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I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 
Údaje o škole 
 
Název:  Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, 

okres Česká Lípa, příspěvková organizace 
Adresa:  Okrouhlá 11, 473 01 Nový Bor 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   706 95 440 
IZO:   600 075 001 
Zařazení do sítě: 1.1.2003 
Kapacita školy: MŠ - 25 dětí  IZO 102 145 806 
   ZŠ  - 20 žáků  IZO 108 029 123 
   ŠD  - 20 žáků  IZO 116 000 490 
   ŠJ   - 50 jídel  IZO 102 145 741 
Rada školy:  ano 
 
Údaje o řediteli 
 
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Ornstová 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Škola v této podobě existuje od r. 1993, kdy bylo na základě projektu a žádosti 
zřizovatele povoleno MŠMT ČR experimentální ověřování rozšíření jednotřídní 
MŠ o jednu třídu ZŠ. 
 
Rozhodnutím zastupitelstva obce Okrouhlá v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, v návaznosti na ustanovení § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) byla zřízena příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace, se sídlem Okrouhlá 11. Statutárním orgánem příspěvkové organizace 
je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění. 
Základní škola a Mateřská škola v Okrouhlé je integrované školské zařízení,          
které poskytuje výchovu a vzdělávání dětem předškolního a mladšího školního 
věku. 
Mateřská škola kromě své základní funkce poskytuje zázemí žákům ZŠ v čase 
mimo vyučování a zabezpečuje provoz školní družiny. 
Součástí ZŠ a MŠ je školní jídelna. 
 
Základním   cílem  integrované   školy  je  poskytnout  žákům co  nejkvalitnější 
základy všeobecného vzdělání s vyvážeností složek vzdělávacích a výchovných a 
vytvořit jim podmínky pro plynulý přechod na úplnou školu                 v Novém  
Boru nebo ve Skalici u České Lípy. Dětem  z mateřské  školy  zabezpečit  
všestranný  rozvoj  dětské osobnosti a přirozené pokračování předškolního 
vzdělávání v systematické  školní výuce. 
 
Materiálně – technické podmínky pro činnost školy:                               
Zřizovatel – Obec Okrouhlá – vynakládá každoročně nemalé finanční   
prostředky na opravy a údržbu budovy, která pochází z r. 1890.  
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III. PŘEHLED  UČEBNÍCH  PLÁNŮ 

 
V 1., 2. a 3. ročníku probíhala výuka v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, podle vlastního školního vzdělávacího 
programu pod názvem „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 
Společně se učíme“, který byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání MŠMT ČR. 
Ve školním roce 2018/2019 byly dodrženy všechny dosavadní zákonné normy 
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád a další platné pokyny MŠMT (České republiky) a právní předpisy jako zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
 

 
Žáci 3. ročníku pokračovali ve výuce cizího jazyka - Anglický jazyk. 
 
V MŠ probíhala výchovně vzdělávací činnost dle „Školního vzdělávacího  
programu pro předškolní vzdělávání – Společně si hrajeme“, který byl znovu 
aktualizován. Cíle a záměry předškolního vzdělávání byly rozpracovány do čtyř 
oblastí ročního plánu školy podle ročních období. Tento plán byl dále 
zpracováván učitelkami mateřské školy do týdenních tematických činností. Práce 
podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je přínosem pro 
děti, rozvíjí jejich osobnost, vlastní aktivitu a seberealizaci s přihlédnutím k 
individualitě každého jednotlivce. Jako model předškolního vzdělávání je 
upřednostňován systém osobnostně orientovaný, založený na integrovaném 
kurikulu aplikovaného na řízené i neřízené herní metody prožitkového učení, 
pohybové aktivity nebo modelování vztahových situací. 
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IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

 
 

A) Pracoviště ZŠ: 
 
Vedení školy: 
Mgr. Ludmila Ornstová – ředitelka školy 
 
Učitelé: 
Mgr. Ludmila Ornstová 
Mgr. Hana Drozdová 
 
Asistentka pedagoga: 
Tereza Klečková 
 
Logopedický preventista: 
Lenka Slaninová 
 
Vychovatelka školní družiny: 
Tereza Klečková 
 
Provozní zaměstnanci: 
Kamila Brožová – uklízečka, školnice 
Gabriela Bienertová - kuchařka 
Mgr. Petra Schindlerová – topič, správce budovy 
 
 
 
B) Pracoviště MŠ 
 
Učitelé: 
Lenka Altmanová 
Mgr. Petra Schindlerová 

 

C) Pracoviště ŠJ 
 
Provozní zaměstnanci: 
Lenka Altmanová – vedoucí ŠJ 
Gabriela Bienertová – kuchařka 
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Pracovník Vzdělání Délka praxe 
ředitelka VŠ – učitelství pro SŠ,    

         aprobace NJ + D 
         rozšiřující studium  
         učitelství 1.st. 

  7 let 

 
učitelka ZŠ 

 
VŠ – učitelství 1.st. 

