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1. Základní údaje o škole 
 

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace 

Adresa: nám. Míru 616, 47114 Kamenický Šenov 

Tel: 488 881 600 

ID: hvnma6z 

IČO: 49864653 

DIČ: CZ 49864653 

Č. účtu: 163 257 505/2010 provoz 

 16 32 59 551/2010 výplaty 

 16 32 59 383/2010 FKSP 

 24 00 72 77 42/2010 strava 

Email:  vlcek@zsks.cz 

 skola@zsks.cz 

 sekretariat@zsks.cz 

 mrazkova@zsks.cz 

Zřizovatel: Město Kamenický Šenov 

Druh školy: základní a mateřská 

Právní forma: příspěvková organizace 

Internetové stránky: www.zsks.cz 

 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Spisová značka: Pr 283 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem den zápisu: 21. ledna 2004 

REDIZO: 600074927 

  

mailto:vlcek@zsks.cz
mailto:skola@zsks.cz
mailto:sekretariat@zsks.cz
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2. Přehled oborů a organizace vzdělávání a výchovy 
 

Obor vzdělávání: Základní škola 79-01-C/01 

Základní a mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle §3 zákona č. 561/2004 Sb. Ve znění pozdějších 

úprav. Může nabízet vzdělávání na I. a II. stupni, stravování dle § 119 a zájmové vzdělávání ve školní 

družině dle § 119. Škola zřizuje přípravnou třídu dle § 47 odst. 1 a § 48 zákona č. 561/2004. na základě 

rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a 

školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) 

zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném 

znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. Naši 

školu naleznete v centru Kamenického Šenova.  

V letech 2002-2003 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří 

k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. Kapacita školy je 600 žáků, v současné době škola 

vzdělává přibližně 390 žáků. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 19 žáků. Ve většině ročníků 

probíhá výuka ve dvou paralelních třídách. Většina žáků dochází do školy z místa svého bydliště pěšky, 

škola je v dosahu linek hromadné autobusové dopravy pro žáky z okolních vesnic. 

 Žáci i zaměstnanci školy využívají služeb školní jídelny, stravuje se zde přibližně 300 žáků a 50 

zaměstnanců školy. 

Nabídka kroužků v daném roce: keramický, florbal, školní parlament, vaření, turistika 
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3. Pedagogický sbor 

 

Věková skladba 

Věková skladba pedagogického sboru 

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

věk 
Důchodov

ý věk 
celkem 

celkem 8 12 20 14 2 56 

Z toho 
ženy 

7 11 18 14 2 52 

 

Počty pracovníků 

Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtený počet 

Učitelky MŠ 11 10,1 

Učitelé ZŠ 30 28,6 

Asistent pedagoga 15 11,13 

Vychovatelky 5 3,25 

Ostatní zaměstnanci 22 20,67 

Celkem 83 73,88 

 

Specializované činnosti 

Druh Počet Z toho bez studia 

Koordinátor informačních 
technologií 

1 0 

Výchovný poradce 1 0 

Kooordinátor ŠVP 1 0 

Školní metodik prevence 1 0 

Kooordinátor enviromentální 
výuky 

0 0 
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Platové podmínky v daném školním roce 

Platové podmínky Sledovaný rok 

Průměrná měsíční výše platu pedag. 
pracovníků 

40.053 Kč 

Průměrná měsíční výše platu  nepedagog. 
pracovníků 

22.105 Kč 

Průměrná výše nenárokových složek platu 
pedagogických pracovníků 

4.594 Kč 

Průměrná výše nenárokových složek platu 
nepedagogických pracovníků 

4.264 Kč 

 

Nástupy a odchody pracovníků 

Pracovní zařazení Příchod Odchod 

Učitelky MŠ 1 1 

Asistentky pedagoga 3 2 

Vychovatelky 0 0 

Ostatní zaměstnanci 2 1 

Učitelé ZŠ 4 4 

Celkem 10 8 

 

 

V srpnu 2021 byl z rozhodnutí zřizovatele odvolán z pozice ředitele školy Mgr. M. Karhan. Řízením školy 

byla do konkurzu pověřena Mgr. Kreuzová, na základě výběrového řízení z 13. 10. 2021 byl vybrán a 

jmenován Mgr. T. Vlček s účinností od 1. 11. 2021.  

Na konci školního roku oznámila odchod na jinou školu dosavadní koordinátorka ŠVP  Mgr. A. 

Karhanová. Vedení rozhodlo o jmenování dvou nových kooordinátorek, Mgr. J. Hekerlové pro 1. stupeň 

a Mgr. M. Pajerové pro II. stupeň.  
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4. Výsledky ve vzdělávání, přehled prospěchu, zameškaných hodin a 

kázeňských opatřeních 

 

4.1. Výsledky v 1. pololetí roku 2021/22 

 

Celkový průměrný prospěch                                                                                                                    
1.448 

Prospěl s vyznamenáním 231 

Prospěl 134 

Neprospěl 8 

Nehodnocen 2 

 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 20019 53,384 

neomluvených 93 0,248 

 

 

Výsledky chování a kázeňská opatření 

Dvojka z chování 2 

Trojka z chování 1 

Napomenutí třídního učitele 16 

Důtka třídního učitele 11 

Pochvala třídního učitele 122 

Pochvala  ředitele školy 1 

Důtka ředitele školy 19 

Podmínečné vyloučení 0 

 

