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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 

Název školy:    Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, 
     okres Děčín, příspěvková organizace 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel:    Město Varnsdorf 
     tel. 417 545 111 

Sídlo zřizovatele:   Varnsdorf, nám. E. Beneše 470   

Budovy školy:    budova Východní č. p. 1602, Varnsdorf 
     budova Střelecká č. p. 1800, Varnsdorf  
 
Adresa školy:    Východní 1602, 407 47 Varnsdorf 

IČO:     70698155 

REDIZO:    600076474 

IZO:     102 065 403 
 

 
 

Budova Východní č. p. 1602:  ředitelka školy Mgr. Helena Šmídová 
     e-mail: smidova@zsvychodni.cz 
     tel. 775 852 068 

  
     zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Smetanová 
     e-mail: smetanova@zsvychodni.cz 
     tel. 724 820 130 

 
 
účetní školy Andrea Rýdlová 
e-mail: rydlova@zsvychodni.cz 
tel. 737 205 470 

      
 
Budova Střelecká č. p. 1800:  Mgr. Vladimír Holeček 

e-mail: holecek@zsvychodni.cz 
tel. 775 852 069 

 
 
Koordinátorka pro tvorbu ŠVP: Mgr. Helena Šmídová 
     e-mail: smidova@zsvychodni.cz  
     tel. 775 872 658 
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OBOR VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, CÍLOVÁ KAPACITA ŠKOLY 
 
OBORY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Jsou specifikovány v rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 25 184/2009-21 ze dne 13. 11. 2009 podle 
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání s účinností od 1. 1. 2010.  
 
Obor vzdělávání:   79-01-C Základní vzdělávání 

Specifikace:    1. 79-01-C/001 Základní škola 
     denní forma vzdělávání 
      

Délka vzdělávání:   9 roků  0 měsíců 

 
 
 

 
CÍLOVÁ KAPACITA ŠKOLY 

 

- je stanovena rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 20983/2017-3  ze dne 28. 8. 2017 na 
základě žádosti Města Varnsdorf ze dne 27. 7. 2017, doplněnou dne 3. 8. 2017 ve 
věci návrhu na zápis změny v údajích, vedených v rejstříku škol a školských zařízení 
a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. 9. 2017. 

 

 

Cílová kapacita školy:   nejvyšší povolený počet žáků ve škole 240  

 

Kapacita školní družiny:  nejvyšší povolený počet žáků 180 
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 
Název vzdělávacího programu:  

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1.9.2020 

„Společně poznáváme sebe i svět“ 
 

    (ve znění aktuálních úprav) 

ÚVOD 
 
Ve školním roce 2021 – 2022 stále trvá „Covidové" období, které přináší v organizaci 
chodu školy mnoho nového, nepoznaného. Tento školní rok můžeme bez nadsázky nazvat 
druhým „Covidovým rokem“. (viz. poznámka).   
 
Za doporučených bezpečnostních hygienických opatřeních MŠMT byl školní rok zahájen 
dne 1.9. 2021. Výuka probíhala v souladu s doporučeními vlády a prioritou školy byla 
připravená společná platforma k on – line výuce Google meet, kde byly vytvořeny 
jednotlivé učebny pro naše žáky a učitele. Zavedli jsme elektronické třídní knihy. Z důvodu 
prevence nákazy byly zavedeny oddělené porady I. a II. stupně. 
 
Všichni učitelé jsou již vybaveni notebooky, což umožňuje zvládnout případnou plynulou 
distanční výuku na naší škole. Problémy s připojením a signálem se podařilo odstranit díky 
konektivitě školy z dotace IROP. Dále jsme začali plně využívat dvě nové multimediální 
učebny a učebnu přírodopisu.  
 
Činnost školní družiny v tomto roce nebyla přerušena, proto mohla plně realizovat svůj 
program. Rodiče měli velký zájem o umístění svých dětí a tak škola požádala o navýšení 
kapacity ŠD na 4 oddělení.  
Školní parlament, z důvodu nemíchání žáků tříd byl částečně omezen, ale i přesto vytvořil 
několik zdařilých akcí pro žáky školy. 
  
V měsíci říjnu proběhly adaptační kurzy 6. až 9. třídy, které vždy pomohou se stmelováním 
kolektivů a jsme rádi za dotační program Ústeckého kraje, který tyto kurzy podporuje. 
Od října fungovalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a také jsme se 
zaměřili na žáky se speciálními potřebami, dále na vycházející žáky, kteří se připravovali na 
přijímací zkoušky. 
I v letošním školním roce jsme realizovali projektové dny napříč všemi třídami se 
zaměřením na ekologii, obnovitelné zdroje a to, jak může každý z nás prospět. 
 
V průběhu hlavních prázdnin v rámci údržby proběhlo broušení parket ve třech třídách, 
topení v 1. třídě a v přízemí dostalo nové funkční kryty radiátorů. Byly sanovány a 
vymalovány šatní prostory.   
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Stále řešíme s městem Varnsdorf kapacitu školy a možné rozšíření prostor tak, aby se žáci 
všech tříd 2. stupně mohli vzdělávat v jedné budově trvale. Tato vize byla sdílena i 
zastupiteli města Varnsdorf. Projekt přístavby je již zpracován, nyní se čeká na vhodný 
dotační titul.  
  
Škola se dále může chlubit fungující školní knihovnou, kde si žáci mohou půjčovat knížky 
přiměřené svým čtenářským potřebám, knihy jsou pravidelně doplňovány. 
 
