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V Žandově 28. září 2022 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala :  Mgr. Kamila Nacházelová 

                       ředitelka školy 

  

 

Základní škola a mateřská škola Žandov,  

okres Česká Lípa, příspěvková organizace 
Kostelní 200, 471 07 Žandov  



1. Základní údaje o škole 
 

Název : Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká  Lípa, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště : Mateřská škola Žandov, Lužická 298 

Právní forma :   příspěvková organizace od 1. 1. 2003 

IČO :     709 82 074 

Zřizovatel :   Město Žandov, Náměstí 82  

www stránky:   www.zszandov.cz 

E-mail:   podatelna@zszandov.cz 

Ředitelka školy :   Mgr. Kamila Nacházelová 

Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Petra Joslová  

Zástupkyně pro MŠ:  Markéta Neumanová  

Koordinátor ŠVP:   Mgr. Petra Joslová 

Datum zařazení do sítě škol : 1. 1. 2003 

Kapacita jednotl. částí : Mateřská škola 100 dětí 

    Základní škola 115 žáků 

    Školní družina    50 žáků 

    Školní jídelna  240 jídel 

Školská rada:    Ano 

Počet členů školské rady: 6 

Předseda školské rady  :  Mgr. Petra Joslová 

Mimoškolní občanská sdružení při škole : Ne 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání a charakteristika školy 

 
 

Zařízení je základní školou s 1. - 5. ročníkem – I. stupněm, které zřídil v roce 1990 

Obecní úřad Žandov. Poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělání. Její součástí je 

školní družina a mateřská škola se školní jídelnou v Lužické ulici.  

 

ID práv. osoby:  650 039 017 

ID zařízení:   ZŠ 102 145 733 

    MŠ 102 629 561 

    ŠJ 107 560 909 

    ŠD 116 000 414 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Cesta k vědění 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Jsme rádi na světě 

Školní vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání: Všeználek 

           

Spádová oblast školy 
 

Žandov, Radeč, Novosedlo, Valteřice, Heřmanice, Velká Javorská 

Předškolní i základní vzdělání je poskytováno také dětem ze Starého Šachova, Horní Police, 

Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Františkova nad Ploučnicí. 

 

 



Vybavení školy 
 

Základní škola disponuje 5 třídami, školní družinou se dvěma samostatnými místnostmi, ke 

své činnosti využívá také školní zahradu.  

 

Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v Lužické ulici č.p. 298. V budově se nachází 

školní jídelna a tělocvična. 

 

Obě zařízení jsou vybavena standardní výpočetní technikou, všechny třídy základní školy 

interaktivními dataprojektory, v mateřské škole jsou dvě interaktivní tabule, žáci využívají 

k výuce i iPady a to jak v základní tak v mateřské škole.  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 

Vedení školy:  

Ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně pro mateřskou školu, 

vedoucí stravování. 

  

Pedagogičtí pracovníci: 

Učitelky ZŠ - v ZŠ vyučovalo v začátku školního roku 2021/2022 7 pedagogů, z toho 5 plně 

kvalifikovaných.  

Učitelky MŠ - v mateřské škole vyučovalo 8 učitelek, kterým pomáhala chůva.  

Vychovatelky – o děti ve školní družině se staraly 2 vychovatelky. 

V ZŠ působily také 4 asistentky pedagoga. 

 

Provozní zaměstnanci: 

O provozní záležitosti se staralo čtyři uklízečky a domovník. Ve školní jídelně pracovaly čtyři 

kuchařky (částečné úvazky) pod vedením vedoucí stravování.  

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 
 
Zápis do 1. třídy probíhal online i prezenčně a bylo zapsáno 24 dětí. 2 dětem byl na základě 

žádosti rodičů, pohovorů ve škole a písemného doporučení pediatra a PPP udělen odklad 

povinné školní docházky o jeden rok.  

 

Se závěrem školního roku opustilo naše školní lavice 14 žáků 5. ročníku. Absolventi 

pokračují v základním vzdělávání na ZŠ Horní Police a v základních školách v Česká Lípě. 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

 
Cíle ŠVP byly naplněny v souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami, byly 

v souladu formulovaných a využívaných výchovných a vzdělávacích strategií a bylo 

vyhodnocováno dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu k učebním osnovám. 



6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních 

zkoušek a absolutorií 
 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo 79 žáků ZŠ v pěti třídách. Do dvou oddělení 

školní družiny bylo zapsáno 50 žáků. Tři třídy MŠ se podle zahajovacího výkazu naplnily 

do počtu 76 dětí, ve školní jídelně se stravovalo 150 strávníků, z toho 76 dětí z MŠ a 74 

žáků ze ZŠ. 

Učitelky MŠ pracovaly po celý rok podle ŠVP pro předškolní vzdělávání Jsme rádi 

na světě zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání. 

