dalším školním roce.  

V rámci prevence a upevnění mezilidských a kolegiálních vztahu ředitelka školy objednala 

supervizi pro zaměstnance školy. Po skončení distanční výuky jedna zaměstnankyně 

využívala individuální terapie. V novém školním roce plánujeme pokračovat a zaměřit se na 

týmovou spolupráci mezi zaměstnanci všech oddělení.  
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5. Pracovníci školy 

5.1.  Pedagogičtí pracovníci 

 

 Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, 

aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Elena Průchová 

100 % VŠ, uč. 1.stupen ZŠ 32 

 

2. učitelka MŠ 

Mgr. Eva Kumštová 

100% VŠ, učitelka pro MŠ 27 

 

3. učitelka MŠ 

Barbora Tondlová 

100 % SŠ, učitelka pro MŠ 4 

4. učitelka MŠ  

Bc. Kristýna Maderová 

100 % VŠ, učitelka pro MŠ 1 

5.  učitelka MŠ 

Bc. Jana Kotěborská 

 VŠ, učitelka pro MŠ  Nyní RD 

6. 

 

Učitelka MŠ  

Jana Bílková 

 SŠ, učitelka pro MŠ Nyní RD 

7. učitelka ZŠ 

Mgr. Dagmar Kučerová 

100 % VŠ, uč. 1. stupeň 28 

 

8  učitelka ZŠ  

Mgr. Jana Szittyayová 

 VŠ, uč. pro ZŠ Nyní RD 

9. učitelka ZŠ 

Mgr. Markéta Hlaváčková 

100 % 

 

VŠ, uč. 1. stupeň 32 

10.  

 

Učitelka ZŠ zástup za MD 

Lucie Špádová 

89 % SŠ, uč. 1. stupeň – 

studuje UJEP 

1 

11. Učitelka ZŠ zástup za MD 

Bc. Magdalena Kudláčková 

50 % VŠ 16 

12.  učitel ZŠ – AJ 

Oliver Dobson 

19 % 

 

VŠ – rodilý mluvčí 16 

13. vychovatelka ŠD 

Bc. Miroslava Panušková 

100 % 

 

VŠ, vychovatelství 8 

Nyní MD 

14.  Vychovatelka ŠK 

Lenka Kučerová 

50 % SŠ 3 

 

15.  Asistentka pedagoga MŠ 

Karolína Staňová 

75 % SŠ, kurz asistenta 

AP 

2 

16. 

 

Asistentka pedagoga ZŠ 

Zofia Doškářová 

40 % SŠ, kurz asistenta 

AP 

4 

17. Asistentka pedagoga 

Lenka Kučerová 

35 % SŠ, kurz asistenta 

AP 

3 

18.  

 

Asistentka pedagoga 

Petra Zemanová 

80 % SŠ, kurz chůva 0,5 

19.  Vychovatelka ŠD 

Zástup za MD Zdeňka Möstlová 

50 % SŠ, kurz chůva 0 
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20. 

 

učitel ZŠ – ICT 

Ing. Petr Průcha 

DPP 

 

VŠ  1 

21. Školník  

Ing. Jaromír Panuška 

 VŠ, důchodce  

22. 

 

Logopedická asistentka 

Olga Mejtská 

DPP SŠ Přes 40 

let praxe 

 

Přehled aprobovanosti výuky  

 

Předmět 

Celkový 

počet 

hodin 

týdně 

Vyučováno s odbornou a 

pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné a 

pedagogické způsobilostí 

Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 
tj. % 

Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 
tj. % 

Matematika I. st. 24 3 24 100 %    

Prvouka 6 1 4 66,6 % 1 2 33,3 % 

Český jazyk  43 3 39 81,4 % 1 8 18,6 % 

Cizí jazyky 17 2 17 100 %    

Přírodověda 6 2 4 66,6% 1 2 33,3 % 

Vlastivěda 4 2 2 50 % 1 2 50 % 

ICT 1 1 1 100 %    

 