V únoru proběhl lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně a v červnu pro starší žáky byl realizován 
turistický kurz, nabídku kurzů chceme rozšiřovat, přizpůsobovat požadavkům rodičů, žáků, 
školy. 
  
Stále přemýšlíme nad naší zahradou, jejím větším využitím. Cílem je mít venkovní učebnu 
v přírodě, kterou bychom mohli využívat celoročně k venkovní výuce.  
 
Naši školu navštěvuje stále více žáků, což nás těší, zároveň motivuje a zavazuje pro 
nastavení kvalitních vzdělávacích cílů se zřetelem na individuální zvláštnosti. Podporujeme 
všechny žáky, respektujeme žáky se speciálními potřebami, pracujeme s nadanými žáky, 
připravujeme žáky na střední školy. 
 
Základní škola Východní chce být moderní školou a mít pevné místo mezi varnsdorfskými 
školami.  
 
Budujeme pevnou vazbu: škola – žáci – rodiče.  
 
Jsme otevřeni novým podnětům, klademe důraz na spolupráci, učíme děti respektu 
k přírodě.  
 
 
Poznámka:  
Pandemie Covid-19 zasáhla do života nás všech. 
 
Covid-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Virus původem z 
čínského Wu-chanu se rozšířil do celého světa. Evidováno je přes 30 milionů nakažených 
osob a více než milion úmrtí. 
Typ: pandemie 
Období: od1.3.2020 – dosud 
Příznaky: horečka, únava, dušnost, suchý kašel, bolest svalů a kloubů 
Inkubační doba: 1–14 dní 
Rozšíření: celé území České republiky 
Prevence: zvýšená hygiena zejména rukou, předcházení kontaktu s osobami s respiračním 
onemocněním, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob, posilování imunity. 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  
 
 

Pro školu je charakteristická bloková organizace vyučování, která se stala součástí výuky 
všech ročníků 2. stupně školy. Výuka v tomto modelu probíhá bez problémů a s největší 
pravděpodobností bude v tomto pojetí probíhat až do doby vyřešení kapacity školy 
přístavbou.  
 
Výuka na 1. stupni školy je vedena tradičním modelem ve všech pěti ročnících na jedné 
budově školy s využitím tělocvičny a moderního venkovního hřiště na pozemku školy. 
 

Pod pojmem „blokové vyučování“ se v našem případě skrývá organizační systém, založený na 
stanovení vyučovacích dnů, ve kterých pobývají určené ročníky 2. stupně po celý den 
v budově Střelecká č. p. 1800. Jejich rozvrh je v těchto dnech stanoven tak, aby nebylo nutné 
přecházet mezi budovami Střelecká č. p. 1800 a Východní č. p. 1602.  
 
Na konkrétní dny mají žáci zajištěno stravování v bližší školní jídelně na náměstí E. Beneše  
(v ostatních dnech se stravují v budově Východní č. p. 1602).  
 
Obdobný systém platí pro vyučující, kteří v daných dnech příslušné třídy v budově Střelecká 
č. p. 1800 vyučují. Prioritou je vylepšování systému. Fungují čipy pro příchody a odchody 
žáků, byla zřízena sborovna pro učitele, byl zaveden dobrý systém dohledů nad našimi žáky, 
pracujeme na modernizaci výuky.  
 
V některých odborných předmětech probíhá speciální druh výuky – párová výuka nebo-li 
tandemová výuka. 
  
 

 
VYBAVENOST ŠKOLY, MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO VÝUKU 
 
Vybavenost školy se zásadně změnila v tomto školním roce, kdy nám byli předány tři 
odborné vybavené učebny, z toho dvě učebny multimediální a jedna učebna přírodopisu. 
 
Škola má v hlavní budově k dispozici 10 učeben, z toho tři odborné -  dvě multimediální pro 
výuku počítačů a zároveň jazyků, třetí odborná učebna přírodopisu. Tělocvična školy zajišťuje 
výuku tělesné výchovy pro 1. až 5. ročník. 
 
V pěti učebnách 1. stupně má škola v každé třídě interaktivní tabuli ke vzdělávání žáků. 
Z toho byla jedna třída zmodernizována na multimediální učebnu pro žáky 1. stupně. 
K dispozici tu mají notebooky, sluchátka, systém Omnneo. V suterénu školní budovy 
budujeme zázemí pro pěstitelské práce. 
 
Žáci na 2. stupni mají k dispozici v každé třídě interaktivní tabule, pouze jedna jen s funkcí 
projektoru. Nově funguje multimediální učebna s vybavením pro 2. stupeň s vestavěnými  
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počítači, sluchátky a systémem Omnneo, učebna přírodopisu. V učebnách se střídají podle 
potřeby a výukového plánu. Možné je využívat přenosný dataprojektor.  
 
Odborné učebny fyziky, zeměpisu, chemie a tělocvičny využívají v budově ve Střelecké ulici č. 
p. 1800. 
 
Na druhé budově máme a využíváme dílny pro pracovní činnosti – práce s technickým 
materiálem, ty jsou součástí výuky v 6. a 7. třídě.  
 
Fond učebnic je upravován podle požadavků vyučujících dále i fond ostatních pomůcek (výčet 
těch základních se mění postupně – především z finančních důvodů), průběžně jsou proto 
uskutečňovány revize fondů pomůcek pro jednotlivé předměty, zastaralé pomůcky jsou 
vyřazovány. Doplňujeme také fond odborné literatury. 
 
Audiovizuální technika je prezentována přehrávači (video, CD, DVD).  Tradiční projekční 
technika (meotary, diaprojektory) je zachována jenom v nezbytném rozsahu a je postupně 
nahrazována modernější (dataprojektory, notebooky, tablety). Většinu techniky jsme nahradili 
interaktivními tabulemi a vybavením nových multimediálních učeben. 
 
