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·0 Základní údaje o škole
·1 Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Krásný Les, okres Liberec,

příspěvková organizace
·2 Adresa:

Krásný Les 258, 464 01 Frýdlant v Čechách

·3 IČO

72 753 846

·4 IZO:

600 080 081

·5 Telefon ZŠ:

482 341 015

·6 E-mail:

evazskl@seznam.cz

·7 Web:

www.skolakrasnyles.cz

·8 ID datové schránky:
·9 Právní forma:

příspěvková organizace

·10 Zařazení do sítě škol: 1. 9. 2006
·11 Součásti školy:

Mateřská škola

kapacita 18 dětí

Základní škola kapacita 15 žáků
Školní družina

kapacita 10 žáků

Školní kuchyně

kapacita 35 dětí

·12 Ředitelka:

Bc. Eva Eisenhammerová

·13 Zřizovatel:

Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant

·14 Školská rada:

zřízena
předsedkyně: Mgr. Renáta Hošová
počet členů: 3 (Mgr. Naděžda Zouvalová, Pavlína Raimanová)

·15 Charakteristika školy
·16 Základní a Mateřská škola je málotřídní. Nachází se zde jedna třída v ZŠ, která se skládá ze
třech ročníků a jedna třída v MŠ, pro děti ve věku 2 až 7 let.

·17 Úplnost a velikost školy: MŠ, ZŠ, ŠD, kuchyň, jídelna, PC učebna, tělocvična. U školy se
nachází zahrada, která byla v minulosti vybavena moderními prvky pro vyžití dětí.
Mateřskou i základní školu navštěvují děti a žáci z obce i z okolních obcí. Rodiče z okolí si
školu vybírají právě pro vhodné prostředí pro své děti a žáky a pro žáky s PO.
·18 Byly zřízeny nové samostatné webové stránky školy, které jsou pravidelně aktualizovány.
·19 Škola spolupracuje s poradenskými zařízením, konkrétně s PPP a SPC Liberec.
·20 V průběhu posledních let proběhlo mnoho oprav a náročných rekonstrukcí. Byla vyměněna
střecha na budově, proběhla výměna oken, učebny základní školy i mateřské školy byly
celkově zrekonstruovány. Byla vyměněna podlahová krytina, třídy byly vymalovány a
vybaveny novým nábytkem. Nábytek byl vyměněn i v šatnách. Proběhla celková
rekonstrukce umývárny a toalet v mateřské škole, toalety pro kuchařku a pro zaměstnance
školy a byla instalována výlevka.
·21 V loňském roce proběhla velmi náročná rekonstrukce vytápění budovy, což přispělo
k příjemné teplotě v celé budově.
·22 Zahradní domek je hojně využíván pro účely MŠ i žáky ZŠ. Nově položená zámková dlažba
je využívána pro jízdu na odrážedlech a koloběžkách.
·23 Škola byla těmito úpravami velmi zmodernizována a získala atraktivnější vzhled.
·24 Také vybavení školy odpovídá dnešním potřebám. Počítačová učebna je dostatečně
vybavena počítači a odpovídajícím nábytkem. Ve třídě ZŠ je interaktivní tabule a počítač
sloužící k obohacení výuky žáků. Vedle třídy se nachází zázemí pro učitele.
·25 V odpoledních hodinách provozujeme školní družinu s pestrým programem pro děti.
Nabízíme rovněž pestrý výběr kroužků.
·26 Zahrada školy je využívána téměř denně mateřskou i základní školou, a v odpoledních
hodinách také školní družinou. Mimo jiné využíváme také fotbalové hřiště a dětské hřiště se
sportovním náčiním, které se nachází v blízkosti budovy školy.
·27 Velkou výhodou je školní kuchyně, kde se připravují kvalitní jídla z čerstvých pokrmů.
K naší velké radosti byla v tomto školním roce kuchyň zcela zrekonstruována a plní tak
požadavky na moderní kuchyň.