5.2 Provozní zaměstnanci 

 

Pořadové 

číslo PP 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace 

Roků  

praxe 

1. Vedoucí stravování 

Bc. Miroslava Panušková, od 

16.11. 2020 Zofia Doškářová 

31,5% střední odborné vzd. 8 

 

1 

2. Kuchařka 

Petra Brandsteinová 

100 % vyučena  21 

3. Pomocná kuchařka  

Martina Dlouhá 

100 % vyučena  16 

4 Úklidové práce 

Ladislava Hájková 

100 % vyučena 31 

5. Školník 

Ing. Jaromír Panuška 

15 % VŠ  43 
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5.3.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 absolvovali tito zaměstnanci školení:   

 

Jméno zaměstnance Název školení Pozn. 

Mgr. Elena Průchová Studium – metodik prevence – zahájení l/2019 

Ukončení 1/2021 

 

UK Praha 

Mgr. Elena Průchová 

 

Novely právních předpisů Mgr. Pavel 

Zeman 

Mgr. Elena Průchová 

 

Základy IT (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Elena Průchová 

 

Začínáme s 3D tiskem ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Elena Průchová 

 

Aktivizační metody na začátku hodiny ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Elena Průchová 

 

Formativní hodnocení JOB spolek pro 

inovace 

Mgr. Markéta 

Hlaváčková 

Rozvoj čtenářské gramotnosti (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Markéta 

Hlaváčková 

Polytechnické vzdělávání ITveškole 

Mgr. Markéta 

Hlaváčková 

Aktivizační metody na začátku hodiny ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Markéta 

Hlaváčková 

Formativní hodnocení JOB spolek pro 

inovace 

Bc. Magdalena 

Kudláčková 

Rozvoj čtenářské gramotnosti (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Bc. Magdalena 

Kudláčková 

Aktivizační metody na začátku hodiny ITC International 

TEFL, Praha 

Bc. Magdalena 

Kudláčková 

Formativní hodnocení JOB spolek pro 

inovace 

Mgr. Dagmar Kučerová 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Dagmar Kučerová 

 

Základy IT (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Dagmar Kučerová 

 

Polytechnické vzdělávání ITveškole 

Mgr. Dagmar Kučerová 

 

Aktivizační metody na začátku hodiny ITC International 

TEFL, Praha 

Mgr. Dagmar Kučerová 

 

Formativní hodnocení JOB spolek pro 

inovace 

Lucie Špádová Rozvoj čtenářské gramotnosti (Šablony II) ITC International 

TEFL, Praha 

Lucie Špádová 

 

Polytechnické vzdělávání ITveškole 
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Lucie Špádová Aktivizační metody na začátku hodiny ITC International 

TEFL, Praha 

Lucie Špádová 

 

Formativní hodnocení JOB spolek pro 

inovace 

 
 

6.  Výkon státní správy 

6.1 Mateřská škola 

 

Na základě písemné žádosti rodičů rozhodla ředitelka školy o přijetí 7 dětí  k vzdělávání v MŠ 

pro školní rok 2020/2021.  Celkový počet přihlášených dětí k 1. 9. 2020 činil 35 dětí z toho 16 

dívek a 19 chlapců. 

 

6.2 Základní škola 

 

 

Školní rok 2020/2021 

U zápisu do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 

14 3 11 

 

Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se účastnilo 6 dívek a 5 chlapců z toho tři 

chlapci mají odklad PŠD.  Všichni přijatí žáci splňují požadavky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ.  

 

7.  Řízení školy a akce školy 
 

Ředitelka školy vypracovala na začátku školního roku plán akcí pro děti MŠ a žáky ZŠ. 

Všechny úkoly stanovené v tomto plánu byly splněny. Kontrola plnění úkolů probíhala 

průběžně na pedagogických radách.  

