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Charakteristika školy, podmínky pro práci školy 

 

Mateřská škola 

V mateřské škole pracovaly dvě třídy dětí. 

Škola je umístěna v historické budově asi 2 km od budovy základní školy. 

Budova školky prošla rekonstrukcí v roce 2013. Je zateplená, okna jsou vyměněná. Vnitřní prostory 
jsou průběžně malovány a doplňovány novým nábytkem. O prázdninách proběhla rekonstrukce 
školní kuchyně, vybavení domácím videotelefonem, posílení signálu wifi v celé budově. Pro přípravu 
předškoláků byl zakoupen dotykový monitor (se stojanem) a plánuje se zakoupení interaktivních 
výukových programů. 
Školka má v suterénu prádelnu, do které byla v letošním roce pořízena nová sušička prádla. 
 
Budova je obklopena upravenou, prostornou zahradou s herními prvky, pískovištěm a záhonem na 
pěstování plodin. Je zde umístěn zahradní domek na hračky a nářadí, děti pečují o bylinnou zahrádku. 
Uskutečnila se výměna písku v pískovišti, celková oprava a výměna jeho zakrytí. Zahrada je oplocená.  
Herní areál školky využívá v odpoledních hodinách i veřejnost. 

 

Základní škola 

V základní škole pracovaly tři třídy s pěti ročníky 1. stupně. 

Budova prošla od dubna 2014 rekonstrukcí – zateplováním a výměnou oken. Vstupní dveře jsou 
zabezpečeny čipovým systémem. Došlo k další výměně nefunkčních dveří, tentokrát na WC.  
 

V průběhu školního roku došlo k výměně počítačového vybavení pro výuku informatiky dvanácti 
počítači s OS Windows. Škola přešla na pevné stabilní a rychlejší připojení k internetu a současně 
posílila možnost přístupu přes wifi v celé budově školy. Proběhla příprava na přechod k elektronické 
žákovské knížce pro žáky 2.-5.ročníku. Žákům byly zřízeny g-mailové účty, které slouží nejen 
k emailové komunikaci, ale i k on-line výuce v případě epidemiologických opatření.  

Kmenové třídy byly vybaveny zásobníky na teplou vodu. 

Během prázdnin probíhá průběžně malování tříd 

Škola využívala k výuce 5 učeben. V odpoledních hodinách byly 2 učebny využívány jako prostory pro 
oddělení školní družiny.  

V budově je tělocvična. Revize tělocvičného nářadí je prováděno pravidelně každý rok. Vybavení je 
průběžně doplňováno nákupem sportovního nářadí a náčiní. 

Areál školní zahrady je v odpoledních hodinách využíván školní družinou. Škola na hodiny tělesné 
výchovy využívá cvičné fotbalové hřiště. 

 

 



 

Školská rada 

Pracuje v počtu 6 členů.  
V tomto školním roce se uskutečnily nové volby všech členů. Vzhledem ke covidovým opatřením 
Školská rada zasedala ve školním roce 2021/22 jednou. Zápis z jednání je založen ve škole a na 
webových stránkách školy. 
 
 

 

Vzdělávací programy školy, přehled učebního plánu 

Mateřská škola 

Vzdělávací program „Řasnička - Barevná školka“, platný od 1. 9. 2017 

Základní škola 

Vzdělávací program „Žijeme s přírodou“, platný od 1. 9. 2015 

 

Učební plán 1. stupně základní školy ve školním roce 2021/22 

Předmět   Ročník    
 1. 2. 3. 4. 5.  
Český jazyk 9 9 8 7 7 40 

 
Anglický jazyk 1 2 3 3 3 12 

 
Matematika 4 4 5 5 5 23 

 
Informatika - - 1 - -        1 

 
Prvouka 2 2  2 - -         

14 
 

Přírodověda - - -  2 2 
Vlastivěda - - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 13 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1  5 