Školní rok 2020/2021
Vzdělávací program
ŠVP ZV- „Harmonická škola“

v ročnících
1., 3., 4.

počet žáků
5

·28 Organizace vzdělávání a výchova

·29 Přehled vývoje počtu žáků
Školní rok

Počet žáků MŠ

Počet žáků ZŠ

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

18
18
18
16
13
15
15
16
17

6
12
12
12
12
11
12
11
5

·30 MŠ a ZŠ
·31 Naší výhodou je provoz MŠ a ZŠ v jedné budově. Obě školy vzájemně spolupracují. Děti
z MŠ od nejranějšího věku znají také pedagogy ze ZŠ a nemají před nimi ostych. To
usnadňuje přechod z MŠ do naší ZŠ.
·32 MŠ a ZŠ pořádají společné akce a projekty. Žáci školy pomáhají dětem v MŠ. Společně
slavíme narozeniny a svátky. Děti s povinnou předškolní docházkou chodí s učitelkami z MŠ
navštěvovat základní školu.
·33 Spolupracujeme s poradenskými zařízeními. Výsledky vyšetření našich dětí a žáků přímo
k nám dorazí včas, proto můžeme pružně jednat a zajistit dětem odpovídající výuku. Paní
učitelky v MŠ mají odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi. Děti s povinnou předškolní
docházkou jsou připravovány velmi odborně a zodpovědně na povinnou školní docházku.
Velkým přínosem pro naši MŠ je asistentka pedagoga.
Malé množství žáků v ZŠ nám opravdu umožňuje individuální přístup k žákům.
Paní učitelka, která má letitou pedagogickou praxi pomáhá žákům se SPUCH k dobrému
rozjezdu povinné školní docházky. Velkým přínosem je využití asistenta pedagoga
v hodinách i o přestávkách. Paní asistentka je velice vstřícná ke svěřeným žákům, a je jim
opravdovou oporou.
Tento školní rok byl pro pedagogy, žáky, děti a rodiče velmi náročný. V době uzavření škol
probíhala distanční výuka na ZŠ a také v MŠ pro děti, které byly v povinném předškolním
ročníku. Učitelky byly se žáky, dětmi a rodiči v potřebném kontaktu po celou dobu uzavření
škol prostřednictvím moderních ICT technologií.

·34 Školní družina
·35 Školní družina je k dispozici všem žákům školy. Je otevřena od 7:00 do počátku vyučování.
·36 V odpoledních hodinách, od 12 do 15 hodin poskytuje volnočasové aktivity pro žáky. Žáci
využívají pod vedením paní vychovatelky také počítačovou učebnu. Rodičům se snažíme

vycházet maximálně vstříc.
·37 Zájmová činnost
·38 Práce na počítačích
·39 Míčové hry
·40 Ruční práce
·41 Hudebně pohybový kroužek
·42 Ekologické aktivity
·43 Dramatický kroužek
·44 Spolupráce s ostatními školami a organizacemi
·45 Spolupracovali jsme s MASIFEM ve Frýdlantu, se STŘEVLÍKEM v Hejnicích a
s EKOPARKEM v Liberci.
·46 Jsme zapojeni v síti MRKVIČKA, která je pro nás velmi inspirativní v enviromentální
oblasti.
·47 Zapojujeme se do charitativních sbírek FONDU SIDUS, který podporuje děti
v nemocnicích. Děkujeme všem, kteří přispívají koupí drobných výrobků.
·48 Spolupracujeme s chráněnou dílnou PAPRSEK, od které kupujeme výrobky pro kancelář a
výtvarnou výchovu.
·49 Zapojení do projektů
·50 Naše škola je zapojena do projektu OP VVV šablony EU. Nyní čerpáme ŠABLONY II.
Máme schválené prostředky ve výši 783.509,00 Kč pro ZŠ, MŠ a ŠD. Čerpání nám
komplikuje situace s COVID 19. Z důvodu uzavření škol nám chybí dostatek času na
uskutečňování některých plánovaných akcí.
·51 Projekt OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL poskytuje žákům školy ovoce, zeleninu a
mléčné výrobky, a přispívá tak ke kvalitnímu stravování žáků. Z projektu využíváme také
ochutnávkové košíky s ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky a dárky pro prvňáčky
v podobě hodnotných svačinových krabiček s dárečky.
·52 Spolupráce s obcí
·53 Škola spolupracuje s obcí při kulturních akcích, kde naši žáci a děti vystupují s krátkým
programem. V roce 2020/ 2021 byly však kulturní akce zrušeny z důvodu pandemie COVID
19 a opatřeními s ní spojenými.
·54 Zásluhou zřizovatele došlo k celkové rekonstrukci školní kuchyně v době hlavních školních