7.1.  Vybavení školy 

 

Škola je plnohodnotně vybavena. V rámci projektu Šablony II. bylo do školy pořízeno  10 

nootebooků. Některé dříve pořízené NTB byly vyřazeny, protože již nesplňovaly požadavky 

na současnou výuky – nefunkční hardware, zastaralé programy např. VISTA, XP apod. 

Výpočetní techniku je potřeba obnovovat. Průběžně dochází k nákupu nového nábytku do 
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MŠ. Je potřeba ještě provést rekonstrukci WC v 2. a 3. podlaží, a modernizaci kuchyně. Škola 

společně se zřizovatelem podala žádost o dotaci a žádost byla schválena, ale z důvodu 

velkého nárůstu cen, byla dotace vrácena a budě podána žádost nová s aktuálními cenami. 

Pouze z důvodu havarijního stavu bude zrekonstruováno WC pro zaměstnance školy a školní 

kuchyň o letních prázdninách. Se zřizovatelem se také jedná o přístavbě školy, protože chybí 

technické zázemí, sborovna a jedna třída. Vyřešily by se tak nedostatečné prostory, protože 

škola nemá kabinety ani sborovnu. Tento požadavek je v dlouhodobém plánu školy při 

žádosti o dotaci. 

8. Kontroly na pracovišti 

 

Dne 17. 9. 2020 proběhla veřejnosprávní kontrola. Předmětem prověrky je výběrové 

přezkoušení informací obsažených v  účetní závěrce  k 31. 12. 2019  a zhodnocení 

používaných účetních metod a ocenění majetku. Předmětem  prověrky je dále zhodnocení 

souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního 

systému a  rozpočtového procesu a  kontrola čerpání účelových prostředků. Posouzení 

účelnosti a hospodárnosti nákladů. 

Závěr a opatření   

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně.  Účetní 

závěrka  podává věrný obraz pohledávek a závazků organizace, věrný obraz výnosů a 

nákladů, podává rovněž věrný obraz majektu. Účetní závěrka byla sestavena  v souladu 

s vyhláškou 410/2009 Sb. Byla provedena podrobná inventura účtů.  Organizace hospodaří 

v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné.   

 

Revize spalinové cesty    -  6. 8. 2019 

Elektronická zabezpečovací signalizace  - 18. 8. 2021 

Kontrola plynových kotlů     - 6. 8. 2019 

Revize sportovního náčiní    – originál na OÚ 

Kontrola hasicích přístrojů    - 13. 4. 2021 

Revize hromosvodu     - 29. 5. 2020 

Revize elektrického zařízení    - 29. 5. 2020 

Revize elektrických spotřebičů   - 29. 5. 2020 
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9. Aktivity 
 

 

 

ZŠ – výukové aktivity: 

celoročně – kroužek AJ – (vede Oliver  Dobson- výborná úroveň, žáci mají vynikající 

výsledky, NJ (vede Mgr. Sonja Perglerová- MŠ – vynikající vedení), ve druhém pololetí 

z důvodu lockdownu kroužek nebyl. 

 

Jednodenní akce školy: 

Čarodějnická škola a pasování nových prvňáků. 

 

Vícedenní akce školy: 

Škola v přírodě se neuskutečnila – mimořádná opatření MŠMT na závěr školního roku. 

Neproběhla plánovaná návštěva zahraničních škol v rámci projektu Erasmus+, projekt 

prodloužen do 31. 8. 2021. Mimořádná opatření a nouzový stav nedovolil vycestování do 

zahraničí. Jsme součástí mezinárodní pedagogické aplikace Twinspace. 

 

Sponzorskými dary podpořili činnost školy: 

 

Andrea Hovbelová – finanční a věcné dary 

Mgr. Olga Koutná – věcné dary, uspořádání vystoupení – advent, pracovní dílničky pro děti, 

 

 

9.1    Spolupráce s ostatními organizacemi 

9.1.1 Odborová organizace 

 

Základní škola a Mateřská škola nemá odborovou organizaci. 
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9.1.2 Malotřídní školy 

 

Z důvodu pandemie COVID – 19 neprobíhaly žádné akce s malotřídními školami v rámci 

okresu Česká Lípa.  