4.2 Výsledky v 2. pololetí roku 2021/22 

Celkový průměrný prospěch                                                                                                                    
1.428 

Prospěl s vyznamenáním 238 

Prospěl 129 

Neprospěl 5 

Nehodnocen 0 
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Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 21768 58,516 

neomluvených 217 0,583 

 

Výsledky chování a kázeňská opatření 

Dvojka z chování 3 

Trojka z chování 2 

Napomenutí třídního učitele 10 

Důtka třídního učitele 6 

Pochvala třídního učitele 167 

Pochvala ředitele školy 36 

Důtka ředitele školy 4 

Podmínečné vyloučení 0 

 

 

4.3. Výsledky řádného zápisu podle věku, konaného v dubnu 2022 

 

 zapisovaní zapsaní Převedení na 
jinou školu 

Žádost o odklad 

Poprvé u zápisu 33 26 1 6 

Po odkladu 13 13   

 

 

4.5 Přípravná třída 

Do přípravné třídy požádalo o přijetí celkem 12 žáků, škola tedy nemusela žádat o výjimku.  

 

4.6. Mimořádný zápis 

Na základě mimořádného zápisu v červnu 2022 ve smyslu §2 zákona č. 67/2022 Sb.  Lex Ukrajina, 

bylo vydáno rozhodnutí o přijetí pro jednoho žáka do první třídy.   

V průběhu roku 2022 byla přijata na MŠ Pískovec jedna dívka z Ukrajiny, v červnu bylo vydáno 

rozhodnutí o ukončení docházky do MŠ z důvodu návratu na Ukrajinu.  
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4.7. Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

Rozhodnutí vydaná ředitelem počet 

O přijetí k základnímu vzdělávání 46 

O nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 

O odkladu povinné školní docházky 6 

O prominutí  úplaty za poskytování školských 
služeb 

12 

O povolení individuálního vzdělávání 1 

O přijetí do přípravné třídy 12 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 
 

Všichni žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro 

všechny“ platného od 01. 09. 2012. V 8. až 9. ročníku jako druhý cizí jazyk vyučujeme jazyk německý. 

 

Výběr z důležitých oblastí hodnocení:  

- Vybavení školními pomůckami, učebnicemi a materiálem odpovídá požadavkům k zajištění 

bezproblémové výuky, doplnění pomůcek pro tělocvik 

- Škola má vybudovaný systém nepřetržitého připojení počítačů na internet jak v učebně PC 

- Nejnutnější opravy v areálu, nutné pro bezpečný chod školy 

- Vymalování několika třída chodeb školy 

- Položení nového lina v prostorách školy, vznik nové třídy pro družiny na místě bývalé posilovny 

 

Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy: 

- Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, učebních 

plánů a vzdělávacích programů. Většinou se podařilo vše splnit 

- Příprava pedagogického sboru na nové ŠVP 

- Využití poznatků z projektů ke zkvalitnění výuky 

- Zapojení do Národního plánu obnovy 

- Učitelé a vychovatelky odborně, metodicky i výchovně předávali žákům potřebné vzdělání v žádoucím 

rozsahu a vymezeném rámci pro jednotlivé etapy školního života, které odpovídala věku a 

zvláštnostem dětí. Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňovali potřeby a možnosti žáků 

- PP prosazovali změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálního hodnocení 

jejich výkonů i s využitím slovního hodnocení 

- Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní 

spolupráce 

- Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům 

- Všichni žáci a učitelé mají k dispozici vlastní adresu e-mailové pošty 

- Dálkový přístup pro rodiče 

- Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro výuku 

žáků 
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- S výraznou podporou zřizovatele se optimální podmínky pro zvyšování kvality vybavení školy stále 

rozvíjí 

- Při kontrolní a hospitační činnosti jsme nezjistili žádné závažné nedostatky 

- Trvalý úkol při vytváření podmínek pro zajištění odpovídajících podmínek školy v souladu s 

koncepčními záměry a vzdělávacím programem: 

 

Zajistit:  

- potřeby žáků i PP 

- kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole 

- inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP 

- spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu 

 

Oblast personální: 

- V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni 

- Odbornou kvalifikaci splňuje většina pedagogického sboru, 3 pedagogové by měli ve školním roce 

dostudovat VŠ. 
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6. Průběh DVPP ve školním roce 2021/2022 
 

Základní podmínky v daném roce:  

● Rovnost příležitostí pro všechny pedagogy 

● Potřeby školy jako základní parametr výběru 

● Možnosti rozpočtu školy 

● Možnost vyhledat si další možnosti vzdělávání pro každého pedagogického pracovníka 

Studium / semináře / školení Jméno pracovníka 

Funkční studium pro ředitele ŘŠ 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŘŠ 

Trénink dle Elkonina Lorencová Věra 

Lyžařský kurz Timoftejová Nikola 

Metoda dobrého startu  Lorencová Věra  

Jak na program Canva  Maderová Viktorie 

Jak učit sloh bez nudy  Maderová Viktorie 

Registr smluv z pohledu školy  ŘŠ 

Úvod do konstruktivistické 
výuky informatiky 

Hekerlová Jitka 

Hyperaktivní a agresivní dítě v 
MŠ 

Hřebřinová Marie 

Studium pro koordinátory ŠVP Hekerlová, Pajerová 

Extrémně agresivní žák Kreuzová Věra 

Žák s PAS na ZŠ Markovská, Turzová 

Metody práce s knihou Klefflerová, Maderová 
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7. Zpráva metodika prevence za školní rok 2021/2022 a přehled 

významných akcí školy   

  
Naše škola používá standardní postupy v prevenci rizikového chování. Kromě výuky se 

setkáváme s tématy nežádoucích jevů při příležitostných akcích, jako jsou besedy, přednášky, filmová, 
divadelní a motivační představení, zájmové kroužky, sbírkové a charitativní akce. 