            ZŠ pracovala podle ŠVP pro základní vzdělávání Cesta k vědění, s účinností od 1. 

září 2007, s úpravou od 1. září 2016. Ve školní družině pracovaly děti podle ŠVP pro 

mimoškolní vzdělávání s názvem Všeználek.  

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů rizikového 

chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s 

nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 
 

Oblast prevence sociálně-patologických jevů podrobně zpracovává Školní preventivní 

program, který byl realizován pod vedením metodika prevence a výchovného poradce 

v školních i mimoškolních aktivitách.  

 

Cílem preventivního programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a 

podpora sociálních kompetencí, zapojování rodin do života školy a vzdělávání pedagogů 

v oblasti prevence. Obsahuje metodické postupy pro řešení případů souvisejících s užitím 

návykových látek (tabákové výrobky, alkohol a OPL), krádežemi, vandalismem a šikanou. Ve 

školním roce škola aktivně spolupracovala s Policií ČR, PPP, Poradnou pro mezilidské 

vztahy, dětským psychologem a dalšími institucemi. V průběhu školního roku se vyskytly jen 

drobné kázeňské přestupky. Svou roli však sehrál i při distanční výuce a následném začlenění 

žáků do klasické výuky. 

 

Ve škole pracovaly 4 asistentky pedagoga. Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami pracovali dle IVP, které sestavily třídní učitelky ve spolupráci s výchovným 

poradcem a PPP. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

 
 



 

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ  šk. rok 2021/2022 

 

Konzultace - Šablony JAK 

Revize RVP ZV - Základy algoritmizace a programování 

Bakaláři - Tvorba úvazků 

Učíme informatiku na 1. stupni 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP 

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ 

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - prim.logoped.prevence 

Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD 

Logopedická chvilka na měsíc červen 

Logopedie každý den cíleně a hravě 

Vychovejme a podporujme rodiče 

Učíme se od jiných a s jinými pro členy vedení MŠ - benchlearning 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ 

Jak řešit konflikty se "zlobivým" žákem? 

Jak na "zlobivého" žáka? Funkční analýzou chování! 

Činnostní učení AJ ve 3. ročníku ZŠ 

Logopedický asistent 

Dobrá x špatná legrace 

Hluk ve třídě 

Respirační onemocnění - jak se k tomu má MŠ postavit 

Základy práce s kartami Myši z Majáku 

Hudební výchova s Danielou Taylor 

Komunikace s rodiči na 1. stupni 

Třídní učitel v klidu 

Matematika nás baví  

Supervize metodiků prevence 

Růst společně - Jak podpořit neomezený potenciál dětství? 

Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním stravování 

Nové trendy v moderním vaření 

Krajská konference hromadného stravování 

Ryby a luštěniny – dobré zkušenosti s jejich podáváním 

Odpady ve školní jídelně – nový zákon o odpadech 

Bylinky ve školním stravování 

Úvod do problematiky autismu 
 

 

 



9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Školní rok 2021/2022 byl na aktivity a prezentaci školy na veřejnosti stále ještě specifický a 

ojedinělý. Vzhledem k opatřením, která přinesla pandemie, nemohly proběhnout všechny 

akce tak, jako v letech minulých. Omezení nás provázela především v první polovině školního 

roku. Škola se zúčastnila nebo pořádala tyto akce: 

Vítání občánků (MěÚ), Pasování na čtenáře v 1. třídě (MLK), Ježíškova vnoučata, Pečení 

velikonočních beránků (Sauer Žandov, a.s.), prodej kytiček – Den proti rakovině, prodeje 

magnetů – Život dětem, Velikonočního beránkování (pečení pro domovy seniorů a záchranné 

složky). 

Škola spolupracovala se SVP Česká Lípa, s organizací Maják o.p.s., se záchrannými složkami 

- Hasič a zdravotník, s dopravním hřištěm a organizovala výchovně-vzdělávací besedy – 

Centrum Pochodeň, sportovní akce (Florbalový turnaj škol) a jiné akce jako např.:  TIK TOK 

- Kyberšikana – preventivní program, Běh Žandovem, Vánoční besídky, Atletický Čtyřboj, 

sběr starého papíru a léčivých bylin.   

   

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na škole kontrola ČŠI.  

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

Příspěvková organizace rozpočtuje objem výnosů a nákladů.  

Fondové hospodaření (mimo FKSP) rozpočtováno nebylo.  

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 činil 2 352 430 Kč.  

Součástí příspěvku byly i prostředky na dofinancování mezd (včetně odvodů) a dohody.  

Limit byl stanoven schváleným návrhem rozpočtu.   

Závazné ukazatele ze strany zřizovatele nebyly stanoveny. 

Organizace vybírá úplatu v MŠ a ŠD.  

Výše příspěvku v roce 2021 činila (základní) 450 Kč v MŠ a 150 Kč v ŠD.  

Celkový výběr školného za rok 2021 činil  204 500 Kč v MŠ a  v ŠD 53 925 Kč.                                