 

9.1.3 Spolupráce s DDM 

 

Základní škola a Mateřská škola Polevsko spolupracuje s Domem dětí a mládeže  Smetanka 

v Novém Boru při pořádání akcí školy či využívá akce pořádané DDM. O prázdninách 

pořádá DDM Smetanka ve spolupráci s naší školou příměstský tábor, žáci polevské školy 

mají zvýhodněnou cenu. 

 

 

9.1.4 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

Základní škola úzce spolupracuje s PPP v České Lípě, časté jsou individuální konzultace o 

žácích s SPU a jejich podpora. Proběhla také metodická pomoc pro vzdělávání mimořadně 

nadaných žáků. 

 

 

10. Záměry školy, zhodnocení, závěr 

10.1 Předpokládaný vývoj školy 

 

V příštím roce bude počet žáků ZŠ cca 51 dětí. Z 5. ročníku odchází 16 žáků, do 1. ročníku je 

zapsáno 10 žáků, jeden žák do 2. ročníku a jedna žákyně do 3. ročníku. Předpokládáme 

vysoký zájem o školní družinu.  Do mateřské školy dochází i několik dětí z obce Kytlice. 

Škola se potýká s absencí tělocvičny, kdy hodiny TV je potřeba řešit. Na základě jednání se 

zřizovatelem se dohodlo dojíždění do tělocvičny v zimních měsících do ZŠ Arnutlovice 

v Novém Boru, ale v tomto školním roce z důvodu omezení TV v krytých budovách jsme 

tuto možnost nevyužili. Tělesná výchova probíhala v rámci možností na školním hřišti, či ve 

volné přírodě – v zimě sáňkování a bobování, na jaře – turistika. Plavání nebylo. 

Celkem má škola k dispozici  21 notebooků pro žáky.  Při uzavření škol bylo žákům půjčeno 
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na distanční výuku 8 notebooků. Škola má nevyhovují pokrytí internetem, je potřeba zajistit 

posílení, aby bylo možné připojit v jednom okamžiku např. i 20 žáků.   I v tomto školním 

roce pokračovala výuka anglického jazyka  od 1. ročníku, abychom vybavili naše žáky 

přecházející do 6. ročníku v Novém Boru dostatečnými jazykovými znalostmi. V letošním 

roce opět velice pozitivně ovlivnil výuku také kroužek AJ. Očekáváme dobré výsledky. 

Podle aktualizace ŠVP byla v rámci prvouky začleněna výuka dopravní výchovy a finanční 

gramotnost. Bylo zahájeno jednání se zřizovatelem ohledně přístavby školy, vybudování 

odborných učeben, dalšího oddělení ŠD a sborovny pro pedagogy. 

 

 

10.3 Závěry sebehodnotící zprávy 

 

Škola svůj roční plán splnila. Osnovy vzdělávacího programu byly splněny ve všech 

ročnících ZŠ i v obou třídách MŠ. V 1., 2., 3. , 4. a 5. ročníku se vyučovalo podle školního 

vzdělávacího programu „Škola Polevsko – klíč k vědomostem“ a v MŠ podle ŠVP „Klíček 

k poznávání.“ Děti využívají přírodního prostředí ke svým aktivitám - pobyt v přírodě a 

zejména v lese – krmení zvěře v zimním období - podmínky v okolí školy jsou ideální. Žáci a 

děti MŠ měli k výběru několik zájmových kroužků, které měly velký úspěch i u rodičů, 

zejména kroužek anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího. Rodiče se velice aktivně 

zapojili do akcí pořádaných školou. V období distanční výuky byly uspořádány on-line 

semináře pro rodiče v rámci Šablon II. Žáci pravidelně pracují s počítačem a velmi dobře 

zvládají základy práce s počítačem. Výsledky logopedické prevence, která probíhala 

v mateřské škole, jsou na vysoké odborné úrovni.  