  
Běžné problémy ve škole řeší TU, Školní metodik prevence, Výchovný poradce, ŘŠ. Pokud se 

jedná o problém větší, tak škola úzce spolupracuje s odborníky a specializovanými institucemi v oblasti 
prevence (Policie ČR, OSPOD, Dětský a dorostový lékař, Středisko výchovné péče, Pedagogicko-
psychologická poradna, Městská policie Kamenický Šenov…). 

  
Ve školním roce 2021/2022 byly naplánované akce a činnosti (viz přílohy), které pedagogové i 

jiní pracovníci se žáky plnili. Každý pedagog je zodpovědný za akce, činnosti, témata, které si vytyčil na 
začátku školního roku.  

 
Přehled významných akcí. Podrobný rozpis akcí je součástí přílohy č. 1 

 
●  16. 9. Exkurze Praha 5. A, B - Marková, Korpová 
● 24. 9. Exkurze Zahrádky 4. A - Matysová 
● 4. 10. Exkurze Ostara Cvikov - výběr žáků z 9. ročníku - Lukšová 
● 7. 10. Exkurze SUPŠS Kamenický Šenov 8. B - Novotná 
● 12. 10. Exkurze SZdrŠ a SOŠ, SPŠ Česká Lípa - 9. A, B - Petrus, Pajerová, Novotná 
● 14. 10. Planetárium 5. A, B - Marková, Korpová 
● 22. 10. Workshop SUPŠS Kamenický Šenov - 6. B, C - Toušová 
● 3. 11. Burza škol Česká Lípa 9. A, B - Pajerová, Petrus 
● 4. 11. Zdravá pětka 1. A, B - Šedivá, Bošová 
● 5. 11. Halloweenská stezka Nový Bor 1. A, B - Šedivá, Bošová 
● 5. 11. Zdravá pětka 2. A, B - Mladenovová, Hokrová 
● 5. 11. Workshop SUPŠS Kamenický Šenov 6. A - Vince 
● 12. 11. Zdravá pětka 3. A, B, 4. A - Hekerlová, Šrédlová, Matysová 
● 15. 11. Mládí proti komunismu 9. A - Vaňourková 
● 18. 11. Zdravá pětka - 4. B, 5. A - Hotařová, Marková 
● 18. 11. Exkurze Praha 6. A, B, C - Vince, Klefflerová, Maderová 
● 19. 11. Filmová festival - všichni 
● 24. 11. Dopravní hřiště 4. A - Matysová 
● 25. 11. Dopravní hřiště 4. B - Hotařová 
● 29. 11. Zdravá pětka 5. B, 7. A - Korpová, Lukšová 
● 30. 11. Zdravá pětka 9. A, B - Petrus, Pajerová 
● 1. 12. Zdravá pětka 6. C, 7. B - Maderová, Karhanová 
● 2. 12. Zdravá pětka 8. A, 8. B - Vaňourková, Hrůzková 
● 3. 12. Zdravá pětka 6. A, B - Vince, Klefflerová 
● 7. 12. Pythagoriáda - Petrus 
● 8. 12. Pythagoriáda - Petrus 
● 25. 1. Dinopark 3. A - Hekerlová 
● 27. 1. Okresní kolo mladý chemik - Štěpánková 
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● 9. 3. Dopravní hřiště 4. A - Matysová 
● 10. 3. Dopravní hřiště 4. B - Hotařová 
● 10. 3. Beseda s autorem 6. A, B, C - Novotná, Klefflerová, Maderová 
● 15. 3. Preventivní program - dobrý kolektiv - 5. A, 7. A - Marková, Lukšová 
● 25. 3. Dějepisná olympiáda 8. A - Vaňourková 
● 30. 3. Zákupy 5-ti boj - Lukšová, Timoftejová 
● 1. 4. Workshop SOŠ Nový Bor  8. A - Novotná 
● 7. 4. Benefiční koncert Ukrajina 8. A - Novotná, Pajerová, Vaňourková 
● 7. 4. Beseda PČR 9. A, B - Petrus, Kreuzová 
● 8. 4. Workshop SOŠ Nový Bor 8. B - Hrůzková 
● 19. 4. Planetárium 3. A, B, 4. A, B - Karhan, Hekerlová, Šrédlová, Matysová, Hotařová 
● 20. 4. Den Země - všichni 
● 27. 4. Abeceda peněz 2. A, B, 4. A, B - Mladenovová, Hokrová, Matysová, Hotařová 
● 9. 5. Kino 5. - 9. ročník 
● 10. 5. Exkurze Senát 9. A, B - Vlček, Kreuzová, Lukšová, Klefflerová 
● 11. 5. Květinový den 9. A - Kreuzová 
● 11. 5. Mc Donald´s cup 5. B - Korpová, Kreuzová 
● 13. 5. Mc Donald´s cup 1. B - Bošová 
● 18. 5. ZUŠ koncert 1. - 3. ročník - Šedivá, Bošová, Mladenovová, Hokrová, Hekerlová, Šrédlová 
● 20. 5. Exkurze 4. A, B - Matysová, Hotařová 
● 26. 5. Mc Donald´s cup 7. - 9. ročník - Timoftejová 
● 3. 6. - 12. 6. Ozdravný pobyt v Itálii - Kreuzová, Bošová, Šturcová 
● 7. 6. Dopravní hřiště 4. B - Hotařová 
● 8. 6. Dopravní hřiště 4. A - Matysová 
● 9. 6. Beseda ÚP 8. A, B - Novotná, Klefflerová 
● 13. - 15. 6. Absolventské práce 9. A, B - Petrus, Pajerová, Novotná, Kreuzová 
● 13. 6. Exkurze ČOV 9. A, B - Štěpánková, Čižimská 
● 17. 6. Absolventský ples 9. A, B - Petrus, Pajerová 
● 17. 6. Mělník ZOO park 1. A, B, 3. B - Šedivá, Bošová, Šrédlová 
● 20. 6. - 24. 6.  Škola v přírodě - I. stupeň 
● 20. 6. - 24. 6. Školní výlety - II. stupeň 
● duben až červen Plavání 3. A, B, 4. A, B - Hekerlová, Šrédlová, Matysová, Hotařová 