Celkový  VH organizace za rok 2021 činil:  hl. činnost + 129 014,43  Kč;  

vedl. činnost + 18 258,05 Kč.    

Prostředky na mzdy byly stanoveny KÚ pro rok 2020.   

Rozpočet KÚ tvoří: 

Platy  10 688 252,-        

OON 152 525,-                                               

Odvody  3 646 430,- 

FKSP  213 765,- 

ONIV  

 

327 184,- 

Celkem rozpočet KÚ 15 028 156,-  

 
 



12.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů 

 

13.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

14.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2021/2022 byla škola zapojena do nefinančních projektů: 

Ovoce do škol, Školní mléko, Recyklo hraní, Aktivní škola 

Z finančních projektů se jednalo o projekt: Šablony II byly využity na mzdy pro chůvu, 

projektového manažera, školního asistenta, DVPP, doučování, čtenářský klub, vzájemnou 

spolupráci pedagogů, nákup knih a vybavení školy ve formě IPadů. 

Doučování probíhalo ve všech třídách v rámci projektu MŠMT. 
 

15.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole není zřízena odborová organizace.  

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

Škola organizuje akce, kterých se mohou zúčastnit rodiče i ostatní veřejnost. U soutěží  

mohou být i v hodnotící  porotě. Rodiče se mohou pravidelně informovat o svých dětech i 

akcích osobně u pedagogických pracovníků školy, na nástěnkách v budově školy, ve vývěsce 

na náměstí a na internetových stránkách školy. Rodiče i široká veřejnost také využívají 

k návštěvě školy Den otevřených dveří. Ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou 

přispívají webové a Facebookové stránky školy ZŠ a MŠ Žandov, aplikace Bakaláři a při 

distančním vzdělávání Teams.  

Sponzoři školy: Sauer Žandov, a.s., Obec Starý Šachov, Obec Velká Bukovina 

 

16.  Hodnocení záměru na školní rok 2021/2022 

 
V uplynulém školním roce jsme navazovali na práci let minulých. Prostřednictvím výuky ale i 

v mimoškolních aktivitách vedeme děti k rozvoji tvořivého myšlení, k formování osobnosti 

dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, vzbuzování jeho zvídavosti a k podněcování 

jeho všestranné aktivity. Systematicky působíme proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky 

(dětmi). Vytváříme otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru ve škole, atmosféru spolupráce 



mezi žáky (dětmi), učiteli i rodiči, postavenou na vzájemné úctě, toleranci a pocitu 

odpovědnosti tak, abychom naplňovali záměry a cíle koncepce školy.  

 

17. Záměr na školní rok 2022/2023 

 
I nadále se budeme snažit vytvářet otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru ve škole, atmosféru 

spolupráce mezi žáky (dětmi), učiteli i rodiči, postavenou na vzájemné úctě, toleranci a pocitu 

odpovědnosti tak, abychom naplňovali záměry a cíle koncepce školy.  
 

 

V Žandově 28. září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Kamila Nacházelová                                                               Mgr. Petra Joslová 

      ředitelka školy                                                                                  předsedkyně ŠR 



Příloha č. 1 
 

Výsledky vzdělávání – školní rok 2021/2022 

 
1. čtvrtletí 

 
2. čtvrtletí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tř 
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Prospěch Chování 
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Prospěl 
s vyzn. P Np Nk Pochvala NTU TD ŘD 2.st 

1.A 
11/3           1          3 

 
  

2.A 
20/12           

  
      2 1   

3.A 
18/6 

 
        1           1 2   

4.A 
16/12                     2 3   

5.A 
14/8                     2 1   

Celkem 79/41                            
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Prospěl 
s vyzn. P Np Nk Pochvala NTU TD ŘD 2.st 

1.A 
11/3   11                 3 

 
  

2.A 
20/12   19 1     

  
      3 1   

3.A 
19/6 

 
15 3               2 2   

4.A 
16/12   7 9               1 3   

5.A 
14/8   8 6               2 1   

Celkem 79/41                            



 
3. čtvrtletí 

 

 
4. čtvrtletí 

 

 

Tř 
Počet 

žáků/ch +/- 

Prospěch Chování 
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Prospěl 
s vyzn. P Np Nk Pochvala NTU TD ŘD 2.st 

1.A 
9/3 -2         1         2 2   

2.A 
19/11 -1         

  
      2 1   

3.A 
18/6 

 
                    2   

4.A 
16/12                     1 3   

5.A 
14/8                     

 
1   

Celkem 76/40                           

Tř 
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Prospěl 
s vyzn. P Np Nk Pochvala NTU TD ŘD 2.st    

1.A 
9/3   9 2               2 2   

2.A 
19/11   19       

  
      4 1   

3.A 
18/6 

 
15 3               1  2   

4.A 
16/12   7 9               1  3   

5.A 
14/8   8 6               1 1   

Celkem 76/40    58  20                      


