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1. Základní údaje o škole

název školy Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace

adresa školy Okna 3, 471 62

právní forma příspěvková organizace

IČO 72 74 23 56

IZO 650037171

datum zařazení do rejstříku 1.1.2003

vedení školy ředitelka  Mgr. Iveta Myšková

kontakt tel.: 739 739 820, 487876232
e-mail: myskovaiveta@seznam.cz
http://skola.obecokna.cz

Zřizovatel

název zřizovatele Obec Okna

adresa zřizovatele Okna 40, 471 62

Údaje o školské radě

datum zřízení 8. 2. 2006

počet členů školské rady 6

Kontakt Mgr. Michaela Králová - předsedkyně

Součásti kapacita

Základní škola 70

Mateřská škola 48

Školní družina 35

Školní jídelna 100



2. Organizace studia

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program

79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Škola s okny dokořán“
 

    3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Pracovníci školy k 30. 6. 2019

Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovních pozic celkem /
počet fyzických pracovníků

22
20

Počet učitelů ZŠ + asistent 6 + 3

Počet vychovatelů ŠD 2

Počet učitelek MŠ, školní asistent 4,2

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 1

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 3



Údaje o pedagogických pracovnících

Funkce Úvazek
Zápočet
odborné
praxe

Stupeň
vzdělání Aprobace

Ředitelka 1 29 VŠ PF,1.st.ZŠ, spec.pedagogika

Učitelka ZŠ 1 19 VŠ PF, AJ+VV, 2.,3. st. ZŠ

Učitelka ZŠ 1 8 VŠ PF,  1. st. ZŠ

Učitelka ZŠ 1 14 VŠ PF, AJ+TV, 1.,2. st. ZŠ

Učitelka ZŠ 0,5 9 VOŠ
VŠ

předškolní pedagogika
FF, FJ+AJ

Učitelka ZŠ 0,6 7 VŠ PF,  1. st. ZŠ

Asistent
pedagoga

0,5 8 VOŠ asistent pedagoga, předškolní
mimoškolní pedagogika

Asistent
pedagoga

0,5 13 SPgŠ asistent pedagoga,
předškolní a mimoškolní pedagogika

Asistent
pedagoga

0,5 5 VŠ PF, TV OV, 2. st. ZŠ

Učitelka MŠ 1 9 SPgŠ předškolní
mimoškolní pedagogika

Učitelka MŠ 1 5 VŠ PF, předškolní pedagogika

Učitelka MŠ 1 30 VŠ asistent pedagoga
PF, učitelství pro 2. a 3. stupeň

Učitelka MŠ 1 7 SPgŠ předškolní
mimoškolní pedagogika

Vychovatelka 0,5 16    VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogika

Vychovatelka 0, 7 13    SPgŠ předškolní a mimoškolní pedagogika

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %

Učitelé 1. stupně ZŠ 100,00% Učitelé 1. stupně 100,00%

Učitelky MŠ 75,00% Učitelky MŠ 75,00%



 

4. Údaje o počtu žáků a dětí podle stavu k 30. 6. 2019

součást Počet žáků na 
běžnou docházku  

Počet žáků IV

I. třída (1. ročník) 9 2

II. třída (2. ročník) 11 3

III. třída (3. ročník) 16 3

IV. třída (4. ročník) 11 1

V. třída (5. ročník) 13

Základní škola celkem 60 9
Školní družina 35

Mateřská škola 48 6

5. Výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled o prospěchu a o chování žáků

Ročník Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo --- Nehodnoceno

1 11 0 11 0 0
2 14 0 14 0 0
3 19 4 14 0 0
4 12 4 8 0 0
5 13 8 5 0 0

Celkem 69 0 0

Ročník Počet 
žáků

Pochvaly 
TU

Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky 
TU

Důtky ŘŠ

1 11 0 0 0 0 0
2 14 0 0 0 0 0
3 16 0 0 0 0 0
4 11 0 0 0 0 0
5 13 0 0 0 0 0

Celkem 69 0 0 0 0 0



           Zápis k povinné školní docházce  pro školní rok 2019 - 2020

počet prvních tříd počet dětí přijatých
do první třídy

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup

po odkladu)