 
41 let 

učitelka MŠ 
učitelka MŠ 

SPgŠ 
VŠ – spec. pedagogika  
         pro MŠ 

41 let 
  9 let 

vychovatelka ŠD SŠ - neukončeno   1 rok 
kuchařka SOU - kuchařka 28 let 
školnice SOU – prodavačka 24 let 

 
OPZ Do 30 let 31 až 40 

let 
41 až 50 
let 

51 až 
důch. 
věk 

Důch. 
věk 

Celkem/žen 

 celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen  
OPZ 
úplná 

1/1 1/1 3/3 1/1 1/1 7/7 

Bez 
OPZ 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ 

 A 
ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ 

 
 

Pro školní rok 2019/2020 byli do 1. ročníku přijaty 3 děti. 
 
Z 3. ročníku přestoupili 3 žáci do ZŠ Nový Bor, nám. Míru. 
  
Zápis do ZŠ proběhl dne 10. 4. 2019. Zápis do MŠ proběhl dne 7. 5. 2019. 
Po provedení zápisu žáků do 1. třídy základní školy a po realizovaných 
pedagogicko-psychologických rozhovorech bylo vydáno ředitelkou školy 
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 třem dětem.  

 
 
Výkon státní správy 
 
 Správní rozhodnutí: 
 
Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení - 7 
Rozhodnutí o odkladu školní docházky   - 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ    - 3 
Rozhodnutí o osvobození od úplaty v MŠ   - 0 
Rozhodnutí o snížení úplaty v MŠ                    - 0 
Rozhodnutí o snížení úplaty v MŠ (přerušení provozu) - 0 
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Údaje o počtu žáků 

     
Základní údaje: 
     
Počet tříd Počet dětí a žáků Průměr žáků na 

třídu 
Průměr žáků na 
učitele 

MŠ  -  1 23 23 23 
ZŠ  -  1 12 12 12 

 
 
Údaje o prospěchu žáků: 
 
Ročník Počet 

žáků 
 Prospěli  Neprospěl

i 
 

 2017/201
8 

2018/201
9 

2017/201
8 

2018/201
9 

2017/2018 2018/201
9 

1. 6 4 6 4 0 0 
2. 4 5 4 5 0 0 
3. 1 3 1 3 0 0 
4. 0 0 0 0 0 0 
Celkem 11 12 11 12 0 0 
Procen
t 

55% 60% 100% 100% 0% 0% 

 
 

 
Počty zapsaných a zařazených žáků: 
 
Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 
Zapsaní 
do 1. třídy 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do 1. třídy 

Zapsaní 
do 1. třídy 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupilo 
do 1. třídy 

4 1 4 3 0 3 
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Rozbor chování: 
 
Všichni žáci byli ve školním roce 2017/2018 i 2018/2019 klasifikováni  
známkou 1. 
 
Počet zameškaných hodin: 
 
 omluvených  neomluvených  
 celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka 
 I.pololetí 564  47 0 0 
II. pololetí 433  37 0 0 
Celkem školní rok 997  84 0 0 

 
Školní družina: 
 
V naší malotřídní škole je zřízeno jedno oddělení ŠD. Přihlášeno bylo 12 žáků, 
průměrná docházka na den - 12 žáků. 
Nadstandardní aktivity v rámci ŠD: anglický jazyk 
                                                          německý jazyk  
                                                          čtenářský klub 
                                                          klub zábavné logiky a deskových her 
     
                                                                          

                                              
Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Výsledky výchovně-vzdělávací práce školy se projeví zejména při 
přechodu do vyššího ročníku do některé ze základních škol v Novém Boru nebo 
Skalici u České Lípy.  

V uplynulých letech nebyly zaznamenány problémy spojené s přechodem 
našich žáků - žáci jsou podle individuálních dispozic úspěšní. 

Ředitelka školy včas zjišťuje, do které školy žáci půjdou, zjišťuje 
požadavky školy (vzdělávací program, používané učebnice, cizí jazyk, atd.). 
Žáci se připravují na bezproblémový přechod na vybranou školu, mimo jiné např. 
návštěvou své budoucí třídy. Spolupráce s ředitelstvím obou novoborských škol 
je stálá, stejně tak spolupráce se školou ve Skalici u České Lípy.   

Děti ve školní družině využívají nadprůměrné vybavení třídy, herní prvky 
– jako je stolní fotbal, deskové hry a společenské hry. Také letní herna se stolním 
tenisem je využívána zejména v době mimo vyučování. 



Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

Věková různorodost dětí zvyšuje nároky na organizaci výchovně-vzdělávací 
práce ve škole.  