Čtyři oddělení školní družiny mají prostory se zázemím v běžných třídách. Děti mají dostatek 
hraček a didaktických pomůcek, které se snažíme doplňovat v rámci našich finančních 
možností.  
 
Družina pravidelně zařazuje pobyt venku a využívá hřiště školy. Rádi bychom dále zlepšili 
venkovní vybavení a zázemí pro posezení dětí, rozvíjet možnosti tvořivé spontánní hry. 
 
Na školní zahradě se povedlo ve spolupráci a za finanční účasti rodičů vybudovat záhonky pro 
jednotlivé třídy 1. stupně, které jsou bohatě využívány. Vysazujeme nové keře, staráme se o 
kompost. Pořídili jsme novou meteostanici s větrnou korouhví.  
 
Stále se snažíme vyhledávat dotační tituly, které by nám pomohly vybavit nejen školní 
zahradu.  
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ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 
 

Struktura tříd:  Budova Východní 1602 1. ročník  1 třída 
       2. ročník  1 třída 
       3. ročník  1 třída 
       4. ročník  1 třída 
       5. ročník  1 třída 
 
 

Struktura tříd:      Budova Východní 1602 6. ročník  1 třída 
       7. ročník  1 třída 
       8. ročník  1 třída 
       9. ročník  1 třída 
 

 
Celkový počet tříd:     1. stupeň  5 tříd 
       2. stupeň  4 třídy 
       Celkem            9 tříd  
 

 
Počet oddělení školní družiny:   Celkem   4 oddělení 
 

Tříd a oddělení:            Celkem          13 jednotek 
 
 
PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY,  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ 
 
 

Ředitelka školy:  Mgr. Helena Šmídová  aprob. 1. – 5. ročník 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Alena Smetanová  aprob. 1. – 5. ročník 

 
Třídní učitelé, 1. stupeň, budova Východní 1602:  

 
Třída:  I. Mgr. Denisa Vokálková  aprob. 1. – 5. ročník  
  II.  Mgr. Veronika Hošková  aprob. 1. – 5. ročník 
  III.    Mgr. Ivana Havranová  aprob. 1. – 5. ročník  
  IV.  Mgr. Martina Kozáková     aprob. 1. – 5. ročník  
  V. Mgr. Eva Janečková   aprob. 1. – 5. ročník 
 
 
Třídní učitelé, 2. stupeň, budova Východní 1602:  
 
Třída:  VI. Ing. Alena Riedelová   VŠST, DPS 
  VII.  Vladimíra Juricová   aprob. D 
  VIII.  Tomáš Vokálek    SPŠSE a VOŠ Liberec, studující VŠ 
  IX.   Mgr. Jindřiška Tůmová    aprob. Rj – On 
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Ostatní učitelé: Mgr. Petr Karman    aprob. 1. – 5. ročník, TV 
   Mgr. Vladimír Holeček  aprob. Př – Zzv 
   Mgr. Veronika Hasoňová, DiS. aprob. 1. – 5. ročník 
   Jan Rohm    SOŠ elektrotechnická a strojní 
   Ing. Jakub Šafránek   VŠB TU Ostrava 
   Tereza Svobodová   2.9.-18.11.2021, Gymnázium 
        Varnsdorf, studující VŠ TU Liberec, 
        AJ a NJ se zaměřením na vzdělávání 
  
Asistentky pedagoga:  Jiřina Klementová  SOU polygrafické Rumburk, kurz AP 
    Miroslava Müllerová   SEŠ Děčín, kurz AP 
    Michaela Damnitzová  SPŠES a SOU Varnsdorf, kurz AP 
    Eva Miloschewitschová SIŠ Šluknov, kurz AP 
    Simona Mihalíková  SOŠ Ústí nad Labem, sociálně 
        správní činnost, kurz AP 
    Jana Korbová   SŠ služeb a cestovního ruchu 
        Varnsdorf, kurz AP 
    Bc. Anna Denežkina  PF UK Praha, Psychologie a speciální 
        pedagogika, další kurzy 
    Anna Homolková  VŠS a SŠ Nový Bor, předškolní a 
        mimoškolní pedagogika, další kurzy 
 
Ostatní pedagogičtí pracovníci: 
 
Vedoucí vychovatelka ŠD: Hedvika Šimková  SpgŠ vychovatelství 
 
Vychovatelky:   Ivana Víznerová  SPgŠ vychovatelství 
    Blanka Marcziová  SpgŠ vychovatelství 
    Eva Miloschewitschová od 15.9.2021, SIŠ Šluknov, kurz AP 
 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy: 
 
Účetní, hospodářka školy  Andrea Rýdlová  OA Rumburk 
 
Školník, budova Východní 1602 Jan Rohm  SOŠ elektrotechnická a strojní 
 
Školní asistentka   Jana Korbová  SŠ služeb a cestovního ruchu 
        Varnsdorf 

Uklízečky, budova Východní 1602 Lenka Vojáčková 
     Milena Ožvoldová 
 
Uklízečky, budova Střelecká 1800 Michaela Kloučková   spol. prostory  
     Jaroslava Marencová    spol. prostory  
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PREVENTIVNÍ PROGRAM  

V rámci preventivního programu jsme posílili fungování školského poradenského 
pracoviště. Každý týden se pravidelně schází primární preventista, výchovná poradkyně, 
psychologická poradkyně a ředitelka školy. Na setkáních se řeší aktuální potřeby a 
problémy žáků a tříd, které přispívají k vytvoření dobrého klima dané třídy či celé školy. 