počet odkladů pro  školní
rok 2019 - 2020

1 16 3 3

Údaje o zameškaných hodinách

Počet omluvených 
hodin celkem

Průměrný počet
oml. hodin /
1. pololetí

Průměrný počet
oml. hodin /
2. pololetí

Počet 
neomluv. 
hodin na 
žáka

Počet 
neomluv. 
hodin 
celkem

1. ročník 592 37,6 28,1 0 0

2. ročník 1241 42,3 70,6 0 0

3. ročník 1159 35,8 36,6 0 0

4. ročník 830 38,5 40,5 0 0

5. ročník 1830 57,3 83,5 0 0

celkem 5652 42,3 51,9 0 0

Údaje o integrovaných žácích

Druh postižení Počet dívek Počet žáků

Sluchové postižení 0 2

Zrakové postižení 0 1

S vadami řeči 0 1

Tělesné postižení 0 0

Mentální retardace 1 3

Vývojové poruchy učení 1 5

celkem 2 12



6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání

Naše zařízení neposkytuje žádné další vzdělávání.

7. Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce s obcí a dalšími organizacemi
S představiteli obce naše zařízení úzce spolupracovalo a konzultovalo problémy týkající se 
provozu  a potřebných oprav. Starostka obce a zastupitelé byli zváni na mimoškolní akce. Obec a 
škola spolupracovala  při organizaci Masopustu. Ředitelka, učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 
přispívaly  informacemi o dění ve škole a ve školce do Okenského zpravodaje.
V oblasti dalšího vzdělávání naše zařízení spolupracovalo nejčastěji s Národní agenturou pro 
evropské programy Praha, ekocentry Divizna a Čmelák, místní akční skupinou LAG Podralsko.

8. Zapojení do projektů

Projekt Erasmus+ KA2
Zahájili jsme realizaci nového projektu Spolupráce škol na období 2019 – 2020 (Národní agentura
pro evropské programy). Naše škola je koordinátorem projektu. Partnery jsou školy podobného 
typu z Finska, Velké Británie, Španělska a Polska. Tématem projektu jsou aktivity týkající se 
„zdravého těla a duchu“. V rámci projektu jsou naplňovány naplánované aktivity, které jsou 
zveřejňovány na blogu a sdíleny.
V rámci projektu jsou realizovány společné návštěvy pedagogů a dětí. Ve školním roce 2018 - 
2019 se uskutečnilo společné setkání v Polsku a v Finsku.

Projekt Erasmus+ KA1
Podali jsme žádost na další vzdělávání pedagogů v zahraničí, byli jsme zařazeni do role 
náhradníků.

Projekt OP VVV „šablony II“
Projekt  Podpora rozvoje Zákaldní školy a mateřské školy Okna je hrazen z Operačního programu
Výzkum,  vývoj  a  vzdělávání.  Projekt realizuje  ZŠ a  MŠ  Okna  od  1.9.2018  do  30.8.2020.  Ve
školním roce 2018 – 2019 byly z projektu hrazeny mzdy pro odborníky z praxe (rodilé mluvčí),
provoz klubu deskových her a čtenářských dílen, působení školních asistentů v mateřské škole.

Projekt OP Zaměstnanost, dětský klub
Škola realizuje projekt Dětský klub a příměstský tábor Okna. Projekt je v realizaci od 1.9.2016 
do 30.8.2018. Dětský klub funguje paralelně se školní družinou, příměstské tábory jsou v provozu 
čtyři týdny o letních prázdninách. Z projektu jsou hrazeny mzdy vychovatelky a pomocné síly, 
dohody pro vedoucí táborů, pomůckyna provoz DK.

Škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus.

Škola a školka jsou členy sítě ekologicky zaměřených škol Mrkev a Mrkvička, Asociace 
lesních mateřských škol.



Projekt Lesní třída mateřské školy
Krajský úřad Libereckého kraje podporuje finančně rozvoj zázemí a provoz lesní třídy mateřské 
školy. V roce 2018 se jednalo již o V. dotaci, tentokrát byla věnovaná na úpravu prostředí a 
terénu v okolí lesní školky. Další finanční prostředky byly investovány do relaxačních koutků, 
interaktivních pomůcek a přírodních staveb. 