 

VI. ÚDAJE  O  PRŮBĚHU  A  VÝSLEDKU  
KONTROL 

 
 
Zřizovatel:  1 kontrola - 1x inventarizace 
 
ČŠI:   0 
 
KÚ OŠMTS  0 kontrola čerpání finančních prostředků 
 
VZP ČR:  0 kontrola placení pojistného na veřejné zdrav. pojištění 
 
OSSZ:  0 kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění 
 
SPORTSERVIS: 1 kontrola tělocvičny 
 
ALBECO:  1 kontrola hasicích přístrojů 
 
KHS Liberec: 1 kontrola stravovacího zařízení a budovy školy 
 
p. Tichý:  1 kontrola komínu 
 
p. Vlášek:  1 kontrola tlakové nádoby 
 
p. Adam:  1 kontrola a čištění kotlů 
 
Ing. Josef Brázda: 1 revize elektrických zařízení, prodlužovacích přívodů 
 
   0 revize hromosvodu 
 
 
 
Protokoly z kontrolních zjištění jsou založeny v dokumentaci školy.  
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VII. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 

Koncepce ZŠ a MŠ vychází z vyváženého podílu složek vzdělávacích a 
výchovných, v praxi se uplatňuje trvalé zaměření školy na zdravý životní styl, na 
environmentální výchovu a estetické složky výchovy. V tomto školním roce  
pokračovala spolupráce s místní knihovnou. Zájem o knihy a o četbu nám pomáhá 
prohlubovat pan starosta, který každý školní rok vyhlašuje soutěž o nejpočetnější 
čtenářský deník. Výhrou je čokoláda a kniha pro nejlepšího čtenáře. Se zájmem o 
četbu nám pomáhá i paní knihovnice Eva Kraumanová. Rozvoj čtenářské 
gramotnosti podporujeme také aktivitou z projektu OP VVV „KreativO“ – 
čtenářským klubem.  

Rodiče dětí a žáků naší školy se zasloužili o stavbu vyvýšených záhonků 
na naší školní zahradě. Společně s dětmi pak zasadili jahodníky a bylinky a ještě 
před koncem školního roku děti sklízely první plody.  

Pravidelnou akcí dětí, žáků i jejich rodičů je setkávání v rámci příhraniční 
spolupráce s německou mateřskou školou v Meuselwitz. Do akcí se zapojovaly 
celé rodiny. Navštívili jsme vánoční trhy v Reichenbachu a němečtí přátelé se 
zúčastnili karnevalu. Do budoucna plánujeme se žáky navštívit divadelní 
představení v Meuselwitz. Úzkou spoluprací jsme získali nemalé finanční 
prostředky pro vybavení setkávací místnosti a kuchyně.  

Po celý rok probíhá v naší MŠ i ZŠ logopedická preventivní péče, kterou 
absolvují děti naší MŠ a někteří žáci naší školy. 

Ve druhém pololetí byla zvýšená pozornost věnována předškolní přípravě 
budoucích prvňáčků, kterou mají na starosti obě paní učitelky z MŠ. 

Anglickému jazyku se věnovala paní učitelka Mgr. Ludmila Ornstová. 
Kroužek AJ navštěvovalo 15 dětí, z toho 8 chlapců. Cílem vzdělávání dětí 
v angličtině je umožnit dítěti osvojit si nový, cizí jazyk, porozumět mu, osvojit si 
základy komunikace. 

Kroužku německého jazyka se věnovala paní učitelka Lenka Altmanová. 
Hravou formou si zde děti a žáci osvojují základy německého jazyka, jehož užití 
si mohou prakticky vyzkoušet na setkáních s našimi německými kamarády 
z Meuselwitz.  
Do kroužku se přihlásilo 8 dětí, z toho bylo 5 chlapců. 
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AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU 
 

září 2018 

•  3.9.  Slavnostní zahájení školního roku 2018/19 

•  5.9.  Třídní schůzky ZŠ 

•  6.9.  Třídní schůzky MŠ 

• 11.9.  Zahájení logopedické prevence 

• 19.9.  Účast žáků ZŠ na turnaji ve vybíjené v Zahrádkách 

 

říjen 2018 

• 3.10.   Den stromů v DDM Smetanka, Nový Bor 

• 4.10.   Kytarový koncert s panem Kaulfersem  

• 17.10  Beseda o školní zralosti s paní učitelkou H. Stránskou (1.část) 

• 31.10. Beseda o školní zralosti (2.část) 

 

listopad 2018 

• 7.-8.11.   Výtvarničení malotřídek – „Babičko, dědečku, vyprávěj!“ – 
setkání se seniorem z naší obce (Hana Fleková) a povídání o tom, jak 
obec vypadala dřív, jak vypadala školní docházka  

• 21.11. Konzultace o prospěchu žáků 

• 28.11. Beseda o zvládání zátěžových situací s dětmi  

 

prosinec 2018 
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• 1.12.   Rozsvícení vánočního stromečku v Okrouhlé 

• 5.12.   Vánoční dílnička CTT v České Lípě 

• 7.12.   Mikulášská nadílka 

• 8.12.   Vánoční trhy v Reichenbachu  

• 10.-14. 12. Rodilá mluvčí Karen Campbell 

• 19.12.  Vánoční besídka MŠ a ZŠ 

• 19.12.  Vánoční setkání s rodiči, vystoupení dětí a žáků, příjemné 
předvánoční naladění  

 

leden 2019 

•           Sáňkování, bobování na místním kopci (dle počasí) 

• 25.1.  Výlet žáků ZŠ do IQ Parku v Liberci 

• 31.1.  Pololetní vysvědčení  

 

