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Základní údaje o škole 
 
 

  
Název školy                Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,  
                                    okres  Děčín, příspěvková organizace 
 
Adresa                         Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf 
 
IČO                              70698198 
Bankovní spojení       78 - 5216110287 / 0100 
  
  
Telefon                      ZŠ -       720 936 977 
                                   MŠ -      I.   odd. – 727 914 958 
                                                 II. odd. – 727 918 766 
 
E – mail                       reditel@zsms-bratislavska.cz 
                                    sekretariat@zsms-bratislavska.cz 
  

 
Webové stránky         www.zsms-bratislavska.cz 
  
  
Právní norma              Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol  19. 3. 1996 
  
  
Název zřizovatele     Město Varnsdorf 
                                   Náměstí E. Beneše 470 
  
  
Součásti školy           Základní škola  
                                   Mateřská škola 
                                   Školní družina 
  
  
IZO ředitelství          102 053 731 
 
Datová schránka:     kvimtv3  
  
Vedení školy             ředitelka školy    od 1. 12. 2016          Mgr. Iva Špičková 
  
                                 zástupce ředitele za ZŠ                           Pavlína Macháčková 
                                                                            
                                 zástupce ředitele za MŠ                          Bc. Andrea Lehoczká 
                                   
                                               zástupce ředitele – ekonom. oblast          Nikola Krátká 

  

  
   

mailto:reditel@zsms-bratislavska.cz
mailto:sekretariat@zsms-bratislavska.cz
http://www.bratislavska.cz/
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2. Charakteristika školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavské 994, okres Děčín, příspěvková 
organizace je škola s I. stupněm ZŠ a mateřskou školou. 
V přízemí budovy školy se nachází školní družina, šatny, dílna školníka, jídelna a výdejna obědů. 
Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny Edisonova ve Varnsdorfu.  
V prvním podlaží se nachází sborovna, ředitelna, 2 oddělení herny MŠ, lehárna MŠ sociální zařízení  
MŠ. Ve druhém podlaží se nachází pět učeben, PC učebna, 2. oddělení ŠD a sociální zařízení ZŠ. 
V přístavbě školy je tělocvična.  
Škola disponuje multifunkčním hřištěm. Ke škole patří rozlehlý pozemek s dětským koutkem, 
záhonem pro pěstitelské práce a travnaté školní hřiště s doskočištěm. Část zahrady byla 
přizpůsobena potřebám MŠ (herní prvky, skluzavka, dopadové plochy, chodníky a pískoviště). 
V zadní části zahrady byl vybudován zahradní altán pro environmentální výuku dětí, u kterého 
jsme vybudovali zpevněnou plochu pro venkovní výuku. 
Všechny učebny a chodby jsou vybaveny novými úspornými svítidly. V průběhu školního roku 
pokračovala průběžně výmalba chodeb a tříd. Ve škole je nainstalován kamerový a dveřní systém, 
čímž se škola zařadila mezi zařízení, která se maximální měrou snaží o bezpečnost žáků. 
Všechny třídy ZŠ a 1. oddělení MŠ jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 
  
3. Vzdělávací program 
 

1. ZŠ - v první až páté třídě se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu ZV „Cesta“ , 
který je živým dokumentem, ve kterém reflektujeme požadované změny RVP, zákony a 
vyhlášky ČR. Je průběžně aktualizován. Školní družina pracovala v návaznosti na ŠVP ZV 
Cesta. 

2. MŠ - vyučovala podle ŠVP „Rok v mateřské škole“. 
  
4. Personální údaje školy 
 
Ve školním roce 2017/2018 pracovalo na škole celkem 22 pracovníků, z toho: 
 

Zástupce ředitele: 

Mgr. Pavlína Macháčková – pro ZŠ 

Mgr. Martina Kozáková – pro ZŠ 

Bc. Andrea Lehoczká - pro MŠ 

Nikola Krátká  -  samostatná účetní, rozpočtářka, personalistka 

 

Pedagogové ZŠ: 

Mgr. Barbora Kittlová 

Mgr. Martina Kozáková 

Mgr. Jana Králová 

Mgr. Pavlína Macháčková 

Anna Pytlíková (do 31.7.2018) 

Mgr. Michaela Ševčíková (k 31.7.2018 na rodičovské dovelené) 

 

Pedagogové MŠ: 

Bc. Pavla Vašutová (31.8.2018 na mateřské dovolené) 

Bc. Alena Tesařová 

Bc. Andrea Lehoczká 

Kateřina Krajčovičová 

Erika Houžvičková 
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Asistentky pedagoga: 

Marcela Beniačová 

Jana Klusoňová 

Věra Holendová, Dis. 