prázdnin. Tato akce byla velkým přínosem pro školu, a jsme rádi, že můžeme využívat
novou a moderní kuchyň.
·55 Zřizovatel provádí rekonstrukce a opravy v budově, což zpříjemňuje prostředí pro výuku
žáků a dětí v MŠ i pro práci všech zaměstnanců školy.
·56 Granty, dotace, sponzorské dary
·57 Sponzorský dar ve výši 50 000,00 Kč, byl schválen dodatečně zřizovatelem. Bude použit na
ICT, na učebnice a na zkvalitnění výuky žáků v naší škole. Dar čerpáme postupně. Čekáme
vždy na nejlepší nabídky obchodníků.
·58 Šablony II EU ve výši 783.509,00 čerpáme, bohužel nám situaci ztížil COVID 19. Budeme
se snažit využít všechny finanční prostředky, pokud nám to situace dovolí. Daří se nám
uskutečňovat projektové dny v MŠ i v ZŠ, ale také vzdělávání pedagogů. K dočerpání
Šablon II. nám zbývá ještě 5 měsíců. Dále navážeme Šablonami III. Ty budou také velkým
finančním a vzdělávacím obohacením pro naši školu.

·59 Seznam akcí
Datum
2020

ZŠ/MŠ 2020/2021

7. 9.
23. 9.

ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ

Persona Doll-projekt pro MŠ a ZŠ
Projektový den s Ekoparkem Liberec-4 živly

25. 9.
12. 10.
14. 10.
18.11.
10. 12.
10. 12.
2021
14. 1.
11. 2.
18. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.

ZŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ

Návštěva DDH ve Frýdlantu
Projektový den se Střevlíkem-Moštování
Uzavření škol mimo MŠ (COVID 19)
Obnovení prezenční výuky
Sběr papíru
Foto-Vánoce

ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ/MŠ

Naivní divadlo on-line Labutí jezírko
Naivní divadlo on-line Alibaba a 40 loupežníků
Naivní divadlo on-line O Raškovi
Projektový den se Střevlíkem-Po stopách lesní zvěře
Projektový den se Střevlíkem-Lišáčkova dobrodružství
Naivní divadlo on-line Čarovná rybí kostička

1. 3.
12. 4.
20. 4.

ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ

ZŠ i MŠ-PŘERUŠENÍ PROVOZU-COVID 19
Obnovení prezenční výuky
Zápis k povinnému školnímu vzdělávání, bez dětí

21.4.
21. 4.
22. 4.

ZŠ
MŠ
ZŠ/MŠ

Projektový den se Střevlíkem-Pes přítel člověka
Projektový den se Střevlíkem-Koloběh vody
Naivní divadlo on line-Medová královna

6. 5.
11. 5.

ZŠ/MŠ
MŠ

on-line Medová královna
Naivní divadlo-on line Pohádky ovčí babičky
Zápis MŠ (3 děti)

13. 5.
20. 5.
25. 5.
27. 5.
1. 6.
2. 6.
15. 6.
24. 6.
28. 6.

ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
ZŠ/MŠ
MŠ
ZŠ/MŠ

Naivní divadlo on-line Budulínek
Naivní divadlo on-line Kolíbá se velryba
Soutěž s panem Popelou-sběr papíru
Naivní divadlo on-line O beránkovi, který spadl z nebe
Oslava MDD
FOTO – společně na zahradě
Zájezd do ZOO Liberec
Pasování na školáka-tělocvična
Výlet na zmrzlinu do Frýdlantu

30. 6.