únor 2019 

• 7.2.    Zahájení plaveckých lekcí 

• 13.2.  Vernisáž výtvarných prací malotřídních škol v kině Máj v Doksech 

• 23.2.  Maškarní karneval na sále OÚ 

  

březen 2019 

• 11.-15.3.    Barevný týden 

• 20.3.  Den otevřených dveří 

• 27.3.  Planeta Země 3000 - Kolumbie, kino Nový Bor 

 

duben 2019 

• 10.4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 
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• 16.4. Den Země – DDM Smetanka, budování záhonků na školní zahradě  

• 24.4. Třídní schůzky ZŠ  

• 25.4.  Ukončení plaveckých lekcí       

• 30.4.  Čarodějnický den v MŠ i ZŠ 

• 30.4.  Pálení čarodějnice (na louce u hřbitova) 

 

květen 2019 

• 7.5.  Zápis dětí do MŠ 

• 10.5.   Vystoupení ke Dni matek na sále OÚ 

• 15.5.   Sloupský tyjátr - Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách 

•         28.5.  Školní výlet – Planetárium Praha 

•         31.5.  Den dětí (Balónková Evička na školní zahradě, hry, soutěže) 

 

 

červen 2019 

• 11.6. Závěrečná diskotéka s panem Kaulfersem 

• 12.6. Setkání s rodiči budoucích prvňáčků 

• 13.6. Přehlídka dravých ptáků 

• 17.-20.6. Škola v přírodě (Děčín) 

• 20.6. Lesní miniolympiáda Prysk (MŠ) 

• 26.6. Zahradní slavnost 

• 28.6. Vysvědčení ZŠ  
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červenec 2019 

tenisová škola na tenisových kurtech v Okrouhlé  

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI VÝCHOVĚ A VYUČOVÁNÍ 

 
Všichni zaměstnanci školy vytvářejí, dodržují a kontrolují podmínky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  
K plnému zabezpečení ozdravného programu pro žáky přispívá nejen 
zpřístupnění víceúčelového obecního sportovního areálu, školního hřiště a 
plavecký výcvik pro žáky a předškolní děti. 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl evidován školní úraz. 
Zaměstnanci se podrobili předepsaným lékařským kontrolám v rámci 

lékařské preventivní péče. 
Čistota a hygiena ve škole je na dobré úrovni a stále se vylepšuje. Kvalitu 

potvrdil zápis kontroly KHS v Liberci na podzim roku 2018. Všichni zaměstnanci 
dbají na pořádek. K poškozování vybavení a majetku školy dochází v malém 
rozsahu. Přes uvedené skutečnosti je nutné neustále sledovat zacházení žáků se 
svěřeným majetkem. Pravidelně je prováděna veřejná prověrka bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Na jejím základě jsou vydána nařízení ředitele školy k 
odstranění závad. 
 

 
 

 
 
IX. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

Na základě rozvahy personálního rozvoje pedagogických pracovníků došlo 
v průběhu školního roku 2018/2019 k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků takto: 
 
Počty ped. 
pracovníků 

Vzdělávání 
dlouhodobé 

Vzdělávání 
krátkodobé 

Typ 
výstupu 

Celkem 

5 0 0 - 0 
5 0 5 osvědčení 5 
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X. ÚSEK  STRAVOVÁNÍ 

 
Zaměření na zdravou výživu jako součást zdravého životního stylu, jehož 
vytváření u dětí je jedním z cílů koncepce školy.  
Kvalitní práce kuchařky, zejména při sestavování jídelníčku a zařazování 
netradičních receptur se zaměřením na zdravou výživu dětí, se odráží ve 
spokojenosti dětských strávníků.  
 
Měsíční zpracování tzv. spotřebního koše zefektivnilo kontrolu spotřeby 
potravin významných pro zdravou výživu dětí. Stabilně je zachována kvalita 
podávaných jídel. Velký podíl na zdravé stravě mají paní kuchařka a vedoucí 
stravování, které sestavují jídelníček tak, aby strava byla co nejpestřejší. 
 
Škola se i v tomto školním roce účastnila programu MŠMT ČR   
„ Ovoce do škol “. Žáci všech ročníků měsíčně odebírali dotované ovoce. 
O distribuci ovoce se zasloužila po celý školní rok  paní vychovatelka Tereza 
Klečková. 
 
Paní kuchařka Gabriela Bienertová vypracovala povinný seznam alergenů, 
který je pod číslováním uváděn v týdenním jídelníčku naší školy. Seznam je 
vyvěšen na nástěnce v přízemí školy a na našich webových stránkách. 
Vypracovala též přehled gramáže jednotlivých jídel, který je umístěn na nástěnce 
ve škole.  
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XI. HODNOCENÍ  MŠ 
 
 

• Během září proběhla adaptace nových dětí na prostředí MŠ za pomoci 
starších dětí. Děti se seznámily s prostředím školy a se zaměstnanci, 
brzy začaly přijímat pravidla třídy. Pozornost byla věnována především 
kamarádským vztahům mezi dětmi, nové děti přicházely do kolektivu  
postupně, nenastaly tak žádné větší problémy. 