 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

 
Týdenní dotace 21 22 25  25 25 118 

 
 
Aktivity financované z ESF                                                                                                                                                                                                                                      
Doučování dětí ohrožených školním neúspěchem  
Projektové dny ve i mimo školu 
 



 

Počty žáků ve školním roce 2021/22, údaje o přijímacím řízení dětí a žáků 

Počet dětí MŠ 

Počet dětí       45 Z toho počet dívek               21 
 

Počet žáků ZŠ 

Třída/ročník Počet žáků Z toho dívek Třídní učitelé 
  I. třída / 1. ročník 
               / 2. ročník 

6 2 Mgr. Eva Špačková 
10 6 

 II. třída / 3. ročník 
               / 4. ročník       

9 5 Mgr. M. Hyttychová   
6 1 

III. třída / 5. ročník 22 9 Mgr. Bc. D. Kudrnová 

Celkem 53 23  

 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 

Počet dětí přijatých do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 Počet odkladů 
5 5 

 

Údaje o zabezpečení péče pro integrované žáky a žáky se SPUCH 

Žáci individuálně integrovaní v běžných třídách  5 

 
Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD 
 
 Počet oddělení Celkový počet žáků v 

ŠD 
Počet žáků na jedno 
oddělení 

Školní rok 2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

 2 2 49 47 24,5 23,5 

 
Výkon státní správy 
 
Rozhodnutí ředitelky Počet Odvolání 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 
Odklad povinné školní docházky 4 0 
Zahájení povinné školní docházky 12 0 
Přijetí do ZŠ 2 0 
Přijetí do MŠ 16 0 
Rozhodnutí o povolení IVP 2 0 
O prominutí úplaty za obědy 0 0 
   

 

 

 



Personální zabezpečení činnosti školy 

Pracovník Aprobace - specializace Vzdělání Úvazek Délka praxe 
ředitel školy  1. st. ZŠ – Tv VŠ 1,00 35 
učitelka 1. stupně 1. st. ZŠ VŠ 1,00 41 
učitelka 1. stupně 1. st. ZŠ  VŠ 1,00 10 
učitelka 1. stupně 1.st. ZŠ VŠ 1,00 35 
učitelka 1. stupně 1.st. ZŠ VŠ 0,14 17 
     
vychovatelka ŠD Vychovatelství     Ma 1,00 22 
vychovatelka ŠD Předškolní a mimoškolní pedagog. SOŠ 0,536 4 
učitelka MŠ SpŠ  Ma 1,00 23 
učitelka MŠ SpŠ Ma 1,00 16 
učitelka MŠ SzŠ, maturita na SpŠ Ma 1,00 21 
učitelka MŠ SpŠ Ma 1,00 12 
asistentka pedagoga Kurz AP Ma 0,75  
asistentka pedagoga Kurz AP Ma 1,00  
Školní asistent Kurz AP Ma 0,50  
     
domovník  VL 0,50  
uklízečka ZŠ a MŠ  VL 0,50  
uklízečka ZŠ a MŠ  VL 1,00  
vedoucí provozu jídelny 

 
ZŠ 0,66  

kuchařka MŠ  VL 1,00  
kuchařka ZŠ  VL 1,00  
Fyzicky                                  20  lidí (spojené PP) Přepočítaných                      17,586 
                                                                             VŠ – vysoká škola,  Ma – maturita, VL – výuční list, ZŠ – základní vzdělání 

 
 
 Přehled věkové skladby zaměstnanců 

 
 
 
 

 
Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Zařízení Počet 

pracovníků 
Kurzy, přednášky (krátkodobé) 

MŠ 1 Metodický seminář - dopravní výchova  
MŠ 1 Cvičím tělo, oči, ruce, psaní zvládnu jednoduše  

MŠ 1 Kurz 1. pomoci - v ZŠ  

MŠ 3 online školení -  Týden učitelů - Předškolní poradna - 
OŠD, dítě s OMJ, vzdělávání dětí s SPVP, autismem, 
logopedické obtíže 