 

 
  

Mgr., Bc. Věra Kreuzová – ŠMP 
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8. Závěrečná zpráva kariérového poradce 

    
CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁKŮ: 

- 44 žáků z 9. ročníku 
-   5 žáků z nižších ročníků (z toho 2 z I. stupně) 
- 12. a 20. října informativní schůzky s rodiči vycházejících žáků  
 

 

PROJEKTOVÉ DNY: 

23. září -  SUPŠS Kamenický Šenov (8. A) 

  7. října  -  SUPŠS Kamenický Šenov (8. B) 

      12. října - SPŠ Česká Lípa + Střední zdravotnická škola a SOŠ Česká Lípa (9. A, B) 

      22. října  -  SUPŠS Kamenický Šenov (6. B, C) 

       5. listopadu - SUPŠS Kamenický Šenov (6. A) 

  1. dubna - VOŠ a SŠ sklářská Nový Bor (workshop - 8. A) 

  8. dubna -  VOŠ a SŠ sklářská Nový Bor (workshop – 8. B) 

 

 BURZA POVOLÁNÍ: 

 3. listopadu  -    burza škol v České Lípě (9. ročníky + žáci vycházející z nižších ročníků) 

 

BESEDY S PRACOVNICEMI ÚŘADU PRÁCE PROBĚHLY PŘÍMO VE ŠKOLE: 

 9. června – 8.A+NR  (dvouhodinová aktivita) 

 9. června – 8.B+NR  (dvouhodinová aktivita) 
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 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022: 

 

 POČET 

ŽÁKŮ: 

CHLAPCI: DÍVKY: VÍCELETÉ 

GYMNÁZIUM 

UMĚLECKÁ SŠ UČEBNÍ 

OBOR 

STUDIJNÍ 

OBOR 

5. B 2 1 1 2 0 0 0 

8. A,B 3 2 1 0 0 3 0 

9. A 23 10 13 0 3 6 14 

9. B 21 9 12 0 2 3 16 

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI: 

✔ konzultace pro rodiče a žáky – v rámci projektu MŠMT (OP JAK) 
✔ krizové intervence  
✔ intenzivní spolupráce s ostatními kolegy, zejména s třídními učiteli, a s vedením školy  
✔ aktivní účast na schůzkách výchovných komisí s rodiči problémových žáků 
✔ spolupráce s SPC, PPP, OSPODEM, Rodinou v centru… 
✔ účast na informačních schůzkách a pracovních setkáních výchovných poradců 
✔ průběžné sledování studijních výsledků žáků, popř. návrhy na vyšetření problémových žáků 

v poradenských zařízeních 
✔ koordinace termínů projektových dnů, workshopů, exkurzí, besed apod.  
✔ samostudium + vzdělávání v oblasti kariérového poradenství (dvouletý projekt) 

 

      SHRNUTÍ: 

     Do konce května byli všichni naši vycházející žáci přijati ke studiu na středních školách. Někteří sice 

museli vyčkat na výsledky odvolacího řízení, ale ve finále jsou snad všichni spokojeni, žáci i rodiče. 

    V průběhu školního roku se velmi osvědčilo propojení teoretické výuky s praxí, při projektových 

dnech a během realizovaných workshopů žáci i jejich pedagogický doprovod v rámci zpětné vazby 

shodně pozitivně hodnotili zejména praktické činnosti, tj. možnost vyzkoušet si např. rytí a broušení 

skla, programování apod. 

    Pozitivně vnímám i tu skutečnost, že se mírně zvýšil zájem o studium klasických učebních oborů, což 

odpovídá současné poptávce na trhu práce. V této oblasti je však stále co vylepšovat, a tak i 

v následujícím období zaměřím svoji pozornost mj. na popularizaci opomíjených řemeslných a 

dělnických profesí.     