      
• V říjnu a listopadu se děti zapojily do různých herních aktivit a 

pracovních činností motivovaných podzimem. Děti se seznámily 
s ovocem a zeleninou, pojmenováním a důležitostí ve výživě. Hodně 
času děti trávily v přírodě, pozorovaly změny v tomto ročním období, 
učily se vnímat její barevnost, tvořily výrobky z různých přírodnin.  

                                                               
• Učily se poznávat stromy a jejich plody, zvířata, která žijí v lese. Za 

nepříznivého počasí vytvořily mnoho krásných obrázků jak  
z přírodnin, tak kresbou a malbou. V listopadu se věnovaly lidskému       
zdraví, jak si ho chránit, děti získávaly též poznatky o lidském těle,  
o zdravé výživě, aby si postupně vytvářely zdravé návyky a postoje. 

 
• Prosinec je jako vždy ve znamení těšení se a příprav na Vánoce. 

Nechyběl již tradiční výlet na vánoční trhy v Reichenbachu. Společně 
se školáky se připravovalo již tradiční vystoupení pro rodiče. Tentokrát 
jsme připravili hudebně pohybové aktivity dětí a žáků. Děti připravily 
pro rodiče drobné dárky a přáníčka. 

 
• I letos jsme rozsvěceli vánoční stromeček v obci, což děti a žáci 

doprovodili zpěvem vánočních písní. 
 

• Po Vánocích přišly děti do školy plné dojmů z vánočních dárků, 
sdělovaly si své zážitky, některé děti své nejkrásnější dárky dokonce 
nakreslily nebo je přinesly ukázat. Sněhu nebylo mnoho, a tak si děti a 
žáci užívali venkovních aktivit, co to jen šlo. 

 
• V únoru si děti všímaly věcí kolem nás, k čemu slouží, jak a z čeho se 

vyrábí.  
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• V březnu nastalo krásné jarní počasí a děti se na vycházkách 
seznamovaly s jarní přírodou a domácími zvířaty, úměrně věku se učily 
pojmenovávat mláďata. Jaro vítaly novými písněmi, básněmi a veselými 
obrázky.  
Děti, žáci i paní učitelky se připravovali na karneval, na kterém nás letos 
navštívili naši kamarádi z Meuselwitz. 
 

• V rámci dne otevřených dveří přivítaly děti i paní učitelky návštěvníky 
z obce i okolí. I v mateřské škole si děti vyzkoušeli barevný týden a 
podařilo se jim na každý den jinak sladit barvu svého oblečení.  

 
• V dubnu jsme také oslavili „Den Země“, prohlíželi jsme si obrázky a 

encyklopedie z různých koutů naší republiky, ale i ze světa, znovu si 
zopakovali třídění odpadu a poučili se o ochraně naší přírody. Při 
vycházkách pozorovaly děti krásy přírody - jenom tak si mohou vytvářet 
vlastní názor a vztah k životnímu prostředí. Den Země jsme přivítali 
vycházkou do lesů a plněním úkolů o přírodě. 

 
• Ve spolupráci s rodiči našich dětí a žáků jsme na naší školní zahradě 

vybudovali dva vyvýšené záhonky, na kterých jsme vysadili bylinky a 
jahodníky. Do konce školního roku jsme stihli sklidit sladké jahůdky a 
na bylinkách jsme si pochutnávali na chlebu nebo v polévce.  

 
• V měsíci dubnu připravily paní učitelky zápis dětí do 1. ročníku. Celé 

odpoledne proběhlo v přátelské atmosféře, kdy si paní učitelky povídaly 
s budoucími prvňáčky. Ti se je naopak snažili překvapit tím, co už 
všechno znají.   

 
Neminula nás ani příprava na Velikonoce. Nechybělo malování vajíček, 
různé tvoření a velikonoční přáníčka. 

 
     Poslední dubnový týden je již tradičně čarodějnický, děti se seznamují  
     s lidovými zvyky, poslouchají pohádky, ale i skutečné příběhy a učí se  
     rozlišovat realitu od pohádky, učit se uvědomit si skutečné nebezpečí  
     (např. cizí lidé, neznámá zvířata,…). 

Krásnou čarodějnici nám i v letošním roce vyrobila paní Brožová, naše 
paní školnice. 

 
• V květnu mají všechny maminky svátek, děti si se svými učitelkami 

přichystaly dárečky a přáníčka a opět se školáky připravily vystoupení 
pro maminky a babičky. 

 
• Celá škola vyrazila na společný školní výlet do pražského planetária.  
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• Ještě koncem května jsme stihli oslavit společně s „Balónkovou 

Evičkou“ dětský den. A výborný oběd nám připravila paní kuchařka - 
zdravý hamburger, ovocný a zeleninový salát. 

 
• Starší děti se letos zúčastnili prvního ročníku lesní miniolympiády 

v Prysku. Po splnění mnoha zajímavých úkolů je čekala perníková 
odměna a zasloužený diplom. Těšíme se na další ročník. 

 
• Na konci června jsme se rozloučili s předškoláky a odcházejícími žáky 

a  slavnostně jsme ukončili školní rok tradičním šerpováním. 
 
• Po celý rok probíhalo každé první úterý společné zpívání se školáky 

v ZŠ. 
 