Projekt Ošetřování a zakládání zeleně v okolí mateřské lesní školky
KÚ LK, odbor životního prostředí podpořil projekt úpravy zeleně.

Obědy pro děti
Škola pokračuje v projektu nadace Women for Women a získala finanční prostředky na obědy ze 
školní jídelny pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

MAP Českolipsko, LAG Podralsko
Škola dlouhodobě spolupracuje s LAGem Podralsko a aktivně se účastní konferencí, pracovních 
skupin, setkání řídícího výboru. V rámci MAPu jsou financovány některé aktivity školy a je 
podporována většina akcí malotřídních škol Českolipska a Novoborska.

9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Měsíc aktivity
Září Ekologický den - třídění odpadu, kompostování

Zdravověda – praktické školení první pomoci
Lesní festiválek – divadelní představení, dílny, muzika  na zahradě školy
Jičín – město pohádky
Turnaj malotřídních škol ve vybíjené, ZŠ Zahrádky
Sportovní hry, partnerská škola Žimrovice

Říjen Sběr žaludů a kaštanů
Podzimní slavnost aneb Díkuvzdání, koncert skupiny Řemdih, výsadba lípy 
Výukový program „Za jeden provaz“

Listopad Magická noc (přespávání ve škole)
Svatomartinský průvod – hledání pokladu, průvod obcí
Olympiáda pod pěti kruhy, LAG Podralsko

Prosinec Tradiční zájezd do Prahy (divadelo Minor, výstava v Betlémské kapli)
Nadílka Mikuláše a čerta
Vánoční zvonění – zpívání pod vánočním stromem
Vánoční trhy a Betlém – vánoční vystoupení dětí v kostele
Hudební vystoupení pro seniory



Leden Novoroční překvapení, filmové představení v kině Doksy a turistická vycházka
Pochůzka Tří králů – průvod obcí
Výjezd skupiny dětí do partnerské školy ve Finsku (výměnný pobyt  v rámci 
projektu Erasmus+)
Kurz bruslení
Návštěva tělocvičny

Únor Výtvarničení malotřídek - vernisáž výtvarných prací, kino Doksy
Školní ples
Plavecký výcvik (zahájení)
Recitační soutěž - školní kolo, soutěž malotřídních škol v ZŠ Prysk
Lyžařský pobyt, Bradlerovy boudy Krkonoše
Učíme se aktivně, návštěva ekocentra v Německu

Březen Vítání jara, Morena – průvod obcí
Den čtenářství v České Lípě (Knihomil)
Koncert Čs. filharmonie (koncertní sál Mladá Boleslav)

Duben Výjezd skupiny dětí do partnerské školy v Polsku (výměnný pobyt  v rámci projektu 
Erasmus+)
Ekologický program Tonda obal
Tvorba CD v ZUŠ Česká Lípa
Pěvecká soutěž malotřídních škol, Staré Splavy

Květen Den rodiny
Sloupský Tyjátr – divadelní festiválek malotřídních škol ve Sloupu
Cyklistika a stanování na školní zahradě
Turnaj malotřídních škol ve florbale – ZŠ Horní Libchava
Muzikoterapie

Červen Veletrh dětské knihy, Liberec
Vlastivědná exkurze do Prahy
Týden „Učíme se venku“
Den Země – Den přírody (ornitolog, botanik, zoolog)
Turnaj malotřídních škol ve fotbale - ZŠ Polevsko (Stezka stromů)
Filmová noc v kině Máj, Doksy
Sportovní den, ZŠ Staré Splavy
Sportovní pobyt na Medvědí boudě, Krkonoše
Zahradní slavnost  



10. Poradenské služby

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci vyšetření a kontroly dětí se specifickými poruchami učení a chování spolupracujeme s
Pedagogicko–psychologickou poradnou v České Lípě. Školu pravidelně navštěvuje psycholog, 
účastní se vyučování a učitelé mají možnost s ním konzultovat problémy.
Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve spolupráci se Speciálním centrem pro mentálně 
postižené a kombinované vady z Jablonce nad Nisou. Pracovnice SPC  navštívila školu, hospitovala 
na vyučování ve IV. třídě, kde se vyučoval žák s mentálním postižením, konzultovala odborný 
přístup s asistentkou a třídní učitelkou.