ZŠ

Předávání vysvědčení

·60 Personální zajištění činnosti školy
·61 Údaje o pracovnících školy
Pracovní zařazení
Ředitelka ZŠ
Učitelka 1. stupně
Učitelka MŠ

Učitelka MŠ

Aprobace

Stupněm

specializace
Speciální

vzdělání
Vysokoškolské

pedagogika
Speciální

Bc.
Vysokoškolské

pedagogika
Speciální

Mgr.
Vysokoškolské

pedagogika

Bc.
Střední
vzdělání s

SPgŠ

maturitní

Úvazek

Délka
praxe

1

36

1

39

1

12

0,629

42

0,5

9

0,5

9

0,5

25

0

-

0,805

-

0,805

-

zkouškou
Střední
Vychovatelka ŠD

vychovatelství

vzdělání s
maturitní
zkouškou
Střední

Asistentka pedagoga

vychovatelství

vzdělání s
maturitní
zkouškou
Střední

Asistentka pedagoga

Chůva

Uklízečka ZŠ a MŠ, školnice

vzdělání s

Kurz AP

maturitní
-

vyučena

zkouškou
Střední
vzdělání s
výučním
listem

Školník
Kuchařka MŠ a ZŠ

vyučena

Střední
vzdělání s

výučním
listem
Střední
Vedoucí jídelny

vzdělání s

SŠ

Fyzicky

0,44

maturitní
zkouškou
Přepočítaných

9 lidí

-

7,179

VŠ = vysoká škola, Bc = bakalářské studium, Ma = maturita, VL = výuční list, ZŠ = základní vzdělání

·62 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
51 až
Do 30 let
Celkem/žen
0

31–40 let

41–50 let

Celkem/žen Celkem/žen
2
0

důchodový
věk
Celkem/žen
2

Důchodový
věk

Celkem/žen

Celkem/žen
2

6

·63 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Zařízení

Počet

Kurzy, přednášky

pracovníků
1
FORUM MŠ-konference on-line
1
POLYTECHNICKÉ VZDĚL. on-line
1
ANGLIČTINA on-line

MŠ
ZŠ
ZŠ

FORUM
NIDV
Tvořivá škola

·64 Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
·65 Údaje o počtech dětí a tříd MŠ

Školní rok

Počet tříd
2019/2020
2020/2021
1
1

Počet dětí na třídu
2019/2020
2020/2021
16
17

·66 Údaje o počtech žáků a tříd ZŠ
Počet tříd/ročníků

Celkový počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

Školní rok

2019/2020

2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

2020/2021

1/2.3.4

1/1,3,4

11

5

11

5

·67 Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD

Počet dětí

Počet oddělení
Školní rok

Počet žáků

na jedno oddělení

na vychovatele

2019/2020

2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

2020/2021

1

1

11

5

11

5

·68 Zapsaní a zařazení žáci pro školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021
Zapsaní

Počet žádostí

Nastoupilo prvně

do 1. ročníku

o odklad PŠD

do 1. ročníku

2

2

2

·69 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2020/2021
Ročník

Počet žáků

1.
3.
4.
Celkem

2
2
1
5

Prospělo
s vyznamenáním
0/0
1/1
0/0
1/1

Prospělo s vyzn.

Neprospělo

2/2
1/1
1/1
4/4

0
0
0
0

·70 Přehled výchovných opatření
Napomenutí třídního

Důtka třídního

učitele
0

učitele
0

Snížený stupeň

Ředitelská důtka

z chování
0

0

·71 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2019/2020
Omluvených
Průměr na žáka

Neomluvených

1. pololetí

2. pololetí

celkem

Ø na žáka

1. ročník

12 (6)

39 (19,5)

0

0

3. ročník

48 (24)

49 (24,5)

0

0

4. ročník

34 (34)

0 (0)

0

0

·72 Počty žáků s integrací a druhem poruchy
Druh postižení

SPUCH

sluchové

zrakové

s vadami řeči

tělesné

kombinované

IVP

Počet žáků

2

0

0

0

0

1

2

·73 Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitelky školy
Dodatečný odklad povinné školní docházky

Počet
0

Odvolání
0

Odklad povinné školní docházky
Zahájení povinné školní docházky
Přijetí do ZŠ
Přijetí do MŠ
Ukončení předškolní docházky
Rozhodnutí o povolení IVP
Přestup do 5. ročníku na jinou ZŠ
Přestup do 4. ročníku na jinou ZŠ
Přestup do 1. ročníku po přijetí

3
4
4
3
4
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

·74 Údaje o průběhu a výsledcích kontrol
·75 Kontrola dokumentace na OSSZ (bez nedostatku)
·76 Kontrola na VZP, ČPZP a VoZP (bez nedostatků)
·77 Kontrola tělocvičného nářadí (bez nedostatků)
·78 Školení BOZP proběhne (změna firmy)
·79 Audit proběhl bez připomínek.