 

MŠ 1  Pedagogická diagnostika v MŠ - webinář   

MŠ 1  Hry v MŠ - webinář  

MŠ 1  Poznávání neživé i živé přírody v MŠ  

MŠ 1 online školení - minikurz - školní zralost pro učitelky MŠ  

MŠ 1 Metody a techniky dramatické výchovy - webinář RVP  

Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 
celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 

2/2 9/9        5/5 2/1 2/1 



MŠ 1 Hry v MŠ - hýbeme se, hrajeme si - webinář RVP  

MŠ 1 Efektivní komunikace s dětmi  

MŠ 1 Experiment v MŠ  

ZŠ 7 Kurz 1. pomoci - v ZŠ  

 
 
 
Zařízení Počet 

pracovníků 
Kurzy, vzdělávání (dlouhodobé) 

MŠ 2 kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro 
pedagogy 

20 hodin 

 
 

 

Výsledky vzdělávání 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2021/22 

 

 
Přehled výchovných opatření 2021/22 
 
Ředitelská důtka Snížený stupeň chování 

0 0 
 
Počty zameškaných hodin 
 
2021/22 omluvených neomluvených 
 celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 
celkem 6313 119,11 0 0 
 
Přestupy z 5. ročníku 
 
 šk. rok 

2014/15 
šk. rok 
2015/16 

šk. rok 
2016/17 

šk.rok 
2017/18 

šk. rok 
2018/19 

šk. rok 
2019/20 

šk. rok 
2020/21 

šk. rok 
2021/22 

Na jinou ZŠ 5 8 4 7 9 7 11 17 
Na 
gymnázium 

1 0 4 1 1 3 1 5 

 
 
 

 Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Ročník 2020/2021 
 

2021/2022 2020/2021 
 

2021/2022 2020/2021 
 

2021/2022 2020/2021 
 

2021/2022 

1. 11 6 11 6 0 0 0 0 

2. 9 10 9 8 0 2 0 0 
3.          5 9 3 9 1 0 0 0 
4. 21 6 14 3 7 3 0 0 
5. 12 22 5 11 7 11 0 0 

         



Žáci učící se cizí jazyk 
 
Anglický jazyk                                         53 
 
Srovnávací tabulky vývoje počtu žáků v MŠ a ZŠ 
 
Tř. 2013/ 

14 
2014/ 
15 

2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2020/ 
21 

2021/ 
22 

1.  28      23     27 27 19 22 18 18 22 
2.  28 28 25 25 18 22 21 23 23 
 56 51 52 52 37 44 39 41 45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Výběrové zjišťování výsledků 

Od poloviny května do poloviny června 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili certifikovaného testování ČŠI 
„Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ“ z matematiky, českého jazyka a dovedností 
usnadňující učení. Primárním cílem výběrového zjišťování rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo 
školy mezi sebou – cílem výběrových zjišťování České školní inspekce je poskytnout informaci o tom, 
nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy 
nemůže reprezentovat celý vzdělávací obor (předmět). 
Každý žák se svými přihlašovacími údaji mohl na portálu ČŠI InspIS SET seznámit se svými výsledky. 
Celkové výsledky školy jsou vytisknuty a uloženy v ředitelně školy. 

 

 
 
Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
Veřejnosprávní kontrola – 16. 11. 2021. 

Kontroly vnitřního kontrolního systému proběhly 4 - kontrola uspořádání účtů. 

 
Veškeré protokoly založeny ve škole se závěry, že nebylo zjištěno nedostatků. 
 
