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1.  Základní údaje o škole

      Název:  Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, 
                   příspěvková organizace

      Adresa:  náměstí Míru 128
                   473 01  Nový Bor

      Právní forma:  příspěvková organizace                      IČO: 68 430 132

      Způsob hospodaření:  

      IČO:     68 430 132
      DIČ:     CZ 68430132

      IZO:     102 005 524

      Identifikátor zařízení:   600 074 617

      Zřizovatel:  Město Nový Bor
                         právní forma: obec, IČO: 00 260 771
                         náměstí Míru 1
                         473 01  Nový Bor
      
      Ředitelka školy:  Mgr. Zuzana Tomsová

      Statutární zástupce: Mgr. Marie Štroblová
      Zástupce ředitelky pro provozní a ekonomickou činnost: Ing. Martina Růžková

      Školská rada:  Viktor Novotný – předseda

      Druh školy:  základní

      Datum zařazení do sítě:          22.3.1996
      Datum zařazení do rejstříku:  6.10.2005                                       

      Kapacita školy: 

             1. Základní škola       kapacita: 870 žáků       IZO: 102 005 524
             2. Školní družina       kapacita: 160 žáků       IZO: 116 000 198
             3. Školní jídelna        kapacita: 1000 jídel      IZO: 108 029 000

                                                  

      Na škole pracuje  Sdružení rodičů a přátel dětí školy a Školská rada..



2.    Organizace studia

        Vzdělávací program – ŠVP Pojďme spolu do světa

           Pro příští rok 2015/2016 bude pokračovat přípravná třída, metodický pokyn
           25 484/2000-22, plně se osvědčila (viz dále).

           Jsme školou s Rvj, která probíhá od 2. tříd, vyučujeme Aj, Nj, Fj, RJ. Hodně prostoru 
           se dostává také sportu, což se kladně projevuje v mnoha soutěžích a přeborech. Další
          kroužky podporují výchovu hudební, výtvarnou a jiné.
           
           Škola zvolila tyto povinně volitelné předměty:
           
           Cvičení z matematiky
           Cvičení z českého jazyka
           Další cizí jazyk
           Druhý cizí jazyk pro jazykové skupiny
           Výchova ke zdraví
                               
                      
           Zájmových  kroužků bylo celkem 20 jak ve školní družině, tak na I.i II. stupni: taneční, 
           pohybové hry, keramický, vaření, knihovnický,  přírodovědný, redakční, florbal,
           volejbal, basketbal,……
                                                          
           Školní družina má 5 oddělení.    
         
   

3.   Personální zabezpečení školy

       Provozní zaměstnanci celkem : 14,72  
          
         ZŠ                               7,84                            
         ŠJ                                6,88
         

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let
51 let - důchodový 

věk
důchodový 

věk
celkem

celkem 1,96 4,41 16,6 11,68 2 36,65

z toho ženy 1,41 3 13,6 11,68 2 31,69



Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích

odborná i 
pedagogická 
způsobilost

pouze odborná 
způsobilost

pouze pedagogická 
způsobilost

bez způsobilosti celkem

30,1 1,27 0 5,28 36,65

Z toho specializované činnosti:

výchovný poradce 2

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1

koordinátor školního vzdělávacího programu 1

školní metodik prevence 1

koordinátor environmentální výchovy 1

Platové podmínky pracovníků

Školní rok 1-12/2014 1-6/2015

Celkový počet pracovníků 53 54

z toho: pedagogičtí pracovníci 38 39
nepedagogičtí pracovníci 15 15

Průměrná výše měsíční mzdy
pedagogičtí pracovníci 26 311 Kč 26 258 Kč
nepedagogičtí pracovníci 15 597 Kč 15 601 Kč

Průměrná výše nenárokových 
složek mzdy

pedagogičtí pracovníci 2 220 Kč 2 370 Kč
nepedagogičtí pracovníci 2 015 Kč 1 730 Kč

Změny v pedagogickém sboru

Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015

Nastoupili 1,82 3

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství
1 2,05 0 1

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

viz příloha



4.   Údaje o počtu žáků

            Počet zapsaných žáků do 1. tř.  2014/15:        67 ( z toho 12 odkladů)
           Počet zapsaných žáků do 1. tř. 2015/16:        62 (z toho 14 odkladů)
            Počet zapsaných žáků do 2. tř. Rvj 2014/15:  23
                                                do 2. tř. Rvj 2015/16:  19
            Ve všech třídách Rvj se vyučovalo 193 žáků.