Lucie Fibigerová 

Jana Fernandezová 

Irena Šimková 

 

Vychovatelky ŠD: 

Bc. Martina Lehrochová 

Marcela Beniačová 

 

Správní zaměstnanci: 

Nikola Krátká – samostatná účetní, hospodářka, personalistka 

Jan Schmidt – školník 

Andrea Nistorová – školnice MŠ 

Eva Juhošová – uklizečka ZŠ (do 31.5.2018) 

Martina Pekárková – uklizečka ZŠ (od 1.6.2018) 

 

5.1 Počty žáků a tříd v ZŠ 
 

Ve školním roce 2017/18 bylo otevřeno pět tříd, 1.- 5. ročník. 
Stav žáků k 30. 9. 2017                       95 
Stav žáků k 30. 6. 2018                       95 
  
Počty žáků ve třídách k: 
               30.9.2017            30.6.2018: 
                 
I.A                16                       14            
II.A               26                       25            
III.A              20                       20                   
IV.A              18                       19 
V.A               15                       17 
 
Počty žáků ve školní družině: ( 2 oddělení ŠD ) 
K 31.10.2017                59 dětí 
K 30.06.2018                58 dětí  
  
Počet žáků došlých k zápisu: 31  
Počet žáků přijatých do 1. ročníků ZŠ na základě Zápisu: 27 
Počet odkladů školní docházky: 4. 
 
 5.2 Počty žáků a tříd v MŠ 

 

Počet tříd: 2 
Počet dětí:  50 
Kapacita jedné třídy: 25 
 
Věkové složení dětí:      září 2017       8 dětí ve věku do 2 let  

15 dětí ve věku 5-6 let 
              27  dětí ve věku 3-5let 
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v průběhu šk.roku 2017/2018 ukončilo docházku: 6 dětí 
v průběhu šk.roku 2017/2018 nastoupilo do MŠ: 6 dětí 
 
6.1 Údaje o přijímacím řízení v ZŠ 
25. 4. 2018 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok 2018/2019. K zápisu 
se dostavilo celkem 31 dětí, z toho přijatých bylo 27, o odklad školní docházky u zápisu 
požádalo 4 rodiče.  
Odklad po šetření v PPP dostalo 4 žáci.  
 
Z letošní páté třídy byli přijati 2 žáci na Gymnázium Varnsdorf a 1 žák na Gymnázium Rumburk.   

 
6.2  Údaje o přijímacím řízení v MŠ 
 
10. 5. 2018 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok 2018/2019. K zápisu 
se dostavilo celkem 20 dětí, z toho přijatých bylo 15. 

 
7. Průběh a výsledky vzdělávání 

Výuka probíhala v souladu s cíli ŠVP Cesta a ŠVP LMP. Probíhala v kmenových třídách a 
v odborné učebně PC. Výuka byla vedena správně, učivo bylo přiměřeně náročné a v souladu 
s tematickými plány. Vyučující měli hodiny dobře připravené a organizované.  
Při klasifikaci žáků se učitelé řídili směrnicí – Zásady hodnocení a klasifikace žáka. 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání 
Prospěch žáků na konci školního roku: 

Z 95 žáků prospělo 90 žáků, s vyznamenáním prospělo 47 žáků, 5 žáků neprospělo. 
Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. 
 

Chování žáků na konci školního roku 
Všichni žáci měli 1. stupeň z chování. 

 
Výchovná opatření 
 
Pochvaly byly uděleny 34 dětem za mimořádné výsledky ve vzdělání, za reprezentaci školy, 
aktivitu, píli, sportovní výkony a jiné. 
Třídní důtky byly uděleny 1 žákovi. 
 
Počet omluvených hodin :        5109, tj. 53,78 hodin na 1 žáka 
Počet neomluvených hodin :         39, tj.  0,41 hodin na 1 žáka 
  
8. Výsledky inspekce provedené ČŠI 
 

V tomto školním roce neproběhla ze strany ČŠI fyzická kontrola, ale vyplnili jsme celou řadu 
dotazníků ČŠI. 
  
9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ostatní pedagogičtí pracovníci se vzdělávali podle celoročního plánu DVPP. 
 