 

 

10.4 Záměry školy 

 

Vhodnou nabídkou výukových programů, zejména výukou anglického jazyka od 1. ročníku, 

udržovat úroveň vzdělávání žáků, využívat moderní výukové metody,  v dalších jazycích a 

udržovat úroveň vzdělávání v ostatních výukových oblastech na celostátním průměru. Nadále 

se budeme zaměřovat na prevenci rizikového chování a udržování přátelské atmosféry ve 

škole – program Zipyho kamarádi (ředitelka školy je lektorkou programu). Udržovat plnou 

kvalifikovanost pedagogického sboru. Podporovat pedagogy v dalším odborném vzdělávání a 

odborném růstu. I nadále využívat co nejvíce okolí školy pro sportovní aktivity, zúčastňovat 
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se kurzů plavání, pořádat fotbalová utkání s okolními malotřídními školami a zúčastňovat se 

dalších aktivit pořádaných ostatními malotřídními školami. Nadále zajišťovat nejpestřejší 

možnosti využití volného času dětí zájmovými kroužky. Nadále provádět logopedickou 

prevenci u dětí v MŠ a ZŠ. Společně s Obecním úřadem Polevsko zajistit pronájem 

tělocvičny na zimní měsíce nebo vybudování tělocvičny v obci. Společně s Obecním úřadem 

se zapojit do zvelebování naší obce. 

 

Koncepční záměry školy 

 

V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil 

důraz na některé aspekty: 

 

1. Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost. Zjistili 

jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. 

Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je 

porovnávání výsledků sousedních škol, účast na propagačních akcích školy. V této 

oblasti jsme se zaměřili i na méně tradiční způsoby propagace - například rodiče mají 

možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce 

učitelky. Zde rodiče oceňují nejvíce otevřenost školy - nejde o předem připravené 

"vzorové hodiny", návštěva je možná kdykoli.  

2. Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o 

potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále 

stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. 

3. Zjišťování potřeb rodičů, objasňování případných korekcí jejich nereálných 

požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují.  

 

Důležité je s rodiči komunikovat i o problematice provozu MŠ v době prázdnin ZŠ. 

Zajišťovat pro děti a žáky ve spolupráci DDM Smetanka v průběhu prázdnin příměstský 

tábor, který měl v předchozích letech velmi dobrý ohlas, jak u dětí, tak i u rodičů.  

Dále zajištovat pro žáky vyšších ročníků dětský klub odpoledních hodinách, kdy dětem 

skončilo vyučování a rodiče jsou ještě v práci – dotace MPSV. 

Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož 

obsah vychází zřejmě z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje spolupráci s rodiči 
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a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru 

a respektuje osobnost dítěte. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován 

prostřednictvím rady školy a k jejich podpoře přispívá konkrétními kroky. Koncepce rozvoje 

školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním 

potenciálu zainteresovaných stran. Na začátku každého školního roku ředitelka školy 

předkládá učitelkám a zástupcům rodičů ke konzultacím celoroční plán činnosti školy, který 

vychází z dlouhodobé koncepce. Cíle jsou reálné a v rámci stanovených priorit se plní.  

 

Škola dbala o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. 

Usilovala o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. 

Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během 

vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistila pobyt žáků o přestávce mimo budovu 

školy.  

Učitelky byly motivovány k pořádání akcí ozdravného, sportovního charakteru pro žáky v 

rámci výuky předmětů i v mimoškolní činnosti, zařazování pohybových forem do 

vyučovacích hodin. Tato oblast byla sledována v rámci kontrolní činnosti, úspěšná práce v 

této oblasti byla jedno z kritérií pro udělování mimořádných odměn. 

Pozornost byla věnována estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících - třídy jsou 

ponechávány  od 1. do 5. ročníku ve stejných místnostech. 

Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikaci chování žáků. Učitelky a 

učitelé se sjednotily v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovaly 

kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole 

nepřísluší trestat, rozebíraly s žáky a vedly je k pochopení nevhodnosti takového chování. 

Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívaly spolupráci s rodiči.Ve 

druhém a pátém ročníku proběhl kurz Zipyho kamarádi, kde výsledky se projevili v milém a 

ohleduplném chování mezi dětmi. V letošním školním roce nebylo uděleno žádné kázeňské 

opatření, zejména v důsledku precizní práce s dětmi při vedení třídnických hodin. 

 

Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je rodinné prostředí a pohodové klima. Pro žáky to 

znamená, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima (wellbeing), bez stresů, ve kterém se 

děti daleko více naučí. Pro učitelky pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, 

zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO 

příspěvková organizace 

471 16   Polevsko 167 

 

 36 

vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění 

povinností. Další změnou je zavedení formativního hodnocení, které klade vyšší nároky na 

pedagogy, ale přináší efektivnější motivaci žáků k vlastnímu učení a vzdělávání se. Žáci 

budou využívat mapu vlastního pokroku a sebehodnocení. Výsledky ve vzdělávání budou 

hodnoceny slovně. Je to další krok k reformě školství a pohledu na něj. 

 

 

 

V Polevsku, 31. srpna 2021 

        Mgr. Elena Průchová  

                                                                                                      ředitelka školy 
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11.   Základní údaje o hospodaření školy za rok  2020 
 

11.1   Prostředky ze státního rozpočtu 

 

Mzdy Hrubé mzdy:       6 049 097,-- 

OPPP                       20 000,--      

Odvody ZP:                        544 794,-- 

SP:                      1 501 274,--    

FKSP                         122 087,68 

ONIV  

Náhrady pracovní neschopnosti 

                              200 340,32 

   55 287,-- 

Účelové dotace:             

Celkem                              8 492 880,-- 

 

11.2 Prostředky z obecního rozpočtu – hlavní činnost –náklady  

Materiál Potraviny:           342 269,17         

Ost. Materiál        128 353,67      

(materiál,DrDHM,léky,UP,) 

Služby + ostatní 

 

 

 

  

Poštovné :               1 548,-- 

Telefony:              17 864,33           

Školení:                 10 250,--         

Ost. služby:         297 059,97           

Pohoštění                0             

Popl.bance,bojišť.org. 12 288,--        

Opravy                                  14533,53    

  

Voda                                46 643,--                         



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO 

příspěvková organizace 

471 16   Polevsko 167 

 

 38 

Elektřina                               68 539,--          

Plyn 

Pevná paliva - uhlí 

                              81 208,--             

                            0 

Cestovné                                  2 504,-- 

Odpisy 

Ostatní pokuty a penále 

186 893,-- 

1 003,-- 

 

Mzdy  

 Pov.poj.Kooperativa  

 Dohody                   28 300,-- 

                                  1 613,33 

Celkem Hlavní činnost Náklady                 1 240 870,-- 

 

 Vedlejší činnost                  

 

Náklady                 0     

Materiál 

 

 

Služby 

Potraviny:             

Ost.materiál:                  

Nákl.na reprezentaci      

Zprac.dat                       

Telefony                        

Ost.služby                      

Progr.vybavení              

Opravy                            
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Energie El.energie                      

Voda                              

Plyn                                  

Mzdy Platy              

Odvody ZP                                  

SP                                 

Kooperativa                       

FKSP  

Z toho - hrazeno- z fin.darů 

                                      

Celkem náklady:        32 440,74                                 

Materiál Učební pom.,hračky     6 509,-- 

DrDHM                           

Materiál                     25 931,74                   
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ERASMUS 

 

Prostředky hrazené –EU-ERASMUS 

 

Celkem náklady:      68 926,49 

 Mzdy    

 