 
Další záměry školy 
 
V mateřské škole uskutečnit výměnu šatních skříněk v horním oddělení a dětského nábytku (stolky a 
židličky) v dolním oddělení. Pokračovat v průběžném malování tříd a chodeb. Pro předškolní výuku 
zakoupit interaktivní výukový software. 
 

roč. 2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2020/ 
21 

2021/ 
22 

1.  10 13 10 11 21 6 10 11 6 
2.  12 9 12 11 11 20  6 10 10 
3.  11 11 8 14 11 13 21 4 9 
4.  8 8 8 8 14 11 12 21 6 
5.  12 7 8 8 9 10 10 12 22 
 53 48 46 52 66 60 59 59 53 



V základní škole vybudovat venkovní hřiště na zahradě školy. Pokračovat ve výměně dveří. Sledovat 
projekty na podporu renovace tělocvičny, připravit projektovou dokumentaci. 
 
Dobudovat školní počítačovou síť, zřídit žákovské účty a průběžně obnovovat ICT vybavení novým 
zařízením (monitory, dataprojektory – zastarávají, klesá jejich výkon). 
 
Ve zvýšené míře posílit rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí – zájem o školní knihovnu, společné čtení, 
návštěvy místní knihovny, knihovny ve Frýdlantu i v Liberci. 
 
Udržet nabídku akcí z ekologických center ať už jejich návštěvou či zapojením do programů 
s environmentální tématikou. Využít podpory projektů ze získaného projektu EU. 
 
Podpořit veškeré tělovýchovné aktivity a zapojení žáků do standartních i netradičních sportů. Do 
hodin Tv zařadit návštěvy zimního stadionu a plaveckého bazénu. 
 
V rámci prevence proti patologickým jevům spolupracovat s organizacemi zabývajícími se touto 
prevencí. 
 
Zapojit zařízení do projektu EU – Řasnička III. Podpořit tak finančně místo asistenta na práci s dětmi 
ohroženými neúspěchem a realizovat projektové dny v zařízení i mimo něj. 
 
Propojit spolupráci MŠ a ZŠ společnými akcemi, jako Vánoční jarmark a návštěva předškoláků.  
 
 
 

Akce zařízení 

23. 9. MŠ - Bramborový den / hry, soutěže, zpracování brambor 
14. 10. MŠ - Dýňová strašidla / tvořivé odpoledne s rodiči 
26. 11. MŠ - Rozsvěcení vánočního stromečku v Dolní Řasnici 
4. 12. MŠ - Barborka / lidové tradice v adventním čase 
6. 12. MŠ - Návštěva Mikuláše 
14. 12. MŠ - Návštěva ekologického centra STŘEVLIK  v Oldřichově 
3. 2. MŠ - Markétina dopravní výchova / projekt o zásadách bezpečnosti v dopravě 
25. 2. MŠ - Ekologický program v MŠ – STREVLIK – Tajemství netopýří jeskyně 

(programy – Broučci O ptáčcích a Sovičky Kouzlo Vánoc) 
21. 3. MŠ – Morana / lidové tradice spojené s vítáním jara 
7. 4. MŠ - Velikonoční dílničky  
13. 4. MŠ - Velikonoční stezka 
29. 4. MŠ – Čarodějnice / soutěže, průvod masek a opékání buřtů 
5.  5. MŠ - Besídka ke dni maminek / vystoupení pro maminky 
27. 5. MŚ - Školkový výlet – Staré Hrady 
28. 5. MŠ -  Vítání občánků 
1. 6. MŠ - Cesta za pokladem / oslavou svátku dětí 
3. 6. MŠ - Návštěva budoucích prvňáčků ve škole / spolupráce se ZŠ 
8. 6. MŠ - Letní olympiáda ve školce / sportovní soutěžení družstev dětí 
14. 6. MŠ - Den pro děti / soutěžně-zábavný program dětí s maminkami 
20. 6. MŠ - Výlet do Frýdlantu – práce rychlé záchranné služby 
23. 6. MŠ - Slavnostní rozloučení s předškoláky / zahradní slavnost s kouzelnou vílou 
 
 