·80 Další záměry školy
·81 V novém školním roce chceme uskutečnit naše další záměry:
·82 Dobudování přírodní učebny na zahradě.
·83 Vybudování dlážděné plochy pro koloběžky a odrážedla na zahradě.
·84 Vybudování přístřešků pro kola na zahradě.
·85 Další hojná účast na ekologických projektech.
·86 Soutěže ve sběru papíru a vedení ke třídění odpadu.
·87 Dokoupení úložných prvků do nové kuchyně.
·88 Vybudování mlhoviště pro osvěžení dětí a žáků na zahradě.
·89 Dokončení výměny podlahových krytin v budově.
·90 Dokoupení potřebného uzamykatelného nábytku do kabinetu učitelky a do
kanceláře v rámci požadavků GDPR.
·91 Zakoupení skříně pro výtvarnou výchovu.
·92 Modernizace vybavení počítačové učebny.
·93 Výměna tiskárny v kanceláři.
·94 Zakoupení modernějšího projektoru pro interaktivní tabuli.
Budeme se snažit uskutečnit naše plány pro zvelebení prostředí ve škole. Dále budeme v dětech a
žácích rozvíjet ekologické cítění a sounáležitost s přírodou. Naším cílem je všestranně rozvinutá
osobnost, která se u nás cítí v bezpečí a spokojená. Prostředí málotřídní školy je pro naše záměry
zcela adekvátní.
Budeme pracovat v souladu s obnoveným ŠVP „HARMONICKÁ ŠKOLA“ pro ZŠ a v souladu
s novým ŠVP pro MŠ „POJĎTE S NÁMI RUKU V RUCE OBJEVIT CO NEJVÍCE“.
Dále budeme pracovat s počítačovým programem DIDAKTA, a v AJ budeme převážně pracovat
podle výukových programů WATTSENGLISH.
Při vyučování budeme využívat moderní učebnice a nové poznatky získané na seminářích a z jiných
renomovaných zdrojů.

Zpráva o hospodaření za rok 2020
Příjmová část

Celkové příjmy, výnosy
z toho příjem od obce na provoz
Mzdy, ONIV, odvody
Čerpání rezervního fondu
Školné
Obědy
Ostatní příjmy
Hospodářská činnost
Dotace a granty mimo rozpočet*

2019
4 639 427,69
500 000,00
3 933 808,14
0

2020
4 717 950,81
500 000,00
4 054 899,00
0

0
169 977,00
4 678,55
0
30 964,00

0
109 681,00
11 606,00
0
41 764,81

*14 800,- Kč dotace kraj UZ 33070 na dopravu na plavání
*16164,- Kč čerpání šablon II v roce 2019
** 41 764,81,- Kč čerpání šablon II v roce 2020
Výdajová část
2019
Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
z toho na platy
OON
OON obec
nemoc
zákonné odvody
učebnice a pomůcky
vzdělávání pracovníků
hračky, pomůcky, sport
ostatní

4 641 301,22
2 831 101,00
55 500,00
0,00
618,00
969 139,10
36 218,20
10 550,00
19 918,00
718 256,92

2020
4 617 117,23
2 967 774,00
14 000,00
0,00
0,00
1 073 125,00
14 560,00
950,00
17 611,00
529 097,23

komentáře k položkám
Ostatní-náklady na obědy, služby (ostraha, mzdové účetnictví a účetnictví, PO a BOZP,
výcvik plavání, udržovací poplatky za programy, deratizace, čištění žaluzií, servis kanalizačního
systému), montáž a dodávka PVC a ostatní materiál, úklidové prostředky, kancelářské potřeby,
nákup Flipchart tabule, koupelnové police s věšáky, skřínka s umyvadlem.

Hospodářský výsledek ve výši 100 833,58 Kč.

Výsledky inventarizace za rok 2019, 2020

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
ve výpůjčce

2019
24 491,00
558 402,18

2020
16 335,00
603 534,14

0,00

0,00

Datum: 13.10.2021

ředitelka Bc. Eva Eisenhammerová

Schváleno ke dni: 10. 11. 2021

Podpis ředitelky školy