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve spolupráci se Speciálním centrem pro zrakově 
postižené z Prahy. Zástupce SPC přijížděla do školy pololetně, aby konzultovala problémy chlapce 
s vadou zraku. Komunikovala s třídní učitelkou, asistentkou a rodinou chlapce.

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve  spolupráci se Speciálním centrem pro zrakově 
postižené v Liberci. Zástupce SPC vyučující seznámila s prací s chlapcem se sluchovým postižením
(žák 2. ročníku).
V I., II.,  IV. třídě pracoval asistent pedagoga.

Zajištění speciální péče – práce s talentovanými žáky

Nadaní žáci dostávají více úkolů v rámci učiva, jsou jim zadávány úkoly nad rámec osnov daného 
ročníku  (rozšiřující učivo). Schopnosti hudební, výtvarné a pohybové jsou rozvíjeny v zájmových 
útvarech. Děti své dovednosti prezentují na veřejnosti a při přehlídkách. Učitelé konzultují s 
rodiči nadání jejich dítěte a doporučují zápis do Základní umělecké školy v Doksech nebo do 
sportovních klubů.

Realizace preventivního programu školy

V rámci minimálního preventivního programu se zaměstnanci snaží o zvýšenou péči žákům se 
zdravotními a sociálními problémy, o zajišťování dostatku volnočasových aktivit a o aplikování 
vhodných forem propagace zdraví a zdravého životního stylu ve vzdělávání.  Ve škole jsou 
vytvářeny podmínky pro zdravý pracovní režim žáků i učitelů – pobyt v přírodě, výuka na školní 
zahradě, pravidelné přestávky, pitný režim, racionální stravování.

Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů

Naše zařízení se snaží děti vést ke zdravému životního stylu, nabízí dětem zájmové kroužky a 
mimoškolní aktivity širokého rozsahu. Dvě rána v týdnu se scházejí děti a zaměstnanci školy na 
ranním shromáždění, kde řeší případné projevy drobné šikany. Všichni zúčastnění zaujímají k 
problému stanovisko. Všichni společně se programově zabývají  mezilidskými vztahy a životním 
stylem. Problém drog a hráčství nebyl ve škole řešen.

Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi ve volném čase
Naše zařízení nabízí dětem zájmové kroužky a mimoškolní aktivity rozmanitého rozsahu.



11. Řízení školy

Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2018 /2019
Byly vytvořeny technické a personální podmínky pro fungování pěti samostatných tříd v základní 
škole (na některé předměty byli žáci spojováni do tří tříd). Byly aktualizovány školní vzdělávací 
programy – pro základní vzdělávání, pro předškolní vzdělávání. 

Ekologická výchova
V mateřské a základní škole byly  využívány školní zahrady k činnosti školní družiny, pro výuku a 
sport. Na zahradách probíhala další výsadba. Hojně byla k výuce využívána venkovní učebna na 
školní zahradě i další prostory (u ohniště). Bylo pokračováno v realizaci akcí s ekologickou 
tematikou, na kterých se podílelo celé zařízení – Vítání jara, Den přírody. Děti se účastnily 
výukových programů s odborníky, ekologické konference LAGu Podralsko. Zaměstnanci 
prezentovali zařízení na Dni Země v Liberce a účastnili se jednání o problematice ekologické 
výchovy na Krajském úřadě Libereckého kraje (odbor životního prostředí).