V rámci třídnických hodin žáků s třídními učiteli se řeší nejen provozní záležitosti, ale také 
se tak se pracuje na vztazích ve třídě (otevřená diskuse, řešení problémů mezi žáky). 
Pracujeme s pravidly třídy a řeší se problémy třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, 
vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků). Neméně důležitá je 
společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování 
společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy) a aktivity a programy specifické 
prevence pro různé typy rizikového chování. 

Aktivity preventivního programu ve školním roce 2021/2022: 

• Na startu mužnosti pro 6. a 7. ročník 
• Desatero pro primární prevenci pro 5. – 9. ročník 
• Adam a Eva, aneb nejsme stejní pro 6. a 7. ročník  
• Stmelovací pobyty žáků 7. , 8. a 9. ročníků 
• Adaptační pobyt žáků 6. ročníku 
• Přespávání ve škole s programem – žáci 1. stupně 

Pro pedagogické pracovníky školy byla organizována odborná školení: 
• Kompetence učitele při nestandartním chování žáků konzultační hodiny pro 

pedagogy 
• Kompetence k vedení třídnických hodin 
• Problematika kyberkriminality 

Spolupráce s rodiči probíhá také v rámci pravidelných konzultačních hodin či setkání např. 
Vánoční jarmark, velikonoční setkání na školní zahradě, oslava Dne matek. 

Naši žáci mohou ovlivňovat dění ve škole v rámci Žákovského parlamentu. Parlament 
zasedá přibližně jednou měsíčně. Žáci se učí odpovědnosti, demokratické diskusi a 
demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, 
jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení. Dále vymýšlí, plánuje a 
realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i rodiče. Parlament 
spolupracuje zejména s vedením školy. 

Projekty pořádané Žákovským parlamentem ve spolupráci s Hrdou školou ve školním roce 
2021/2022: den šílených účesů, zasedání parlamentu s přespáním ve škole, SUIT – UP den, 
pyžamový den, eko týden, dobrý skutek, den naruby, den bez batohů, retro den. 
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ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÁ PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok  2022/2023  proběhl podle pokynů OŠKT v dubnu 2021, 
podle stavu k 31.5.2022 vypadala statistika zápisu následovně: 
 
Zapsáno bylo celkem 45 dětí, z toho 22 dívek. Po odkladu se dostavilo 6 dětí, po dodatečném 
odkladu 0. O odklad požádali zákonní zástupci 8 dětí, z toho 3 dívky.  
 
Pro školní rok 2022/2023 bylo přijato do 1. třídy 30 žáků, z toho 16 dívek. 
 

 
VÝSLEDKY A PRŮBĚH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ – KOMENTÁŘE K TABULKÁM 
 
Statisticky jsou výsledky výchovy a vzdělávání podchyceny v tabulkové části výroční zprávy, 
v tabulkách č. 4, 5, 6, 7. 
 
Poznámka k tabulce č. 4: Tak, jako v minulých letech, nejsou vykázané hodnoty dosaženého 
prospěchu nijak neobvyklé – s ohledem na pedagogický proces na 1. stupni je zde standardně 
více žáků s vyznamenáním, na druhém stupni počet vyznamenaných výrazně klesá, tato 
skutečnost vyplývá ze změn ve složení žáků vůči prvnímu stupni. Většina žáků však i zde 
prospívá, počet neprospívajících v letošním roce  stoupal hlavně mezi žáky, kteří neměli 
vhodné nebo žádné připojení na on – line výuku v době karantén tříd.  
 

Poznámka k tabulce č. 5: Vzhledem k početnosti 5. ročníku není evidenční počet žáků, kteří 
odešli na víceletá gymnázia, nikterak výjimečný, většina žáků 5. ročníku zůstala a 
 příchozích z jiných škol bylo 12.  
 
Poznámka k tabulce č. 6: Snížené známky z chování se v letošním „covidovém“ roce 
neobjevují především z důvodu častých karantén, kdy žáci museli plnit své povinnosti 
z domova, pracovat v on-line prostředí.  
 
 

Poznámka k tabulce č. 7: Ve školním roce 2021 – 2022 byl průběžný počet žáků na škole 
217, počet zameškaných hodin celkem 30 377, což je  průměrně 141 hodin na žáka za 
školní rok (ovlivněno uzavřením škol). 
 
Poznámka k tabulce č. 12: V oblasti prezentace školy je stav celkem příznivý. V popředí 
jsou stále tělovýchovné aktivity a zapojení školy do projektu Sportuj ve škole. Chceme dále 
preferovat ekologické aktivity a rozvíjet přírodovědné vědomosti žáků. 
 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (tabulka č. 11) 
 
Účast na jednorázových vzdělávacích akcích odpovídala našim možnostem. Využili jsme 
vzdělávací akce, které byly financovány z jiných zdrojů. Mnoho seminářů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků proběhlo v on-line prostředí.  
Ze získané dotace kraje jsme mohli proškolit celou sborovnu na aktuální témata: kyberšikana, 
řešení krizových situací, třídnické hodiny. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 
 Rozbory hospodaření s přidělenými prostředky jsou prováděny průběžně podle 
pokynů zřizovatele v oblasti provozních nákladů a podle pokynů Krajského úřadu v Ústí nad 
Labem pro oblast mzdových prostředků.  
 

V obou ohledech je nám dobrým pomocníkem  OŠKT MÚ (zajišťuje také realizaci 
pravidelných auditů) jejichž dosavadní výsledky jsou pro nás vždy příznivé, stejně jako 
celkové hodnocení kalendářního roku 2021.  
  