• Po celý školní rok si děti procvičovaly spolu s učitelkami z MŠ německá 
slovíčka, říkadla a písničky. 

 
 

Závěr:  
V následujícím školním roce pokračuje naše mateřská škola 
ve svém projektu příhraniční spolupráce s obcí Meuselwitz, v 
tzv. udržitelnosti projektu, kdy se obě školy dvakrát v roce 
budou setkávat a společně se účastnit zajímavých aktivit.  
Naše MŠ chce nadále podporovat výuku anglického a 
německého jazyka, které jsou v nabídce pro děti i pro 
následující školní rok.  
 
I nadále se budeme věnovat preventivní logopedické péči v 
mateřské škole zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti dětí. 
Bude prováděna učitelkami MŠ. Preventivní logopedická péče 
bude probíhat denně v dopoledních hodinách s celou skupinou 
dětí, intenzivněji pak s vybranou skupinou dětí cca 20 minut 
1x týdně a dle potřeb i individuálně. 
 
Věříme, že všechny plánované aktivity na nový školní rok 
2019/2020 se budou našim dětem a žákům líbit tak, jako letos. 
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XII. MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM 
 
 

Cíle a obsah prevence na škole: 

Cílem prevence je předcházet projevům sociálně patologických jevů, 
v případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi zamezit jejich 
dalšímu šíření. 

Dostupnost informací o projevech sociálně patologických jevů je 
v současné době dostatečná. Škola se snaží zaměřit svoji preventivní činnost na 
konkrétní potřeby žáků a dětí  na malotřídce. 

Během prevence dochází k dlouhodobé, systematické, věrohodné, někdy 
pouze anonymní monitorizaci případně vznikajících potíží mezi dětmi MŠ či žáky 
1.stupně. 

Na nejproblematičtější z nich (duševní zdraví, sociální dovednosti, využití 
volného času a chování respondentů) pak naši pedagogové zaměřují svoji 
pozornost formou pravidelné konverzace v komunitním kruhu, dramatizace 
školních situací, výchovou k asertivitě a sebeovládání žáků a ke vzájemné 
komunikaci. 

Jednotlivé tematické bloky – výchova ke zdravému životnímu stylu, 
výchova ke spolupráci, toleranci, prevence projevů diskriminace, ale také obrana 
člověka v krizových situacích – jsou rozpracovány a začleněny do tematických 
plánů vyučovacích předmětů. Všichni vyučující se snaží vést děti i žáky ke 
spolupráci a řešit případné problémy ve vzájemných vztazích se žáky i s jejich 
rodiči. 
  

 
Metody využívané při realizaci prevence: 

 
K preventivnímu působení využíváme především tyto metody: diskuse, 

vedení ke spolupráci, psychosociální hry, skupinové projekty, zapojení žáků do 
školních soutěží a mimoškolních aktivit, besedy s odborníky, exkurze, nabídka 
kulturních a sportovních akcí. 
 

Poradenské činnosti: 
 

Spolupráce s třídní učitelkou ZŠ a učitelkami MŠ. 
Příprava podmínek pro začlenění žáků a dětí s poruchami chování. 
Koordinace poskytování poradenských služeb těmto dětem a žákům školou a 
poradenskými zařízeními. 
Spolupráce s rodinou a dalšími institucemi. 
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Účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů: 
 
Jak je již uvedeno výše, na realizaci aktivit se podílejí všichni pedagogové 

a vedení školy. Jde o to, jaký předmět učitel vyučuje, jak zajímavým způsobem 
vykládanou látku pojme a jak prevenci do výuky zakomponuje. Učitelé svěřeným 
dětem a žákům zařídí zajímavé besedy, promítání filmů či dokumentů s následnou 
reflexí na to, co děti a žáci slyšeli a shlédli. 

Třídní učitel promyšleně vede své třídnické hodiny. Zde se řeší situace, 
týkající se klimatu třídy a věnuje pozornost žákům tak, aby se cítili ve své třídě i 
škole v bezpečí. 

 
 
Hodnocení preventivních aktivit pořádaných naší školou: 

 
V zájmu naší školy je poskytnout dětem, žákům i jejich rodičům 

rozmanitou škálu mimoškolních aktivit, ze kterých si vyberou tu, která je jim 
nejbližší.  

V tomto školním roce i nadále  pokračovala spolupráce s místní knihovnou. 
Paní knihovnice velice podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a žáků. 
Každý měsíc zvala naše děti na předčítání z nových knih, pořádala dílny pro děti 
a jejich rodiče a spolupracovala se školou při účasti na výtvarných soutěžích. 

Zájem o knihy a o četbu nám pomohl prohlubovat i pan starosta, který i 
tento školní rok vyhlásil soutěž o nejpočetnější čtenářský deník. Výhrou byla 
velká čokoláda a knihy pro nejlepší čtenáře. 

Pro děti, žáky i jejich rodiče byly připraveny akce vyplývající z příhraniční 
spolupráce s německými obcemi. Do těchto akcí se zapojovaly celé rodiny. I po 
ukončení projektu pokračuje naše vzájemná příhraniční spolupráce a setkávání.  