                                                                                                  Mgr. Ivana Novotná 

                                                                                      (výchovná a kariérová poradkyně) 
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9. Činnost školské rady  
 

Školská rada pracovala ve školním roce 2021/2022 ve složení p. Martin Bártl, DiS, předseda, p. Zbyněk 

Jech, p. Erich Hovorka, p. Martin Král, p. Petr David, p. Martin Bártl, p. Michal Třešňák, Mgr. Kamila 

Matysová, Mgr. Monika Vince a Mgr. Ivana Petrusová, ta byla po své rezignaci a odchodu ze školy 

nahrazena 30. 8. 2021 Mgr. Lucií Klefflerovou.  

 

Školská rada na svých jednáních schválila výroční zprávu za rok 2020/2021, dále dodatky základní školy 

a také mateřské školy k ŠVP.  

V souvislosti s volbou nového ředitele příspěvkové organizace byl školskou radou jako člen konkurzní 

komise zvolen 7. 9. 2021 její předseda, pan Martin Bártl, DiS.  

Dne 30. 8.2022 schválila školská rada v upraveném znění s přílohami. Školská rada diskutovala o 

používání mobilních telefonů a zákazech nevhodných nápojů, zejména na bázi kofeinu a sladidel a tzv. 

nealkoholických piv.  
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10. Kontrolní činnost 
 

ČŠI  

Ve školním roce 2021/ 2022 nekonala Česká školní inspekce v organizaci žádnou inspekční činnost.  

 

Auditní činnost 

Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce 

k 31. 12. 2021 a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku. 

Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, 

posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových 

prostředků. Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti. 

Výsledkem kontroly bylo toto konstatování:  

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. 

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků organizace, věrný obraz výnosů a 

nákladů.  

Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. 

Dokladová inventura byla vypracována. 

Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a 

účelné. 

Organizaci tak nebyly uloženy kontrolorem, panem Karlem Pítrem žádné nápravné kroky. 

 

Krajská hygienická stanice 

2. 5. 2022 měřila KHS v zastoupení paní Jaroslavy Minaříkové, odborné referentky oddělení hygieny a 

mladistvých, odběry vzorků teplé vody u sprch a umyvadel, na základě kontroly byly shledány 

nevyhovující hodnoty u nepoužívaného umyvadla personálu, následně byla 30. 5. 2022 vykonána 

opětovná měření Zdravotním ústavem se sídlem v Ústní nad Labem, kde již byly výsledky bez výhrad.  
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11. Škola v tisku. Média 
 

Základní škola má svůj profil na sociální síti Facebook, jeho správkyní je zástupkyně ředitele Mgr. 

Kreuzová a pravidelně na něj vkládá příspěvky a fotografie, leze konstatovat., že jde o velmi sledovaný 

a dynamický způsob komunikace, který budeme nadále rozvíjet.  

Škola navázala spolupráci zejména s Českolipským deníkem a poté s internetovými českolipskými i- 

novinami. Největší mediální ohlas měl projekt Erasmus, dále akce Hvězda plná naděje a vyučovací 

metoda Elkonin v naší přípravné třídě, o té referoval i celostátní deník Právo. Pro svůj velký dopad 

směrem k veřejnosti jsme článek o Hvězdě plné naděje zařadili jako řádnou přílohu výroční zprávy.  

 

 https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/zazitky-na-cely-zivot-devataci-z-senovske-zakladky-

vyrazili-na-island-20220325.html 

 

https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/hvezda-plna-nadeje-benefice-senovske-skoly-vynesla-

pres-60-tisic-pro-ukrajinu-20.html 

http://www.i-noviny.cz/eskolipsko/enovsk-z-kladka-na-islandu#.Yzv4SHZByUk 

  

https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/zazitky-na-cely-zivot-devataci-z-senovske-zakladky-vyrazili-na-island-20220325.html
https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/zazitky-na-cely-zivot-devataci-z-senovske-zakladky-vyrazili-na-island-20220325.html
https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/hvezda-plna-nadeje-benefice-senovske-skoly-vynesla-pres-60-tisic-pro-ukrajinu-20.html
https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/hvezda-plna-nadeje-benefice-senovske-skoly-vynesla-pres-60-tisic-pro-ukrajinu-20.html
http://www.i-noviny.cz/eskolipsko/enovsk-z-kladka-na-islandu#.Yzv4SHZByUk


   

Stránka 20 z 28 
 

12. Závěr- Cíle, východiska a nové výzvy 
 

Bezpečí 

Škola musí nadále podnikat veškeré kroky, aby byla prostorem maximálně bezpečným, což je úkol 

nejen pro vedení, které musí soustavně zkvalitňovat komunikaci s rodiči, ale pro všechny pedagogy, 

dále  kvalitně  spolupracovat i se všemi relevantními institucemi, jakou je pochopitelně zřizovatel, SPC, 

pedagogicko- psychologická poradna, OSPOD, Policie České republiky, Probační a mediační služba  či 

neziskové organizace, např. Rodina v centru a její nízkoprahový klub  Vafle.  