            1 žákyně plní školní docházku v zahraniční škole.

Přípravná třída splnila své poslání a byla rodiči velmi uznávána. Třídu navštěvovalo 15
žáků. 11 dětí zůstává u nás ve škole, 4 děti nastoupí do 1.třídy v jiné ZŠ . Závěrečné 
hodnocení paní učitelky bylo odesláno do příslušných škol a je součástí dokumentace naší 
školy .  

            
      Počet tříd   Celkový počet Počet žáků na    Počet žáků

         žáků     jednu třídu     na učitele

šk.rok 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15

22 21 514 481 23,36 22,90 13,90 14,15

přípravná 1 1 15 15 15 15 15 15

       

  Údaje o přijímacím řízení         
   

MŠ a ZŠ počet
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 15
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 67
celkem 82

Ročník Chlapci Dívky Celkem Počet tříd ø  žáků

     1. 23 23 46 2

     2. 33 26 59 3

     3. 22 26 48 2

     4. 22 23 45 2

     5. 22 27 49 2

I. stupeň 122 125 247 22,45

     6. 30 20 50

     7. 30 39 69

     8. 30 31 61

     9. 25 29 54

II. stupeň 115 119 234 23,40

celkem 237 244 481 22,90



Rozhodnutí vydaná ředitelem školy

Rozhodnutí: počet

o povolení individuálního vzdělávání žáka 0

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0

o odkladu povinné školní docházky 15

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0

celkem 15

5.   Výsledky výchovy a vzdělávání

Přehled prospěchu žáků – viz příloha
Přehled vycházejících žáků - viz příloha

Přehled výchovných opatření za I. a II. pololetí 

přehled výchovných opatření 1.pololetí 2.pololetí celkem z toho chlapci z toho dívky

napomenutí třídního učitele 21 5 26 18 8

třídní důtka 34 30 64 44 20

ředitelská důtka 12 17 29 22 7

druhý stupeň z chování 5 5 10 5 5

třetí stupeň z chování 2 3 5 2 3

pochvala 25 18 43 20 23

pochvala ředitele školy 4 11 15 5 10

Počet zameškaných vyučovacích hodin

Omluvené zameškané hodiny Neomluvené zameškané hodiny
celkem  na žáka celkem  na žáka

I. pololetí 21 805 45,04 162 0,34
II. pololetí 23 360 49,18 293 0,62
Školní rok 451 165 94,22 455 0,96

               

6.    Údaje o poskytování dalšího vzdělávání

       Přehled programů dalšího vzdělávání - viz příloha



7.  Spolupráce školy

Spolupráce s DDM v Novém Boru je velmi úzká:

- škola umožňuje působení kroužků Domu dětí v malé i velké tělocvičně a dále v herně

- Smetanka pořádá na naší škole okresní i krajské soutěže ve stolním tenisu, basketbalu atd. 
(včetně víkendů)

- učitelé a žáci pomáhají s organizováním různých akcí Domu dětí a podílejí se na jejich 
  přípravě (přespolní běh, lyžařské závody …)

Spolupráce s DDM v České Lípě:

- zajímavé akce byly oznámeny ve školním rozhlasu, pravidelným informatoriem na ústřední   
   nástěnce
- účast na okresních soutěžích a olympiádách

Spolupráce s Úřadem práce:

- společná schůzka s rodiči vycházejících žáků, realizace vstupu do školy se zástupkyní ÚP
  v České Lípě
- zapůjčení videokazet pro rodiče
- již zmíněná „burza povolání“

Spolupráce s TJ Jiskra Nový Bor:

- k tréninku OB využívá oddíl tělocvičnu školy, příležitostně i učebnu.  Oddíl spolupracuje se 
  školou při pořádání závodů oblastních žebříčků. Vzorná spolupráce je vidět na výsledcích 
  oblastních žebříčků OB – vítězství oddílu

- účast vedoucí na soustředění s dětmi o zimních i letních prázdninách

Spolupráce s TJ Stadion Nový Bor:

- na škole působí trenéři Pavel Jurczak, Jakub Ujka, kteří vychovávají mladé hráče a  účastní 
  se s nimi krajských i celorepublikových soutěží

Spolupráce s ASŠK (Asociace školních a sportovních klubů)

- díky této spolupráci se naši žáci účastní všech soutěží pořádaných okresní radou ASŠK a 
   postupují do krajských i republikových soutěží

Byla navázána spolupráce se SPŠ sklářskou.