1. 9. Slavnostní zahájení v obou zařízeních 
29.9. ZŠ - sférické kino / škola, 1.-5.ročník 
4.10. ZŠ - Den se zvířaty / Frýdlant SŠHL, 1.-5.ročník 
20.10. ZŠ – Muzeum Frýdlant / 4.ročník 
30.11. ZŠ – Všude dobře, doma nejlépe / ekologického středisko Střevlík Hejnice, 5.ročník 
6.1. ZŠ – Odpad může být i poklad / ekologického středisko Střevlík Hejnice, 1.-2.ročník (13.1., 
20.1., 27.1. – škola) 
14.1. ZŠ – Po stopách lesní zvěře / Ekocentrum Oldřichov, 3.-4.ročník 
4.3. ZŠ – Masopust / Frýdlant, 3.-5.ročník 
25.3. ZŠ – exkurze v místní knihovně / Dolní Řasnice, 5. ročník 
28.3. ZŠ – návštěva místní kovárny / historie naší vesnice, 1.ročník 
16.4. ZŠ – Velikonoce / Dolní Řasnice, pěvecké vystoupení, výběr žáků ZŠ 
21.4. ZŠ – Zemědělská olympiáda / Frýdlant SŠHL, 3.-5.ročník 
6.4. ZŠ – Velikonoční dílny / škola, 1.-5.ročník s rodiči 
20.5. ZŠ – exkurze v planetáriu / Hradec Králové, 5.ročník 
1.6. ZŠ – Den dětí / soutěžní dopoledne, 1.-5.ročník 
16.6. ZŠ, MŠ – Den s Policií ČR / hřiště, ukázka činnosti jednotlivých složek policie 
20.6. ZŠ – Myslivost a ochrana přírody / škola, 5.ročník 
21.6. ZŠ – dopravní hřiště / zkoušky cyklistů DDH Frýdlant, 5.ročník 
30. 6. ZŠ - zakončení školního roku 
 
 
Návštěva ekologického centra STREVLIK v Oldřichově 
14. 12. 2021. Dlouho jsme se se školkou nikam nevydali, a tak se na výlet autobusem do ekologického 
centra v Oldřichově děti moc těšily. Měli jsme zajištěné dva programy – Broučci O ptáčcích a Sovičky 
Kouzlo Vánoc. Programy, které nás čekaly, byly pro děti plné prožitků a pro paní učitelky inspirací pro 
jejich práci. Hry, které si děti zde zahrály, určitě využijeme dále ve své praxi. Děti ze třídy Broučků 
byly zaujaté plyšovými ptáčky, které vydávaly reálné zvuky. Tyto plyšáky si mohly osahat, hrály s nimi 
hry. Dále pomůcka – dřevěné kleště (kuchyňské náčiní), která měla vzbuzovat v dětech představu 
zobáku ptáčka, byla také zábavná.  Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací ze života ptáků – 
o jejich těle, potravě, pojmenování. Připomněly si a naučily se hravou formou, čím mohou a naopak, 
čím nemohou, ptáčky krmit. Co ptáčkům škodí. Další třída, Sovičky, měla program O Vánocích. Pro 
děti bylo přichystané loutkové divadlo – O narození Ježíška, dále dramatizace příběhu s rekvizitami, 
vánoční vyrábění – papírový pytlík z linorytu, ozdoba ze sušeného ovoce a perníčku. Děti byly 
dramatizací tak zaujaté, že vzešel nápad příběh ve školce secvičit a dát ho rodičům jako vánoční 
překvapení, což se jim moc povedlo. Této akce se zúčastnilo 31 dětí. 
 