 
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

 
Školská rada je volena ve shodě se zřizovací listinou a aktuálními předpisy dle 

metodiky vydané Městem Varnsdorf (Volební řád školských rad č. 76/2005/1 ze dne 
6.6.2005 a jeho dodatku č. 113/2005/2  ze dne 22.9.2005) a zákonem č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon). 

 
 
 

 

 

Složení školské rady: 
 

Předseda:   Stanislava Vaňková (za rodiče) 

 
Členové:   Petra Marešová (za zřizovatele) 
     
    Mgr. Jindřiška Tůmová (za školu) 
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ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

 
Předkládaná výroční zpráva charakterizuje základní aspekty činnosti předkladatele 
v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.  
V předloženém rozsahu byla výroční zpráva (včetně příloh) projednána a schválena 
školskou a pedagogickou radou ke dni: 14. října 2022. 
 
 

Schvalovací doložka: 
 

 
Za školskou radu: Stanislava Vaňková  …………………………………………………… 
 
   Petra Marešová  …………………………………………………… 
 
   Mgr. Jindřiška Tůmová          .………………………………………………….. 
           
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel:                             
 
       …………………………………………………….. 
        Mgr. Helena Šmídová 
             ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Helena Šmídová  
 

 
ve Varnsdorfu, dne 14. října 2022 
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PŘÍLOHA  VÝROČNÍ  ZPRÁVY 
 

 

 

POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD K 1. 9. 2021 

 

 
 

 

 
 
 
 



TŘÍDA/ROČNÍK/UMÍSTĚNÍ: POČET ŽÁKŮ: Z TOHO DÍVEK:

I. budova VÝCHODNÍ 26 14

II. budova VÝCHODNÍ 27 16

III. budova VÝCHODNÍ 21 11

IV. budova VÝCHODNÍ 25 12

V. budova VÝCHODNÍ 19 12

CELKEM 1. - 5. ROČNÍK: 118 65

VI. budova VÝCHODNÍ 27 12

VII. budova VÝCHODNÍ 26 12

VIII. budova VÝCHODNÍ 23 9

IX. budova VÝCHODNÍ 24 11

CELKEM 6. - 9. ROČNÍK: 100 44

CELKEM 1. - 9. ROČNÍK: 218 109

CELKOVÝ POČET TŘÍD:

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU:

POČET TŘÍD 1. - 5. ROČNÍKU:

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU:

POČET TŘÍD 6. - 9. ROČNÍKU:

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, VÝCHODNÍ 1602, okres DĚČÍN,                           
příspěvková organizace

POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD K 1. 9. 2021

9

24,2

5

23,6

4
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PŘÍLOHA  VÝROČNÍ  ZPRÁVY  -  TABULKOVÁ  ČÁST 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ TABULKA 

2. INTERNÍ PRACOVNÍCI ZA SUBJEKT JAKO CELEK 

3. EXTERNÍ PRACOVNÍCI ZA SUBJEKT JAKO CELEK 

4. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ NA ZŠ 

5. ŽÁCI PŘESTUPUJÍCÍ ZE ZŠ 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY ŽÁKŮ NA ZŠ 

7. DOCHÁZKA ŽÁKŮ ZŠ 

8. ASISTENTI PEDAGOGA V ZŠ 

9. – 10. VĚKOVÁ SKLADBA A KVALIFIKOVANOST INTERNÍCH PP V ZŠ 

11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INTERNÍCH PP a NP V ZŠ 

12. ÚČAST ŽÁKŮ ZŠ V PŘEHLÍDKÁCH A SOUTĚŽÍCH 



IDENTIFIKAČNÍ TABULKA 1

Kód organizace:

Název subjektu podle rozhodnutí:

Adresa:

Jméno ředitelky:

Jméno osoby zodpovědné za vyplnění:

 Mgr. Helena ŠMÍDOVÁ

DC-O-744

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, VÝCHODNÍ 1602, okres DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝCHODNÍ 1602, 407 47 VARNSDORF

Mgr. Helena ŠMÍDOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, VÝCHODNÍ 1602, okres DĚČÍN,                        
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022



INTERNÍ PRACOVNÍCI CELKEM 2

Kód organizace:

Počet interních PP fyzicky:

Počet interních NP fyzicky:

DC-O-744

26

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, VÝCHODNÍ 1602, okres DĚČÍN,                        
příspěvková organizace
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EXTERNÍ PRACOVNÍCI CELKEM 3

Kód organizace:

Počet externích PP fyzicky:

Počet externích NP fyzicky:

DC-O-744

3

2
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CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ NA ZŠ 4

Kód organizace:

V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním:

V 1. pololetí prospělo:

V 1. pololetí neprospělo:

Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním:

Ve 2. pololetí prospělo:

Ve 2. pololetí neprospělo:

DC-O-744

128

133

80

4

80

7
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ŽÁCI PŘESTUPUJÍCÍ ZE ZŠ 5

Kód organizace:

Počet žáků, kteří přešli na víceletá gymnázia:

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř:

Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol:

Z toho do speciálních škol z 1. stupně:

Z toho do speciálních škol z 2. stupně:

DC-O-744

0

3

0

0

0
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VÝSLEDKY VÝCHOVY ŽÁKŮ NA ZŠ 6

Kód organizace:

Počet žáků s 2. stupněm z chování v 1. pololetí:

Počet žáků se 3. stupněm z chování v 1. pololetí:

Počet žáků se 2. stupněm z chování ve 2. pololetí:

Počet žáků se 3. stupněm z chování ve 2. pololetí:

DC-O-744

0

1

0

0
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DOCHÁZKA ŽÁKŮ ZŠ 7

Kód organizace:

Zameškané hodiny celkem 1. pololetí:

Z toho neomluvené hodiny 1. pololetí:

Zameškané hodiny celkem 2. pololetí:

Z toho neomluvené hodiny 2. pololetí:

DC-O-744

44

16 336

14 041

76
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ASISTENTI PEDAGOGA V ZŠ 8

Kód organizace:

Asistenti pedagoga:

Asistenti pedagoga přepočteno:

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné fyzicky:

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné přepočteno:

DC-O-744

8

6,7477

1

0,5000
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VĚKOVÁ SKLADBA A KVALIFIKOVANOST INTERNÍCH PP V ZŠ      9

Kód organizace:

Počet PP do 35 let celkem:

Z toho ženy:

Počet PP bez odborné kvalifikace do 35 let:

Počet PP 35 - 45 let celkem:

Z toho ženy:

Počet PP bez odborné kvalifikace 35 - 45 let:

Počet PP 45 - 55 let celkem:

Z toho ženy:

Počet PP 45 - 55 let bez odborné klasifikace: 

Počet PP 55 - důchodový věk celkem: 

Z toho ženy:

Počet PP bez odborné kvalifikace 55 - důchodový věk: 

DC-O-744

5

0

4

0

3

2

11

10

5

5

0

5
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VĚKOVÁ SKLADBA A KVALIFIKOVANOST INTERNÍCH PP V ZŠ      10

Kód organizace:

Počet PP důchodci celkem:

Z toho ženy:

Počet PP bez odborné kvalifikace důchodci:

DC-O-744

1

0

0
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ INTERNÍCH  PP a NP V ZÁKLADNÍ ŠKOLE: 11

Kód organizace:

Počet PP účastnících se akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

Počet PP účastnících se ostatních akcí:

Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce: 

Počet NP účastnících se odborných seminářů a školení:
6

DC-O-744

7

47

0
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ÚČAST ŽÁKŮ ZŠ V PŘEHLÍDKÁCH A SOUTĚŽÍCH 12

Kód organizace:

Účastníci školní kolo:

Účastníci okresní kolo:

Účastníci oblastní kolo:

Účastníci ústřední kolo:

DC-O-744
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VÝBĚR  

Z VÝZNAMNÝCH VYUČOVACÍCH A MIMOVYUČOVACÍCH AKTIVIT 
(bez zájmové činnosti) 

 
* 
 

EXKURZE DO PŘÍRODY – JEDLOVÁ 
EXKURZE – ŠTOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU 

EXKURZE - EKOSERVIS 
ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍDA 

STMELOVACÍ KURZY – 7., 8., 9. TŘÍDA 
 

* 
 

PROJEKTOVÝ TÝDEN – VODA 
PROJEKTOVÝ DEN – „KOMPOST – POKLAD NA ZAHRADĚ“  

SOVÍ ODPOLEDNE – 1. TŘÍDA 
 

* 
 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 
PÉČE TŘÍD O ŠKOLNÍ ZAHRADU 

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ STROMKŮ PRO ZVÍŘÁTKA - ŠPIČÁK 
VERNISÁŽ – NA RŮŽOVO 

VÁNOČNÍ STROMEČEK NA MěÚ 
VÁNOČNÍ STROMEČEK NA POŠTĚ 

 
* 
 

PODZIMNÍ HRY MLÁDEŽE 
SOUTĚŽ V BOBOVÁNÍ ŠD 

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV 
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

DRAKIÁDA ŠD 
HRY TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ 

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1. A 2. STUPEŇ 
TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ - ŠD 

 
* 
 

JAZYKOVÁ SOUTĚŽ WOCABEE 
PĚVECKÁ SOUTĚŽ – SKŘIVÁNEK 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŠKOL 
BESEDA O DOSPÍVÁNÍ 
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PLAVECKÝ VÝCVIK 
BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2. STUPEŇ 
TURISTICKÝ KURZ 2. STUPEŇ 

ŠKOLNÍ VÝLETY 
 

* 
 

DEN DĚTÍ V ŠD 
ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ 

VÍTÁNÍ PODZIMU 
VÍTÁNÍ ADVENTU 
HALLOWEEN V ŠD 
KARNEVAL V ŠD 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

* 
 

VÁNOČNÍ JARMARK 
VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

OSLAVA DNE MATEK 
VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU 

 
* 
 

SPOLUPRÁCE S: 
ZŠ a MŠ RYBNIŠTĚ 

                      IZŠ KARLOVA VARNSDORF 
   ZŠ a MŠ BRATISLAVSKÁ VARNSDORF 
   MŠ T.G. MASARYKA VARNSDORF 
             TJ SLOVAN VARNSDORF 

SCHRÖDINGERŮV INSTITUT 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VARNSDORF 
MĚSTSKÉ DIVADLO 

MĚSTO VARNSDORF 
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ZA ROK 2021 (k 31.12.2021) 

 
 
 

 
Mgr. Helena ŠMÍDOVÁ 

tel.: 775 872 658 
e-mail: smidova@zsvychodni.cz 

ředitelka školy 
 
 

Andrea RÝDLOVÁ 
tel.: 737 205 470 

e-mail: rydlova@zsvychodni.cz 
účetní školy 
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19 761 932,00 Kč
UZ 33123 - šablony II. 385 134,82 Kč
UZ 33123 - šablony III. 61 506,43 Kč
UZ 00092 - prevence rizkového chování 92 100,00 Kč