Anglický jazyk
Anglický jazyk se vyučoval v mateřské škole ve formě zájmového kroužku jednou týdně.
V základní škole byla angličtina vyučována od 1. třídy, dotace vyučovacích hodin anglického jazyka
je posílena. Jeden týden v každém měsíci působil na škole rodilý mluvčí, který vedl vyučování či 
se ho aktivně účastnit. Rodilý mluvčí působil také ve školní družině a zapojoval se do aktivit školy.
Škola i nadále pokračovala v mezinárodním projektu Erasmus+ a spolupracovala s evropskými 
školami. Koordinátorka projektu  Erasmus+ se účastnila mezinárodního setkání koordinátorů v 
Bukurešti, které se zabývalo zhodnocením končícího období a plánováním dalšího období.

Rozvoj lidových tradic
Pokračovali jsme v rozvoji lidových tradic, které jsou v ročním plánu školy. Lidoé tradice jsou 
realizovány většinou ve spolupráci s rodiči, některé akce podporuje a organizuje zřizovatel 
(Masopust).

Spolupráce s ostatními školami
Pokračovali jsme ve spolupráci se školami stejného typu na Českolipsku a Novoborsku.  I nadále 
probíhal Diskusní klub ředitelek (měsíčně se ředitelky schází a řeší aktuální problémy). Konal se 
další ročník recitační soutěže málotřídních škol v Prysku,  přehlídky hudebních a dramatických 
forem málotřídních škol Sloupský Tyjátr v Lesním divadle ve Sloupu. Konal se turnaj ve vybíjené v
Zahrádkách, fotbalový turnaj na Polevsku, atletický trojboj v Brništi, florbalový turnaj v Horní 
Libchavě.
Naše škola tradičně organizovala  výtvarničení  malotřídek. Výtvarničení se konalo na téma 
„ Babičko, dědečku vyprávěj...“. Každá škola si toto téma zpracovala a na společnou výstavu 
poslala deset výtvarných prací.  Vernisáž v kině Máj v Doksech byla spojená s kulturním 
programem a výběrem (odborná porota) nejzdařilejšího obrázku z každé školy. Výstupem této 
aktivity je nástěnný kalendář malotřídních škol Českolipska a Novoborska na rok 2020.

V rámci projektu Erasmus+ vycestovalo 10 dětí do Finska a do Polska na výměnné pobyty.



Spolupráce s rodiči
Pro rodiče byl připraven Den otevřených dveří v základní i mateřské škole. I nadále byl rodičům 
nabízen „otevřený čtvrtek“, kdy rodiče mohou navštívit vyučování bez předchozí domluvy.
Tradičně byly pořádány besídky, vystoupení a společné akce pro děti a jejich rodiče (např. Den 
rodiny). Schůzka pro rodiče se konala na úvod školního roku. Konzultace pro rodiče proběhly  
třikrát za rok.
Rodiče se snažili pomáhat s organizací některých mimoškolních akcí a přispívali drobnými 
sponzorskými dary. Rodiče měli možnost se účastnit výletů i  pobytů.

Materiální oblast
Na zahradě mateřské školy proběhla výraznější renovace herních prvků. V areálu lesní školky byl 
upraven a zpevněn terén, byla instalována interaktivní tabule (ptactvo). Na zahradě bylo umístěno
šest laviček z kmenu dubů, které opracoval řezbář. Na obou zahradách proběhla další výsadba 
(stromy na zastínění pískoviště a pergoly).  V budově školy bylo upraveno přízemí. Stávající třída 
s kuchyňkou (bývalý byt) byla rozdělena na dvě učebny (byla položena nová krytina a prostor byl 
celkově renovován). Z jedné učebny byl zřízen vchod do zahrady a nainstalována venkovní terasa. 
V budově školy byl pořízen nový nábytek do učeben, lavice a židle, knihovny a police na chodby, 
židle pro učitele. Nakoupena byla také nová technika – dataprojektory a plátna do dalších tříd, 
notebooky, tablety. Byla rozšířena wifi síť do přízemí a zřízeno centrální úložiště pro IT.

Prezentace školy a školky
Prezentace  zařízení probíhala v tisku (Okenský zpravodaj, Dokský zpravodaj), na  internetových 
stránkách školy a obce, na facebooku a na nástěnkách v obci. Před vánoci bylo vydáno PF (karty s 
motivačním textem) a k závěru školního roku byl vydán nový leták. Škola pravidelně vytváří 
plakáty k různým akcím, které šíří i po sociálních sítích. Škola se také prezentovala 
kalendářem malotřídních škol a účastnila se ekologických konferencí, kde představila svou 
činnost (Bukvice, Mrkev, setkání EVVO na KÚ LK).