Spolupráce s PPP je popsaná ve zprávě výchovné poradkyně



                   s SPC v Semilech – pět sledovaných dětí
                   
                   s ČČK v Novém Boru – účast zdravotníků na akcích školy a učitelů na školeních

                   s Hygienickou stanicí v České Lípě – besedy a materiály pro výuku, testy

                                      
Každým rokem se zlepšuje spolupráce s MŠ - návštěvy dětí MŠ Motýlek, Beruška, Srdíčko, 
Klíček u nás. Účastnily se i  karnevalu 1. stupně, zpívání s MŠ.

8.  Zapojení do projektů  

Projekt spolufinancován ESF:

• Zvyšování kompetence řídících pracovníků v oblasti školské legislativy - pokračuje
• Autoevaluace pro Liberecký kraj - pokračuje
• Moderní metod.materiály a metody výuky AJ pro 3.-5. třídy ZŠ - pokračuje
• Českolipské muzeum představuje školám přírodovědné profese, odborné profese a tradiční 
   řemesla  - pokračuje
• Profesní průprava SPŠS - pokračuje

Projekty Města Nový Bor:

Projekty protidrogové komise - prevence proti trestným činům, vědomí o vlastním bezpečí, 
vědomí nebezpečnosti alkoholu, tabáku a cigaret, formování postojů ke zdravému způsobu 
života 17 000,- Kč.

Další projekty, do kterých je škola zapojena:

• Zdravá výživa – třídy 1.stupně
• „Normální je nekouřit“ – 2.A, 4.B + přípravná třída
• „Ajax“ – 2.ročníky  (spolupráce s městskou policií)
• Projekt Kybersvět – 6.ročníky
• projekt pořádaný o.p.s. Maják pro 8. a 9.ročníky

Škola se zapojila do sběrových akcí i do charitativní činnosti: - viz příloha

- účast v krajské sběrové soutěži – 15 193 kg - 2.místo

- květinový den – výtěžek pro Ligu proti rakovině – odevzdáno 7 808,- Kč

- sbírka Občanské sdružení  Život dětem  -  3 320,- Kč

- Fond SIDUS – 1 000,- Kč

Žáci se účastnili také mnoha brigád. 



9.  Další aktivity a prezentace školy

Dobře se prolíná činnost ŠD s výchovnou činností školy. Jako součást ŠD pracovaly již výše 
zmíněné kroužky.
Tato a další činnost se prezentovala:

1. ve  výtvarných soutěžích ŠD
2. ekologické akce – v blízkém okolí sběr odpadků
3. tělovýchovné akce – honba za pokladem, stopovaná na sněhu apod.
4. pracovní činnost – výrobky k zápisu do 1. třídy, na jarmark (využito přírodních materiálů –
    kameny, větvičky, žaludy a kaštany, šišky…)
5. z dalších aktivit – divadelní představení, Mikulášské a Vánoční besídky
    spoluúčast na karnevalu, balónkové akci,  „pálení čarodějnic“ a další.

Na 1. stupni bylo uskutečněno mnoho drobných soutěží, besídek, besed, exkurzí, návštěvy 
v knihovně, nocování dětí ve ŠD, návštěvy v MŠ, ukázkových hodin pro rodiče, vycházek do 
přírody i na koňskou a kozí farmu, do daňčí obory, návštěvy dopravního hřiště, mořského 
akvaria v Praze, redakce Českolipského deníku, uskutečnil se již tradiční zájezd do Jičína –
města pohádek.

LVVZ pro 7. třídy, další lyžařský kurz pro 1. i 2. stupeň o jarních prázdninách.

Ozdravné pobyty uskutečnilo pět tříd 1.  stupně s velmi dobrým ohlasem.