20 300 673,25 Kč

UZ 33353
14 005 889,00 Kč

103 500,00 Kč
4 743 034,85 Kč

281 736,96 Kč
40 987,69 Kč

214 697,69 Kč
25 933,00 Kč
50 066,00 Kč
50 430,81 Kč
86 558,00 Kč

3 191,00 Kč
drobný HIM - učební pomůcky 67 492,00 Kč
doučování z Národní plánu obnovy - dohody 88 415,00 Kč

19 761 932,00 Kč

185 764,32 Kč
ostatní materiál, kancelářské potřeby, DHM (IT tabule s přísl.) 199 370,50 Kč

385 134,82 Kč

24 608,43 Kč
administrace projektu 36 898,00 Kč

61 506,43 Kč

5 600,00 Kč
37 500,00 Kč

školení pedagogických pracovníků 49 000,00 Kč
92 100,00 Kč

c)      výnosy - AŠSK Vzdělávací dny
39 465,00 Kč
39 465,00 Kč

platy, dohody, odvody, FKSP

                                        celkem:

                                        celkem:

UZ 33123 - Šablony III.

                                        celkem:

UZ 00092 - Prevence rizikového chování (adaptační kurz a školení ped.)
AK - dohody (platy)
AK - ubytování, stravné, pitný režim, lektorné, autodoprava, výtvarný mat.

Projekt Vzdělávací dny - letní kempy

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

a)      výnosy – státní rozpočet 

                                        celkem:                                                      

FKSP                                                                                                         

dohody                                                                                                                           
platy

UZ 33353 - platy, ONIV (včetně Doučování)

zákonné odvody ZP a SP

b)      náklady – státní rozpočet

platy, dohody, odvody, FKSP

                                        celkem:

zákonné pojištění Kooperativa                                                                          
učebnice a pomůcky                                                                         
DVPP + cestovné pedagogové                                                           
plavání
čistící, hygienické a dezinfekční prostředky
náhrady nemoci                                                                                
ochranné pomůcky pro zaměstnance

                                        celkem:

UZ 33123 - Šablony II.



d)     náklady - AŠSK Vzdělávací dny
materiál a ostatní náklady (vstupné atd.) 16 513,00 Kč
nájemné sportovišť 3 800,00 Kč
doprava 5 237,00 Kč
občerstvení, strava 13 915,00 Kč

39 465,00 Kč

1 654 601,00 Kč
mimořádná dotace COVID-19 10 875,00 Kč

1 665 476,00 Kč

f)     výnosy - jiné (dary)
20 461,63 Kč

rezervní fond - finanční dary 86 000,00 Kč
135 958,45 Kč

rezervní fond - věcné dary (kancelářský materiál a mikroskopy) 26 014,82 Kč
268 434,90 Kč

125 600,00 Kč
2 653,00 Kč
6 270,81 Kč

359,00 Kč
2 189,10 Kč

137 071,91 Kč

vzdělávací program k zahradě 19 000,00 Kč
výtvarná soutěž 16 630,00 Kč

35 630,00 Kč

i)     náklady - účelové dotace zřizovatel
vzdělávací program k zahradě - výukové tabule, materiál, odměny 19 000,00 Kč
výtvarná soutěž - výtvarný materiál, euroklipy, odměny 16 630,00 Kč

35 630,00 Kč

j)     výnosy - účelový investiční příspěvek zřizovatele na ŠD
na vybavení nového oddělení ŠD 42 454,00 Kč

42 454,00 Kč

k)    náklady - účelový investiční příspěvek zřizovatele na ŠD
drobný HIM 25 763,00 Kč
ostatní materiál 16 781,00 Kč

42 544,00 Kč

h)    výnosy - účelové dotace zřizovatel

                                        celkem:

rezervní fond - věcné dary (roušky, testy)

                                        celkem:

e)      výnosy - zřizovatel 
provozní prostředky a odpisy

g)     výnosy - ostatní

úroky

rezervní fond z HV

                                        celkem:

poplatek rodičů ŠD
náhrada učebnic
druhotné suroviny

                                        celkem:

ostatní provozní výnosy

                                        celkem:

                                        celkem:

                                        celkem:

                                        celkem:



l)     výnosy - účelový investiční příspěvek zřizovatele na školní zahradu
el. přípojka k trampolíně 17 121,50 Kč

17 121,50 Kč

m)    náklady - účelový investiční příspěvek zřizovatele na školní zahradu
el. přípojka k trampolíně 17 121,50 Kč

17 121,50 Kč

n)     transférový podíl 273 789,00 Kč

487 603,96 Kč
135 958,45 Kč

14 250,70 Kč
156 305,30 Kč
346 566,01 Kč
520 978,88 Kč

644,00 Kč
14 353,97 Kč

15,00 Kč
24 248,00 Kč
26 808,26 Kč

179,00 Kč
11 158,30 Kč
11 842,12 Kč

programové vybavení bez evidence 7 317,48 Kč
800,00 Kč

41 741,36 Kč
8 147,50 Kč

823,00 Kč
1 000,00 Kč

1 810 741,29 Kč

p)    výnosy - návratná finanční výpomoc k projektu IROP (vybudování nových učeben)
účelový investiční příspěvek MÚ 1 005 909,79 Kč
návratná finanční výpomoc MÚ 9 401 985,85 Kč

10 407 895,64 Kč

q)    náklady - projekt IROP (vybudování nových učeben)
drobný HIM 4 272 570,66 Kč
ostatní materiál 200 478,86 Kč
ostatní služby 643 219,00 Kč
programové vybavení 48 158,00 Kč
investice - stavební úpravy, konektivita, schodolez, IT tabule,
                  mycí centrum, edukativní pomůcky 5 243 468,52 Kč