12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr
         

Oblast výchovně -  vzdělávací
Pokračovat ve výuce a výchově podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
,,Škola s okny dokořán“. 
Vyučování více zaměřit k získávání praktických dovedností, pokusit se více zapojit používání IT 
techniky při získávání vědomostí.
Provádět inkluzi žáků s tělesným, mentálním, smyslovým postižením.
Usilovat o všestranné využití školních zahrad tak, aby sloužily k výuce a poznání, sportu, hrám.
Rozvíjet spolupráci se školami podobného typu v regionu, kraji,  České republice, v Evropě a
získávat nové zkušenosti a aplikovat je v našich podmínkách.
Podporovat komunikaci se zákonnými zástupci žáků a dětí.

Oblast materiálně technická
Realizace rekonstrukce školní budovy. Půdní prostory budou využity ke zřízení odborné učebny, 
kabinetu a bezbariérového sociálního zázemí. 
Na školní zahradě vznikne sportovní zázemí – školní hřiště s umělým povrchem, doskočiště.
Zázemí lesní školky bude rozšířeno o další dřevostavbu, kde bude umístěna šatna a zázemí pro 
pomůcky a knihovnu.
Škola i nadále usiluje o rekonstrukci hospodářské budovy (prostory pro školní družinu,).

Oblast reprezentace
Pokračovat ve vydávání měsíčního zpravodaje pro rodiče, letáků o zařízení, informačních letáků o
zápisu do ZŠ a MŠ, plakátů k akcím.
Pravidelně aktualizovat informace o dění ve škole na internetových stránkách školy a facebooku 
školy, na nástěnkách ve škole a v obci.

     Posílat příspěvky o činnosti školy do Dokského, Okenského zpravodaje a do zpravodajů v Bělé 
podBezdězem a Dubé.

     Pokračovat ve veřejných vystoupeních.
Účastnit se akcí pořádaných ostatními školami.



      13. Údaje o kontrolách

Datum 
konání 
kontroly

Druh a zaměření kontroly Kontrolu vykonával Závěr kontroly

12.4.2019 Kontrola hygienického 
stavu a podmínek ve ŠD, 
ZŠ

Krajská hygienická stanice 
Libereckého hraje

Bez připomínek

17.1.2019 Veřejnosprávní kontrola 
(hospodaření s finančními
prostředky)

Sdružení obcí LK, p. K. Pitro Bez připomínek

17.4.2019 Státní okresní archiv Skartační řízení Bez připomínek

4.4.2019 Plnění povinností v 
nemocenském pojištění

Okresní správa sociálního 
zabezpečení

Bez připomínek



14. Základní údaje o hospodaření za rok 2018

Finanční prostředky od zřizovatele na rok 2018

položka částka v Kč poznámky

Provozní náklady 101.000 Kancelářské potřeby
Tonery a barvy do tiskáren a kopírek
Ochranné osobní pomůcky
Dohoda na obsluhu topení
Nádobí do školní jídelny
Léky a zdravotnické potřeby
Pronájem plaveckého bazénu
Benzin do sekaček

Čistící a hygienické potřeby 30.000 Tablety do myčky, čistící úklidové a hyg. 
prostředky

Drobný hmotný majetek 35.000 Sušička, ŠJ
Program na PC, ŠJ
Tiskárna/ ZŠ
Křovinořez na zahradu ZŠ, MŠ

Učební pomůcky a materiál na 
výuku

43.000 Učebnice, potřeby na výtvarnou a pracovní 
činnost, pomůcky pro 1. ročník, knihy do 
školní knihovny, didaktické hry a hračky do 
ŠD a MŠ, náčiní na tělesnou výchovu

Předplatné časopisů 10.000 Učitelské noviny
Informatorium, ABC,
Mateřídouška, Sluníčko,
Včelička, Pastelka
Výživa