Na 2. stupni jsme se zúčastnili  také několika besed. Mezi velmi atraktivní patří vždy 
„Dravci“ s ukázkami.  Jako každým rokem se uskutečnily  besedy v knihovnách, během 
LVVZ „o nebezpečí hor“, historie školy,  výchovné koncerty pro žáky I. i II. stupně i 
koncerty žáků ZUŠ a některé další aktivity- děti několikrát  navštívily Naivní divadlo 
v Liberci.

Výsledky soutěží a přehlídek – viz příloha

Pokročili jsme také v zavádění nových metod výuky a vzdělávání, ve všech předmětech a u 
všech učitelů přesvědčivým způsobem. Velmi pomáhají nové učebnice, např. Nj,  Čj, které 
jsou koncipované podle tématických celků, v nichž se dané téma probírá z různých hledisek. 
Žáci připravují projekty, učí se reálie cizích zemí, používají mapy, počítačové programy 
knihovnu a další. Přibývá ukázek dramatizace ve vlastivědě, Čj i dalších předmětech, vyučuje 
se v přírodě, připravují se na 1. st. výstavy na chodbách, do činnosti tříd jsou zapojování 
rodiče (exkurze, besedy, sportovní setkání, oslavy, soutěže…), došlo k několika návštěvám na 
různých pracovištích.

Účast učitelského sboru na seminářích k jednotlivým předmětům a ŠVP  - viz příloha.



10.   Poradenské služby

       viz příloha – zpráva výchovné poradkyně I. i II. stupně

Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě patří z naší strany poděkování za 
umožnění návštěv speciálního pedagoga p.Šimánkové, která pracuje 3 dny v týdnu na naší
škole a konzultuje výukové a výchovné problémy, nejprve s učiteli a pak se samotnými žáky. 
              
Vzájemné konzultace VP 1. stupně a VP 2. stupně probíhaly dle potřeby, poměrně často.
   Prevence sociálně patologických jevů:

a) viz zpráva školního preventisty

b) Schránka důvěry

V letošním školním roce byly zaznamenány většinou drobné stížnosti na spolužáky, nebo 
dotazy – bylo řešeno s třídními učiteli, ředitelstvím školy.

K realizaci Školní preventivní strategie (dříve minimálního preventivního programu):

Ve výuce Rv je zařazováno téma zdravého životního stylu v různých formách, ovlivňování 
svého fyzického a sociálního rozvoje – učí se rozhodovat v záležitostech souvisejících nejen 
se zdravím, ale i osobním bezpečím, partnerskými vztahy, rodinným životem, provozem 
domácnosti, v poskytování první pomoci, chování v době ohrožení, ale i dopravní výchova.

Došlo i ke zvýšení právního vědomí v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi.

V oblasti drogové a dopravní problematiky jsme spolupracovali jak s Policií ČR, tak i 
s Městskou policií:

- proškolení žáků 1. stupně v dopravní výchově včetně praktických ukázek pohotovostního 
  vozidla, zásahové jednotky v součinnosti s požárníky, tedy funkci části integrovaného 
  záchranného systému, dětem bylo umožněno prohlédnout si neprůstřelné vesty, octavii s ra-
  darem, jak se vyhledávají odcizená auta a další (viz „Českolipsko“)

- Městská policie ve spolupráci s českolipskou Preventivně informační skupinou Policie ČR
  uskutečňuje program prevence kriminality s názvem Ajax určený pro žáky 2.ročníků

- beseda pro žáky 8. a 9. tříd

- pro 2. stupeň dodání dopravních testů

Paní učitelka uspěla také podáním grantů drogové prevence v celkové hodnotě 17.000,-Kč 
(více v kapitole č. 8 – Zapojení do projektů)



11.  Řízení školy – vyjmuto z hlavních úkolů stanovených pro tento školní rok

      a) V oblasti materiálně technické

- 8 PC do počítačové třídy, 1 PC do kanceláře,1 PC učebna angličtiny, PC kabinet TV
- 4 externí uložiště
- Kopírovací stroj 1.stupeň, skartovací stroj
- fotoaparát
- 2 pračky – ŠJ, uklízečky
- myčka – školní kuchyňka
- školní jídelna – nerezové stoly, výdejní linka + příslušenství, škrabka brambor
- terminál pro přihlašování obědů
- 3 úklidový vozík
- vysavač na praní koberců
- válcovací stolice - keramika

       b) V oblasti výchovně vzdělávací

            - byly učiněny další kroky ve snaze o moderní vzdělávání a zájmovou činnost –
              podpora kroužků s výukovým zaměřením