Materiál   

 

Služby 

Dohody                       28 000,-- 

 

 Učební pomůcky         

Mat.    10 765,19 

Ost. Služby   30 161,30 

Cestovné                             

Progr.vybavení             

 

ERASMUS- Alfabetizace 

 

Prostředky hrazené –EU-ERASMUS 

 

Celkem náklady:      187 118,11 

 Mzdy    

 

Materiál   

 

Služby 

Dohody                       168 500,-- 

 

 Učební pomůcky          8 968,52 

Mat.      8 386,35 

Ost. Služby   1 263,24 

Cestovné                             

Progr.vybavení             
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ŠKOLNÍ KLUB 

 

Prostředky hrazené – MPSV 

 

Celkem náklady:    412 408,22   

 Mzdy    

 

 

 

Materiál   

 

Služby 

Hrubá mzda          272 861,-- 

OO N                      48 000,--  

ZP+SP                    85 122,--  

 FKSP                      5 457,22  

Učební pomůcky         

Mat.     

Ost. Služby                968,--    

Cestovné                                         

 

 

OP VVV II 

 

Prostředky hrazené –OP VVV II 

 

Celkem náklady:    356 482,20   

 Mzdy    

 

 

 

 

Materiál   

 

 

Služby 

Hrubá mzda            111 269,-- 

OO N                      104 300,-- 

ZP+SP                     37 743,-- 

 FKSP                       2 295,26 

 Náhrady PN            3 494,-- 

Učební pomůcky     59 225,16 

DrDHM                   12 046,--    

Mat.    3 629,78 

Školení                   10 620,-- 
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Ost. Služby                 3 000,--   

Cestovné                     1 362,--        

Progr.vybavení            7 498,-- 

 

 

 

 

 

 

 

12. Přílohy 

12.1 Fotogalerie 

 

Zaměstnanci školy v průběhu školní roku fotografují akce školy, které jsou prezentovány na 

Facebooku školy 

 

https://www.facebook.com/zsmspolevsko/ 

 

dále na webových stránkách školy  

 

 www.skolapolevko.cz  

 

v sekci fotogalerie, kde budete přesměrováni na cloudové uložiště : 

 

http://zsmspolevsko.rajce.idnes.cz/ 

 

Přístupové údaje: 
 

Jméno: ŠKOLA POLEVSKO 

kód:  Polevsko167 

 

 

 

 

12.1.1   Mateřská škola 

 

 

zde budou fotografie MŠ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zsmspolevsko/
http://www.skolapolevko.cz/
http://zsmspolevsko.rajce.idnes.cz/
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12.1.2  Základní škola 

 

 

 
 

 

 

Slavnostní otevření arboreta – vystoupení žáků školy  - září 2020 
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Přednáška o včelách za účasti senátora Jiřího Voseckého – září 2020 
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Ekohrátky – listopad 2020, projektový den s DDM Smetanka 
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Mikuláš andělé a čerti -  prosinec 2020 
 

 
 

 

mikulášské překvapení v arboretu  
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Vánoční dílničky – projektový den 
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Videokonference s Litvou a Lotyšskem – leden 2020 
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Sladká matematika s paní učitelkou Dášou – únor 2021 
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Projekt ERASMUS – Pátraní po ztracených místech - červen 2021 
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Projekt ERASMUS – Pátraní po ztracených místech - červen 2021 
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Pečeme s babičkou Maruškou 
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Projektový den – Ekovýlet na Vlčí horu 
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Projektový den 

Mokřady Jablonné 

MŠ a 1. ročník 

červen 2021 
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Mokřady Jablonné ZŠ 2. – 5. ročník – červen 2021 
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Závěr školního roku – rozloučení s žáky 5. ročníku 
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13. Schválení výroční zprávy 
 

 
 

 

Mgr. Dagmar Kučerová     …………………………….. 

 

Andrea Hovbelová      ................................................ 

 

Lenka Panušková      ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