10 407 895,04 Kč

opravy a udržování

ostatní provozní náklady

poštovné

režijní materiál (čistící a hyg. prostředky, kancel. materiál)
drobný HIM
knihy, učební pomůcky, tisk

nájemné

energie a pohonné hmoty

odpisy
o)    náklady - zřizovatel

respirátory, roušky, testy

služby peněžních ústavů

odvoz odpadu

preventivní prohl. zam.

telekom. služby

služ. školení a vzdělávání

ostatní služby
doprava

pohoštění, potraviny

                                        celkem:

                                        celkem:

                                        celkem:

                                        celkem:

                                        celkem:

manka a škody



29 590,00 Kč
29 590,00 Kč

216,14 Kč
3 669,35 Kč

93,17 Kč
347,02 Kč

1 685,54 Kč
6 011,22 Kč

27 865 841,14 Kč
27 440 766,70 Kč

29 590,00 Kč
6 011,22 Kč

401 495,66 Kč

23 578,78 Kč

425 074,44 Kč

Andrea Rýdlová
účetní

                                        celkem:

Celkem VÝNOSY
Celkem NÁKLADY

odpisy - tělocvična

odvoz odpadu - tělocvična

hlavní činnost

 

opravy a udržování - tělocvična

                                        celkem:

voda, plyn, el. energie - tělocvična
čist. hygien. potřeby - tělocvična
s)    ostatní náklady - doplňková činnost

Ve Varnsdorfu dne 27.01.2022

2. hospodářský výsledek doplňkové činnosti

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2021

1. hospodářský výsledek hlavní činnosti

doplňková činnost
Celkem VÝNOSY
Celkem NÁKLADY

pronájem tělocvičny a venkovního hřiště
r)     ostatní výnosy - doplňková činnost
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REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ 

 
Dotační program Města Varnsdorf – dva projekty 
 
Po stopách poznání - Voda jako zdroj života – vzdělávací projektový program, 4. ročník  
Finanční prostředky byly použity zejména na zakoupení školní meteorologické stanice, 
mikroskopů, pomůcek k pozorování, odměn na soutěže.  
 
Cílem projektového týdne, do kterého byla zapojena celá ZŠ a přilehlá MŠ,  bylo dojít 
hravou formou k pochopení a uvědomění si, jak je pro lidstvo i celou planetu voda 
důležitá, že se nachází všude kolem nás, v rostlinách, zvířatech, lidech a je nutné ji chránit 
a šetřit pro zachování života na Zemi. Ve třídách i na školní zahradě se žáci celý týden 
věnovali různým aktivitám, prováděli zážitkové pokusy s vodou zaměřené na vnímání 
vlastností a změn vody, pozorovali vodu pod mikroskopem, zkoumali složení lidského oka i 
torzo lidského těla, které také obsahuje vodu, učili se pracovat s meteorologickou stanicí, 
měřili četnost dešťových srážek. 
 
Jako PICASSO – výtvarná soutěž, 2. ročník             
Finanční prostředky byly použity na zakoupení výtvarných potřeb a materiálu, euroklipy na 
obrázky, stojany k sušení výtvarných prací, odměny pro soutěžící a výherce. 
 
Naše ZŠ uspořádala pro žáky všech varnsdorfských základních škol další ročník soutěžního 
výtvarného projektu na téma: Na růžovo. Děti své práce představily ve dvou kategoriích: 
žáci 1. stupně v kategorii malba – ulice, město a žáci 2. stupně v kategorii malba – ulice, 
město ve stylu impresionismu. Soutěže se zúčastnilo cca 200 žáků se svými obrázky. 
 
Dotační projekt EU – ŠABLONY III. 
 
V tomto školním roce byly finanční prostředky použity na administrativní podporu 
projektu a mzdové náklady (školní asistent).      
 
Projekt z finančních prostředků 92. Výzvy IROP s finanční podporou Města Varnsdorf 
 
Finanční prostředky byly použity na projekt „Vybudování 2 multimediálních učeben a 
učebny přírodopisu“. Učebny byly kompletně zrekonstruovány (stavebně a 
elektroinstalačně), zavedena konektivita, vybaveny novým nábytkem, elektronikou, PC, 
softwarem, IT tabulemi. 
 
 
Neinvestiční dotace z programu Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2021 – 
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku  
 
Cílem kurzu bylo usnadnit žákům přechod na II. stupeň základní školy, lépe se seznámit 
s novou třídní učitelkou a asistentkou pedagoga mimo školní prostředí. Finanční 
prostředky byly použity zejména na ubytování, dopravu, stravování a lektorné.  
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Neinvestiční dotace z programu Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2021 – 
Kompetence třídního učitele k vedení třídnických hodin, kompetence učitele při 
nestandardním chování žáků v kyberprostoru a agresivitě rodičů ve škole  
   
Dotace použita na úhradu dvoudenního školení pedagogů - základy koučinku pro 
pedagogické pracovníky, jeho využití při komunikaci se žáky a při vedení třídnických hodin, 
komunikace ve vypjatých konfliktních situacích, nácvik komunikačních technik a verbální 
pohotovosti a seminář prevence kyberkriminality. 
 
Program Doučování z Národního plánu obnovy (z fondu Next Generation EU) 
Finanční prostředky byly použity na úhradu ostatních osobních nákladů za vykonanou 
práci související s doučováním žáků vedoucím k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků 
souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.  
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