Zároveň musí škola soustavně pracovat na vlastní bezpečnosti v kyberprostoru a na sítích, aby 

ochránila citlivá data a dokumentaci. 

DVPP 

Jako novou prioritu si vytýčilo vedení další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v souvislosti 

s nástupem začleňování digitalizace a robotizace ve výuce.  

Nová struktura ve vedení 

Na konci školního roku byla ustanovena nová struktura vedení. Statutární zástupkyní zůstala paní Mgr. 

Věra Kreuzová.  

Na škole přibyla po letech nová zástupkyně pro první stupeň, paní Mgr. Iveta Kurdzielová, která má 

bohaté zkušenosti ze školského managementu. Zároveň bude mít  ve své gesci zavádění výuky tzv. 

nové informatiky a robotiky a vyučovat matematiku a informatiku.  

Paní Bezděková byla jmenována do pozice vedoucí školní družiny.  

Ekonomika 

Současná situace na trhu s energiemi klade škole nové úkoly a výzvy, především v úsporách, ale 

zejména při hledání nových dodavatelů plynu a energií, na čemž bychom rádi spolupracovali se 

zřizovatelem a postupovali ve shodě, např. společnou soutěží.  

Investice 

Škola chce spolupracovat se zřizovatelem na dalším zkvalitnění prostoru zahrad ve školkách, do 

budoucna by ráda vybudovala výukový venkovní prostor a pracovala na revitalizaci školní auly 

v moderní, vzdušný a multimediální prostor.  

Web 

Škola si je vědoma, že na web je navázáno mnoho dalších aplikací, které pomáhají rodičům, žákům a 

veřejnosti, a že se technologie vyvíjejí a nároky zvyšují. Do budoucna bude nepochybně potřebné 

zapracovat na celkové přehlednosti menu a grafickém zpracování.  

Spolupráce 

Škola navázala přátelskou spolupráci se ZUŠ Česká Kamenice a partnerskou školou na Práchni. 
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Závěrem bych chtěl konstatovat, že zcela novým cílem pro vedení školy bude vytváření kvalitních, 

harmonických vztahů a udržování duševní pohody žáků i pedagogů, boj s vyhořením a sledování 

moderních trendů tzv. well beingu. 
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13. Přílohy 

Zpráva o hospodaření (samostatný dokument v PDF) 

Zpráva o projektu Erasmus 

Hvězda plná naděje 
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Zpráva o hospodaření (samostatný dokument v PDF) 
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Projekt Erasmus na ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 

Po dvouletém snažení se škola naplno zapojila do projektu Erasmus+, který je podpořen 

Evropskou unií a evidován pod číslem 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421. Projekt nese název „Living 

and learning in natural and green environment“, tedy „Žít a učit se v přírodním zeleném prostředí“ a 

hlavním koordinátorem je lotyšská škola Aizupe Primary School, Livberze parish, Jelgava District, LV-

3003, Latvia. Další partnerské školy jsou z Islandu Grunnskoli Borgafjardar, z Rumunska  Scoala 

Gimnaziala „Aurel Vlaicu“ z Aradu, z Portugalska Agrupamento de Escoalas António Feijó z Ponte de 

Lima a ze Španělska IES Las Marinas . Čeká nás tedy celkem 5 výjezdů do partnerských škol a jedno 

setkání se uskuteční u nás.  

Od listopadu 2021 probíhala čilá komunikace mezi naší školou a dalšími partnery, která 

vyvrcholila při společném on-line setkání v prosinci, kde jsme se všichni navzájem představili a 

připomněli si hlavní součásti projektu a agendu, kterou je třeba v souvislosti s projektem vyřizovat.  

V termínu 12. – 20. 3. 2022 proběhl první výjezd na Island, kterého se za učitelský tým zúčastnili 

Kamila Matysová a Jana Hrůzková a pět žáků 9. ročníku - Vojtěch Hotař, Noel Traup, Tadeáš Nacházel, 

Roman Blažek a Matěj Dušička, kteří naší školu skvěle reprezentovali. Kromě nových znalostí o přírodě 

a geologické minulosti i současnosti tohoto ostrova si žáci užívali poznávání zdejší kultury a života na 

islandském venkově i v islandské škole. Na závěr pobytu jsme prožili dva večery v hlavním městě 

Reykjavíku a vydali se za poznáváním dalších geologických a historických zajímavostí Islandu v rámci 

Golden Cyrcle tour.  

Další výjezd v termínu 30. 4. – 7. 5. 2022 nás zavedl do rumunského Aradu. Pedagogický 

doprovod poskytly Jana Hrůzková a Martina Pajerová. Žákovský tým byl složen z žáků 9. ročníku – Eliška 

Šachová, Natálie Doxanská, Lukáš Gregor, Lukáš Sobotka a Radim Marek. Většina programu se 

uskutečnila v krásném městě Aradu a jeho nejbližším okolí, kde žáci navštívili botanickou zahradu, nebo 

proběhl cyklistický výlet podél řeky Mures. Nejdelší výlet zavedl žáky do bývalého solného dolu Salina 

Turdes. V rámci výjezdu žáci prožili celý den také v Budapešti, kde poznávali historické centrum města, 

seznamovali se s událostmi roku 1956, navštívili zajímavé galerie a relaxovali v místních termálních 

pramenech.  