Po celý rok probíhala v naší MŠ i ZŠ logopedická preventivní péče. Tu  
absolvovali všechny děti MŠ a někteří žáci školy.  

Ve druhém pololetí byla zvýšená pozornost věnována předškolní přípravě 
budoucích prvňáčků, kterou měly na starosti obě paní učitelky z MŠ.  
V naší malé škole jsme nabízeli různé kroužky: 
 
Anglickému jazyku se věnovala paní učitelka Mgr. Ludmila Ornstová. Cílem 
vzdělávání dětí v angličtině je umožnit dítěti osvojit si nový, cizí jazyk, 
porozumět mu, osvojit si základy komunikace. 
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I letošní školní rok jsme měli v rámci příhraniční spolupráce kroužek Německého 
jazyka, který vedla paní učitelka Lenka Altmanová. Děti formou hry získaly 
nemalé dovednosti, které využívaly při setkávání s našimi přáteli z Německa. 
 
V rámci projektu KreativO se žáci účastnili Čtenářského klubu a Klubu 
deskových a stolních her. 
 
Škola je každoročně zapojena do Soutěže ve sběru druhotných surovin. 
Obdrželi jsme hotovost, za kterou jsme do MŠ a ŠD nakoupili výtvarné potřeby a 
kopírovací papíry. 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

XIII. ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA 
 
 

ZHODNOCENÍ EVVO ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 
 

Environmentální výchovou rozumíme veškerou ochranu životního 
prostředí člověka. Zahrnujeme sem nejen přírodu jako takovou, ale i ekonomický, 
technický a hlavně sociální aspekt života na Zemi. 

V Recyklohraní jsme nadále třídili papír, plasty, elektroodpad, mobilní 
telefony a baterie. Školu navštívili i lektoři tohoto programu, aby s dětmi a žáky 
realizovali jeden ze svých programů na třídění odpadu. 

Škola je každoročně zapojena do soutěže ve sběru druhotných surovin. 
Obdrželi jsme hotovost, za kterou jsme do MŠ a ŠD nakoupili výtvarné potřeby. 

Žáci ZŠ se také v rámci Dne stromů a Dne Země zúčastnili ekologických 
programů u příležitosti těchto významných dnů. Pro děti v MŠ byl k této 
příležitosti připraven paní učitelkami vlastní program. 
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XIV. SPOLUPRÁCE - RODIČE, ZŘIZOVATEL 
 
Spolupráce s rodinou - je v naší škole dlouhodobě velmi dobrá. Základem je 
denní kontakt učitelek s rodiči, otevřenost školy a prezentace výsledků 
pedagogické práce, mimo jiné i při mimoškolních akcích. 
Škola nabízí rodičům poradenské konzultační hodiny, kdy je možno obrátit se 
na ředitelku školy či na učitelku v ZŠ s různými pedagogickými nebo 
výchovnými problémy.  
O dobré komunikaci školy s rodiči dětí svědčí mimo jiné i ta skutečnost, že po 
dobu trvání školy nebyla podána žádná stížnost. 
 
 
Spolupráce se zřizovatelem – Obec Okrouhlá: 
 
Zastupitelstvo obce si plně uvědomuje důležité postavení školy v obci, a proto 
v rámci svých možností aktivity školy plně podporuje.  
Každoročně vyčlení část svého rozpočtu nejen na provoz školy, ale i na opravy 
budovy v rámci neinvestičních i investičních akcí.  
Vztah školy a obce je partnerský. 
Děkujeme panu starostovi Jaroslavu Votýpkovi za podporu zájmů naší školy. 

 
 

Projekty: 
 
Recyklohraní 
Veselé zoubky 
Třídění odpadu 
Ovoce do škol 
Příhraniční spolupráce 
OP VVV – „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 
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XV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
V OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

 

 

1. Rozdělení zdrojů a čerpání rozpočtu – celkem 
 
 
ZŠ a MŠ Okrouhlá, okres Česká Lípa, příspěvková organizace v roce 2018 
obdržela celkovou dotaci ve výši: 
         3.477.092,00 Kč 
 
z toho- na provoz od zřizovatele          260.000,00 Kč 
 - na přímé výdaje od KÚ                                  2.863.776,00 Kč 
          - účelové dotace od KÚ                                                14.000,00 Kč 
          - projekt KreativO                                                       339.316,00 Kč 
 
 
Celkové výnosy v roce 2018 činily:              3.722.705,00 Kč 
z toho: dotace                                                              3.477.092,00 Kč                     
 - tržby za obědy                          185.200,00 Kč 
 - příspěvky od rodičů         53.250,00 Kč 
 - prodané učebnice                                5.259,00 Kč 
 - ostatní výnosy                      1.904,00 Kč 
  
 
 
Celkové náklady v roce 2018 činily:           3.735.554,16 Kč 
z toho: - na přímé výdaje                      2.926.334,34 Kč 
   - na provoz                          809.219,82 Kč 
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2. Rozpis nákladů a výnosů dle činností a dle jednotlivých středisek 
 
Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. 
 