Služby 179.000 Servis PC
Revize elektro
Revize tělov. nářadí
Revize hasicích přístrojů
Odpady, vývoz žump
Dokumentace požární ochrany, bezpečnosti 
práce
Drobné opravy – elektro, topení, truhlářské
práce, instalatérské
Dohody- mimoškolní aktivity, zájmové 
kroužky
Poradenské služby
Malování budovy ZŠ, přízemí
Oprava skladu ŠJ

Občerstvení 4.000 Setkání málotřídních škol, třídní schůzky, 



akce pro děti

Školení a další vzdělávání 20.000 Semináře a kurzy pro učitele, školení, 
odborná pedagogická
literatura

Spotřeba vody 25.000 Spotřeba vody/ ZŠ, MŠ, ŠJ

Spotřeba elektrické energie 230.000 Vytápění ZŠ, spotřeba elektřiny ZŠ a MŠ

Spotřeba lehkého topného oleje 60.000 Vytápění MŠ

Cestovné 30.000 Cestovné a stravné pro zaměstnance (další 
vzdělávání, akce školy)

Služby pošt  6.000 Poštovné

Služby telekomunikací  50.000 Telefony ZŠ, MŠ, LŠ, ŠD
Internet

Služby zpracování dat 176.000 Podvojné účetnictví
Zpracování mezd

Poplatky bance 10.000

Pojištění majetku a osob 10.000 Pojištění dětí a zaměstnanců

Odpisy na rok 2017  15.000

Celkem 1.031.000, - Kč



Finanční prostředky ze státního rozpočtu na rok 2018

Konečný rozpočet
k 7. 12. 2018 v Kč

Čerpání

Limit počtu pracovníků 16,97  

NIV celkem 7.511.882 7.511.882

Platy
(mzdy pro pedagogické a provozní 
zaměstnance na rok 2017 )

5.433. 313 5.433. 313

OON
(dohody o provedení práce)

               0                0

Odvody
(zdravotní a sociální )

1.847.328 1.847.328

FKSP
(fond kulturních a sociálních potřeb, čerpání
zaměstnanci podle schváleného rozpočtu)

     108.668      108.668

ONIV
(učebnice, plavání, povinné pojištění 
organizace, další vzdělávání pedagogů, 
nemocnost )

     122.573      122.57



Realizované projekty financované z cizích zdrojů ve školním roce 2017/ 2018

název projektu dárce částka v Kč použití

OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, EU

 609.342,50 Dětský klub a příměstské tábory

Lesní třída 
mateřské školy

Dotační fond 
Libereckého kraje

  150.000 Technické zázemí lesní školky,
V. dotace

Ošetřování a 
zakládání zeleně v 
okolí mateřské 
lesní školky

Dotační fond 
Libereckého kraje

    48.920 Úprava zeleně v okolí lesní třídy 
mateřské školy

Obědy pro děti Nadace "Women for 
women"

   36.432 Obědy ve školní jídelně pro 
potřebné děti

OP VVV 
(„šablonyII“)

MŠMT, EU 1.010.337 Školní asistenti, čtenářské dílny,
rodilý mluvčí, klub deskových 
her, IT technika

Zájmové kroužky Dotační fond 
Libereckého kraje

    50.000 Provoz zájmových kroužků

Erasmus + KA2
Spolupráce škol

Dům zahraniční 
spolupráce, EU

  966.600 Výměnné pobyty a projekty na 
období 2015 – 2018,  partnerské 
školy (Španělsko, Polsko, 
Švédsko, Finsko)

Celkem 2.871.631,50



Sponzorské dary ve školním roce 2017 / 2018

číslo      dárce částka v Kč použití

1 Obec Luka 3.000 IT

2 Obec Tachov 3.000 IT

3 Obec Blatce 10.000 IT

4 Obec Bezděz 11.590 IT

5 Obec Ždírec 5.000 IT

6 Obec Skalka u Doks 10.000 IT

7 Fa Atmos 50.000 Lesní třída

8 Nadace Preciosa 10.000 kalendáře

9 JUDr. M. Hegenbartová 10.000 provoz

10 M. Réblová  2.500 provoz

Celkem 115.090