Těžiště projektu nespočívá jen ve výjezdech, ale také práce během školního roku. Tématem 

našeho projektu je ochrana životního prostředí, s čímž koresponduje i tradiční školní akce - oslava Dne 

Země a nově také Dne vody. Při něm žáci 9. ročníku navštívili čistírnu odpadních vod v České Lípě, kde 

se seznámili s procesem čištění vody a důležitostí jejich ochrany.  

Před každým výjezdem účastníci také připravují prezentace s informacemi o dané zemi, které 

v týdnu před výjezdem prezentují ve všech třídách od 3. do 9. ročníku. Po návratu pak sdílí své zážitky 

v kulturním centru KLVC pro širokou veřejnost. Projekt prezentujeme také na samostatné facebookové 

stránce s názvem Erasmus ZSKS a v internetovém Českolipském deníku a na i- novinách. 
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ŠENOVSKÁ HVĚZDA PLNÁ NADĚJE… 

 Již několik týdnů zuří na Ukrajině válečný konflikt, zprávy z bojů plní stránky novin, televizní 

stanice přinášejí stále otřesnější informace o průběhu války. Tato válka ale vyvolala i obrovskou vlnu 

solidarity, k níž se připojili i žáci Základní školy z Kamenického Šenova. Martin Král, žák 8. A, inspirován 

svou třídní učitelkou oslovil postupně ředitele školy i starostu města s návrhem uspořádat v kině 

Hvězda benefiční koncert na podporu ukrajinských občanů zasažených válkou. 

 Přípravy na benefici trvaly necelé tři týdny, během nichž se pilně nacvičovala jednotlivá 

vystoupení a  žáci se svými vyučujícími vyráběli různé dárkové předměty většinou s velikonoční 

tematikou. Do akce se zapojily děti z 1. i 2. stupně základní školy, pozvání přijali také hosté ze ZUŠ 

z České Kamenice. Martinova spolužačka, Eliška Váchová, vytvořila plakát a pozvánky, aby se veřejnost 

dozvěděla o chystané akci v dostatečném předstihu a mohla nás přijít podpořit. 

V den D, 7. dubna, žáci z 8. A už od časných ranních hodin chystali v předsálí místního kina vše 

na odpolední prodej výrobků, zároveň na pódiu probíhala generální zkouška na večerní představení. 

Během dopoledne se podařilo natočit i krátkou videonahrávku na sociální sítě a Markéta Mrňávková 

průběžně pořizovala fotodokumentaci z přípravné fáze celého projektu. 

 Zhruba v 16,00 hodin dorazili do kina i žáci paralelní 8. B v doprovodu své třídní učitelky a paní 

asistentky. Jim a také žákům z 5. B patří velké poděkování za to, že si všichni příchozí mohli posléze 

nejen zakoupit nabízené výrobky, ale také se dosyta občerstvit. Prodávaly se párky v rohlíku, vafle, 

buchty a spousta dalších dobrot.  Žáci 5. B od 17,00 hodin nabízeli zákazníkům výbornou cukrovou vatu, 

nechyběla ani pestrá nabídka nápojů. O všechny bylo dobře postaráno, každý si mohl dopřát to, na co 

měl právě chuť. 

 První návštěvníci dorazili do kina již krátce před 17.00 h. a hned u vchodu podpořili celou akci 

v podobě dobrovolného vstupného, příchozí byli štědří nejen u vstupních dveří, ale i během následující 

hodiny, která byla rezervována pro drobné nákupy. Prodávali se ptáčci vyrobení z keramické hlíny, 

originální lampičky se stínítky, andílci, velikonoční zápichy, netradiční špachtlová puzzle, kašírované 

vázy s pouťovými květinami, výtvarná díla na plátně a mnoho dalších předmětů. 

 Krátce po 18.00 hodině zahájil ředitel školy, Mgr. Tomáš Vlček, benefiční koncert, jehož 

součástí byla i dražba vybraných obrazů a dalších tematicky zaměřených výrobků. Moderování celého 

večera se ujala dvojice žáků z 8. A, Kristýna Máchová a Martin Král, které skvěle doplňoval svými 

aukčními vstupy jejich spolužák, David Jelínek. 

 Prvními účinkujícími se stali žáčci 1. B, kteří si pro diváky připravili taneční a pěvecké vystoupení 

pod vedením třídní učitelky a paní asistentky. Na naše benjamínky navázali svou písní „Já jsem 

muzikant a přicházím k vám z české země“ žáci 2. B. Jejich třídní učitelka vytvořila pro malé muzikanty 

i originální hudební nástroje. Následovalo vystoupení Lenky Urbanové z 8. B, členky místního oddílu 

mažoretek, která předvedla publiku svoji sestavu, s níž vystupuje i na soutěžích. 

 Pak už moderátoři předali poprvé slovo Davidovi, jenž zahájil dražbu prvního obrazu, který se 

z původní vyvolávací ceny 300,- Kč podařilo vydražit i díky Davidovu excelentnímu výkonu za 

neuvěřitelných 2300,-Kč. A to nás ještě čekala dražba dalších sedmi exponátů! 

 Na pódiu se mezitím seřadili žáci 4. A, kteří nám pod vedením své paní učitelky zahráli na flétny. 