Zapsala Ivana Farská 

    

 



__________________________________________________________________________________ 
 

Spolupráce se ZŠ – návštěva budoucích prvňáčků ve škole 

3. 6. 2022. V září nám odejde ze školky 14 předškoláků do první třídy. Děti ví, kde se škola nachází, ve 
škole jsme byly párkrát v tělocvičně. Ale ve třídě ještě ne. A proto, aby děti věděly, jak to ve škole 
chodí, co je od září čeká, byli jsme pozváni p. uč. Špačkovou a p. ředitelem na návštěvu do spojené 
třídy prvňáků a druháků. Co nás čekalo? Krásné přivítání p. učitelkou, panem ředitelem a dětmi. 
Prožili jsme si aktivně hodinu – seděli jsme v komunitním kruhu, představili se, zazpívali si, poslechli si 
pohádku O Káče, uměli jsme odpovědět na otázky. Celkem děti vyplnily tři pracovní listy. Školáci 
školkové děti odměnili vlastnoručně nakresleným obrázkem s podpisem. Děti si z dnešního dne ve 
škole odnesly spoustu zážitků. 

Zapsala Ivana Farská       

      
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Spaní ve škole se školní družinou 
23. 06. 2022. Za odměnu za skvělou celoroční  práci ve školní družině jsme téměř na konci školního 
roku měli štěstí na předpověď krásného počasí a uspořádali jsme spaní ve škole. Přišlo 22 dětí, téměř 
všichni, ani prvňáčci neměli strach zůstat v noci potmě ve škole bez maminky. Nejdříve si každý sám  
připravil místo na spaní, třída byla zaplněná do posledního místečka. 

Pak jsme šli na procházku k rybníku Lipák. Později  jsme rozdělali oheň,  děti si k večeři opekly buřty a 
povídali jsme si u ohýnku. Sportuchtiví kluci nevydrželi sedět dlouho a šli hrát fotbal. Po setmění jsme 
uspořádali stezku odvahy. Děti procházely setmělou školou jen při svíčkách od půdy až do sklepa a 
plnily úkoly. I když byli ve dvojicích a nikde kromě tmy na ně nečekala žádná nástraha, často se 
ozývalo pištění a výkřiky . Pak jsme se uložili ke spánku a na usínání jsme si pustili pohádku. Usnout 
se dětem podařilo až k jedenácté hodině, protože byly plné zážitků a stále povídaly. Po ranní hygieně 
jsme si uspořádali společnou snídani u jednoho stolu, z oříškové buchty nezbyly ani drobečky  Po 
obědě ve školní družině  při čtení pohádky děti usnuly, dokonce i třeťáci  

 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________________ 
 
COVID 19                               
Od 1. září 2021 se škola řídila souborem doporučení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro 
školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19. To zahrnovalo pravidelné screeningové 
testování, protiepidemiologická opatření, přesný postup v případě podezření nákazy nebo nařízení 
karantény. Nemoc se rozšířila i mezi žáky naší školy, proto byla v průběhu pololetí nařízena karanténa 
i celým kolektivům. Vždy však trvala jen několik dnů, v té době probíhala distanční výuka. Při ní jsme 
využili nově založených žákovských g-mailových účtů. 
Neuskutečnily se všechny plánované akce se zapojením většího poštu tříd (i rodičů), programy 
podporované z projekt EU se realizovaly jen pro jednotlivé třídy. 
Ve druhém pololetí školního roku se žáci již netestovali, výuka probíhala pravidelně. Mohly se 
uskutečnit všechny naplánované aktivity, exkurze, projekty, probíhala i dopravní výchova – na DDH 
ve Frýdlantě. 
 



Pokračovalo zapojení školy do projektu Recyklohraní. Jedná se o sběr baterií, elektrozařízení a 
tonerů.  
 
Mateřská škola je registrována v projektu MRKVIČKA – síť škol se zájmem o ekologickou výchovu. 
 
Škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.  
 
Zařízení vstoupilo do projektu financovaným EU PODPORA ZŠ a MŠ Dolní Řasnice III. V rámci tohoto 
projektu byly financovány pracovní místo školního asistenta v základní škole a ekologické programy 
ve škole i mimo školu.  
Dalšími aktivitami bylo doučování žáků.  