            - součástí péče o talenty byla výuka Rvj, užívání PC výukových programů a internetu
             
            - v péči o problémové žáky bylo nadále užíváno individuálních plánů,
                pokračoval dyslektický, logopedický nácvik, významná byla snaha potlačovat hrubé 
               chování

            - docházelo k významné podpoře v protidrogové prevenci a byl podporován zdravý 
               způsob života 

            - uplatňovala se snaha rozvíjet ekologické myšlení (ve výuce, výstavách i soutěžích –
                úspěchy)

    
- příprava žáků 9.tříd na přijímací řízení“ 

          Ředitelka  školy uskutečnila 15 hospitací + kontroly dohledů apod.,
          

1. ZŘ vykonala 18 hospitací na 1. a 2. stupni a ve školní družině, každý měsíc 
kontroly TK, dohledy denně

          2. ZŘ pro provozní a ekonomickou činnost – 6x namátkové kontroly úklidu, dohledy,
              5 kontrol PO, BOZP  včetně bezpečnostních prověrek ve spolupráci s 
              bezpečnostním technikem



   c)  V personální oblasti

- pokračování v proškolení koordinátorky ŠVP
- výrazné zapojení pedagogů do akcí a seminářů k problematice ŠVP a jeho revize
- výrazná podpora jazykového vzdělávání pedagogů 1.stupně

    d)  V oblasti DVPP

- došlo k výraznému zlepšení jak v účasti pedagogických pracovníků na projektech
      školy, tak v účasti zástupců na seminářích
- v DVPP upřednostněna jazyková příprava pedagogů 1.stupně  - studium 2

vyučujících 1.stupně anglického jazyka

- školení a semináře, uskutečněné v rámci projektu EU – peníze školám
- pravidelné semináře v rámci projektu „Evaluace“ a „Zvyšování kompetence řídících 

pracovníků v oblasti školské legislativy“ (spolupráce s firmou Kustod)

     e)  Pravidelně byla publikovaná školní činnost v Novoborském měsíčníku i v Česko-
          lipském deníku a doplňovány – obnovovány webové stránky

Opět byla uskutečněna  „burza povolání“ pro vycházející žáky a jejich rodiče ve ŠJ.

Spolupráce s rodiči 

- SRPDŠ

- rodiče jsou zapojeni do některých školních činností jako jsou soutěže, 
      ozdravné pobyty dětí, školní výlety, letní tábor apod., sponzorské aktivity

12.   Záměry školy:

Vedení školy zaměřilo svou činnost a směřovalo ji na ověřování nově přepracovaného
vlastního školního vzdělávacího programu „Pojďme spolu do světa“ ve všech ročnících. 
Do nadcházejícího roku je nadále naší prioritou zkvalitnění výchovné a vzdělávací práce a 
výuka ve všech ročnících podle nového upraveného ŠVP. Zaměřit se chceme na další metody 
sebeevaluace a evaluace školy, kterou provádíme prostřednictvím externí firmy KUSTOD, 
testy SCIO nebo jinou formou, příprava na přijímací řízení – testy CERMAT.
Dále je připraven projekt financovaný EU pro výjezd 80 žáků do Londýna spojený s výukou 
anglického jazyka a literární projekt – čtenářské dílny. Snažíme se o využití financí z různých 
zdrojů.



13.   Údaje o kontrolách:

9.10.2014    Veřejnoprávní kontrola – Alexandra Olaszová
                                        
2.6.2015      Kontorla KHS Liberec

Protokoly jsou v přílohách.

14.   Základní údaje o hospodaření školy

          viz příloha

15.   Závěr

Vedení školy děkuje touto cestou hlavnímu výboru SRPDŠ za spolupráci a finanční  
pomoc při kulturních a sportovních akcích, Školské radě, dále panu starostovi a  
zaměstnancům MÚ, všem dalším partnerům za ochotu a vstřícné jednání a v neposlední 
řadě celému učitelskému sboru a všem zaměstnancům školy.

                                                                             Mgr.  Z u z a n a  T o m s o v á
                                                                                           ředitelka školy

                                                                          

Schváleno pedagogickou radou 19.10.2015  a  Školskou radou 5.11.2015.                 
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