      
2.1 Prostředky od zřizovatele 
 
Na účet organizace bylo zasláno celkem:  260.000,00 Kč 
       

 
2.2 Prostředky od KÚ (MŠMT) 
 
2.2.1 Přímé neinvestiční výdaje 
 
V průběhu roku 2018 došlo k několika úpravám přímých výdajů. 
 
Konečná částka činila     2.863.776,00 Kč 
z toho: - platy      2.086.814,00 Kč 
 - odvody                  709.515,00 Kč 
 - FKSP                    41.737,00 Kč 
 - ONIV                    25.710,00 Kč 
 
Čerpání přímých výdajů:              2.863.776,00 Kč 
z toho: - platy      2.086.814,00 Kč 
 - odvody                  708.626,00 Kč 
 - FKSP                    41.922,34 Kč 
 - ONIV                    26.413,66 Kč 
 
 
2.2.2 Finanční prostředky na program „Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018“ pod ÚZ 33 070: 
 
Konečná částka činila ÚZ 33 070:                                14.000,00 Kč 
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2.3 Prostředky ostatní od MŠMT 
 
Organizace získala finanční prostředky z MŠMT s podporou prostředků EU 
v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu OP VVV, reg. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004233 – celkové náklady projektu činí 
445 916,00 Kč z toho Národní podíl 15% 40 132,45 Kč, Evropský podíl 85% činí 
227 417,15 Kč. 
Organizace v roce 2018 obdržela zbytek finančních prostředků. 
 
 
 
 
 
 
Celkové hospodaření organizace v roce 2018 skončilo s hospodářským 
výsledkem 
- ztrátou           12 849,16 Kč 
 
Na návrh ředitelky školy ze dne 14. 3. 2019 schválilo zastupitelstvo obce na 
svém zasedání dne 25. 3. 2019 pokrýt ztrátu z prostředků rezervního fondu ze 
zlepšeného výsledku hospodaření, jehož stav ke dni 31. 12. 2018 činil 
69 031,60 Kč.  
 
   
 
 
 
V Okrouhlé dne 23.02.2019 
Zpracovala: Ing. Hana Boudová 
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XVI. ZÁVĚR 
 

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou 
výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, 
humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, 
tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Její činnost je vymezena 
příslušnými zákonnými ustanoveními a normami. 
V souladu s platným zněním těchto předpisů byla zahájena výuka podle vlastního 
školního vzdělávacího programu pod názvem „Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání – Společně se učíme“ a „Školní vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání – Společně si hrajeme“, které byly zpracovány v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní a předškolní vzdělávání 
MŠMT ČR. 

Stále usilujeme o prohloubení spolupráce školy a rodičů, motivujeme jejich 
účast na školních akcích a pokračujeme v prevenci sociálně patologických jevů.  

Snažíme se, aby se děti a žáci v naší škole cítili dobře a bezpečně, o co 
nejsnazší přestup našich žáků do plně organizovaných základních škol a také o to, 
aby se k nám děti a žáci rádi vraceli. Věnujeme pozornost případným projevům 
rizikového chování jednotlivců nebo i skupin žáků, podporujeme příznivé klima 
spolupráce žáků mezi sebou navzájem a i s dětmi z MŠ. Podněcujeme zájem žáků 
všech věkových kategorií o mimoškolní zájmovou činnost jak ve školských 
zařízeních, tak i v partnerských školských zařízeních. 

Závěrem lze konstatovat, že ve školním roce 2018/2019 bylo vykonáno 
mnoho dobré práce jak ve vyučovacím procesu a ve výchově žáků, tak i v 
prezentaci práce školy na veřejnosti. Dosažené dobré výsledky nejsou dílem 
několika jednotlivců, ale výsledkem práce a zodpovědného úsilí celého 
pedagogického sboru. 

Nadále chceme pokračovat v motivaci pedagogů, rozvíjet školu ve 
vzájemné spolupráci s nimi a umožnit jim zvyšování a prohlubování jejich 
kvalifikace prostřednictvím kurzů a školení v rámci DVPP. 

Do budoucna budeme usilovat o pokračování úspěšné spolupráce 
s rodiči dětí a žáků a se zřizovatelem – obcí Okrouhlá. Rádi bychom navázali 
na úspěšnou spolupráci malotřídních škol, spolupráci s plně organizovanými 
školami a školskými zařízeními převážně na Novoborsku.  
 
V Okrouhlé dne 07.10.2019 
Mgr. Ludmila Ornstová 
ředitelka školy 

 
Na vědomí: Obec Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 
Přílohy: 
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1) Rozdělení zdrojů a čerpání rozpočtu - celkem 
2) Rozpis nákladů a výnosů dle činností a dle jednotlivých středisek 
3) Přehled čerpání provozního příspěvku v roce 2018 
4) Přehled čerpání přímých neinvestičních výdajů v roce 2018 
5) Výkaz zisku a ztráty 
 
 
K nahlédnutí v kanceláři u ředitelky školy. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne: 23. 10. 2019 
 
 
Předseda ŠR   člen ŠR   člen ŠR 
 
Beatrice Eisenbergerová           Mgr. Eva Kraumanová Lenka Altmanová 
 
……………………  …………………….. …………………. 
 
 
 
 