Posléze je vystřídaly Štěpánka Svitáková a Leontýnka Altmanová, obě z 5. A, jež zazpívaly duet.  5. A 
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reprezentovaly i dvě tanečnice, Vanesa Votroubková a Magdalena Osvaldová. Vystoupení 5. třídy 

uzavřelo Leontýnčino pěvecké sólo.  

 Následovala další dražba, tentokrát se za další nabízený obrázek podařilo získat 1600,- Kč.  

To už diváci ale přivítali potleskem na jevišti dvě členky taneční skupiny Tutti Frutti, Anny 

Půlkrabovou a Simonu Valíčkovou, kmenové žákyně 6. A. Další vystoupení bylo rovněž ve svižném 

rytmu, tentokrát ale účinkující mažoretky ze 7. B, Kateřina Kudrnová a Natálie Hrdličková, musely 

zvládnout i neposedné hůlky. Anička Hornová z 6. B interpretovala píseň „Slunečnice“, jež před lety 

poprvé zazněla ve filmu režiséra Martina Friče a stala se tehdejším šlágrem. 

Naši sólistku opět vystřídal David, který se ujal mikrofonu a zahájil dražbu věnce věnovaného 

do aukce žáky 2. B.  O věnec s vyvolávací cenou 100,- Kč se strhla doslova bitva, kterou odklepnutím 

kladívka ukončil až David. Věnec byl vydražen za 3500,- Kč, nejvyšší částku celého večera! V tomtéž 

dražebním kole David ještě nabídl zájemcům další obraz s vyvolávací cenou 300,- Kč. Dílo bylo následně 

vydraženo za 2500,-Kč. 

Vzápětí se na jeviště vrátila Katka Kudrnová ze 7. B, aby se publiku tentokrát představila se 

svou miniformací, oddíl mažoretek navštěvuje již devátým rokem, a tak má za sebou už řadu úspěchů.  

Následovala série vystoupení žáků z 8. A. Nejprve se publiku představila Kristýna Máchová, jež 

zahrála na kytaru. Průběžně pokračovala dražba nabídkou kašírovaného kuřete, které věnovali do 

aukce žáci 3. A. Kuře bylo vydraženo za 3000,- Kč. Následovalo vystoupení Zuzany Znakové, která 

procítěně interpretovala hned dvě klavírní skladby. Zuzku pak vystřídala u mikrofonu spolužačka Tereza 

Šachová, Terka se věnuje sólovému zpěvu a chtěla by v budoucnu zpěv studovat na konzervatoři. 

David se opět chopil mikrofonu a nabídl zájemcům další obraz na plátně s vyvolávací cenou 

300,- Kč. Toto dílo bylo posléze vydraženo za desetinásobek vyvolávací ceny! 

Představení se postupně chýlilo ke konci, čekala nás už jen dvě závěrečná vystoupení a dražba 

dvou exponátů. Kristýna Máchová nejprve zahrála na kytaru „Španělskou romanci“ tentokrát 

za doprovodu svého učitele hudby. Kytarista Jan Hrůzek, žák víceletého Gymnázia v České Kamenici, a 

Tereza Šachová, žákyně 8. A, interpretovali společně píseň „Boliviana“. 

I dražba dospěla do finále, David si pro publikum připravil na závěr malé překvapení, jeho 

spolužáci ukryli za oponou tajemný předmět, který měl být rovněž vydražen. Nejprve se ale dražil 

květináč s velikonočním aranžmá od žáků z 2. A. Za tento exponát se podařilo získat 800,- Kč. Z našeho 

tajemného předmětu se vyklubala dvoumetrová obří pomlázka, za kterou nový majitel zaplatil rovné 

2000,- Kč. 

Vrcholem benefičního večera se stalo akrobatické vystoupení chlapců z 8. A.  Parkouristé, Jan 

Čižinský, Jiří Gut, Martin Král a Daniel Kněžour, vyburcovali svými salty a přemety publikum 

k zaslouženému dlouhotrvajícímu potlesku. 

Kristýna a Martin na závěr poděkovali účinkujícím, žákům a učitelům, vedení města i školy za 

podporu charitativní akce, ale zejména těm, kteří se aktivně zapojili do aukce předmětů. Ještě 

v průběhu večera byla publiku oznámena předběžná částka, kterou se podařilo vytěžit z prodeje 

výrobků a z dražby exponátů.  Částka se vyšplhala na neuvěřitelných 50 500,- Kč.  

Jak již bylo avizováno předem, zisk poputuje na podporu ukrajinských občanů, jejichž země je 

těžce zkoušena válkou. Po dohodě s vyučujícími a s vedením školy bude celá částka včetně peněz, které 
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vybrali za prodej stužek v ukrajinských barvách žáci 9. ročníku, převedena na účet Člověka v tísni. Tato 

nezisková organizace určitě dokáže co nejdříve peníze dopravit k těm nejpotřebnějším. 

S nadšením konstatuji, že finální částka v této chvíli již přesáhla 60 000,- Kč, neboť jsme ještě 

mohli připočítat dodatečně věnované finanční příspěvky. Děkujeme!!!! 

                                                Mgr. Ivana Novotná 
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14. Schválení výroční zprávy 
Tato výroční zpráva byla schválena na jednání školské rady dne 11. 10.2022, Mgr. Tomáš 

Vlček, v. r.  