10. Školní družina 
Školní družina měla dvě oddělení a navštěvovalo ji cca 59 dětí. Vychovatelky pracovaly dle ŠVP pro 
zájmové vzdělávání, rozvrhu činností a týdenních plánů. 
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Činnost školní družiny byla pro děti připravována přitažlivou a zajímavou formou. Bylo dbáno na 
zájmy a věkové zvláštnosti dětí. Kladl se důraz na tvořivost, aktivitu, samostatnost a 
sebehodnocení. 
Děti se účastnily akcí pořádaných městem Varnsdorf či školou. 
 
Akce školní družiny:  
družinová olympiáda, Hallowenská koleda a spaní ve škole, Drakiáda, Družinový karneval, 
výtvarné dílny, Barevné dny, spaní s páťáky, Čtení s Andersenem, záložky pro Slovenskou školu, 
projekt 72 hodin, projekt Hodina pohybu navíc,… 
 
11.1  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 
 
Žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním byli integrovaní v běžných třídách a pracovali podle 
individuálních vzdělávacích plánů. Výuka probíhala za pomoci asistentů pedagoga. 
 
Stav k 30.6.2018 
I.A – 2 žáci, II.A – 3 žáci, III.A – 5 žáků, IV.A - 6 žáků, V.A – 1 žák. 
Druh postižení : 
                        dlouhodobé SVP ze zdrav.dův.:     5 žáků 
                        mírné poruchy chování:                2 žáci 
                        středně závažné poruch chování:   4 žáci 
                        lehké mentální postižení :             3 žáci 
                        zrakové postižení:                        1 žák                                         
                        mírné vývojové poruchy učení:      2 žáci 
                        středně závažné poruchy učení:     2 žáci      
                        závažné poruchy učení:                 1 žák   
                        SVP z důvodu jiných živ.podmínek: 5 žáků 
                        SVP cizinci:                                  2 žáci    
                        souběžné postižení více vadami:     1 žák                                        
 
Zdravotně a sociálně znevýhodnění žáci integrovaní v běžných třídách celkem: 17. 
  
Škola úzce spolupracuje s pracovníky PPP, SPC a s oddělením péče o děti MěÚ Varnsdorf.  Děti 
byly zapojeny do zájmových kroužků na škole, byly doučovány, účastnily se akcí a projektů 
pořádaných školou, ale i ostatními subjekty ve městě.  
 
11.2  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 
V MŠ se vzdělává 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením 4. stupně, 
zahrnující péči asistentky pedagoga, jíž je Irena Šimková. Dítě je zařazené do 2. oddělení. 
 
12.1 Údaje o mimoškolních aktivitách v ZŠ 
Škola má bohatou tradici v nabídce zájmových kroužků: florbal, fotbal, výtvarný, zdravotní, 
hudební, hra na flétnu, dopravní, výuka AJ pro předškoláky, příprava na přijímací zkoušky, 
přírodovědné pokusy, tvořivé dílničky,.. 
 
12.2  Údaje o mimoškolních aktivitách v MŠ  
Mateřská škola realizuje nadstandartně angličtinu. Děti se seznamují se základy angličtiny 1x 
týdně pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Kozákové ze základní školy. 
 
Dalšími nadstandartními činnostmi jsou doplňkové činnosti: 

 Logopedická prevence, vede Bc. Alena Tesařová a to nejen v mateřské, ale i základní škole. 
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 Němčinka (Erika Houžvičková) 
 Flétnička (Erika Houžvičková) 
 Jóga (Kateřina Krajčovičová) 

 Sportovky (Bc.Andrea Lehoczká) 
 

Mimo školní doplňkovou činnosti realizuje paní Kamila Žítková – keramika, která je dětem 
poskytována za úplatu.  
 

Ve školním 2017/2018 jsme s dětmi absolvovali předplavecký výcvik, kurzy ledního bruslení. 
Docházeli jsme do sauny, do městského divadla na divadelní představení. Byli jsme v kině, na 
dopravním hřišti nebo v cukrárně. Několikrát do roka přijelo do MŠ divadlo Koloběžka se svým 
představením.  

 
Projekty a akce školy: 
 
Naše škola je organizátorem soutěže „Turnaj ve florbalu“ . Tohoto tradičního turnaje se účastnili 
žáci všech varnsdorfských základních škol. Celkový počet sportujících dětí byl okolo 100. 
 
„Den dětské radosti“ jsme připravili pro všechny varnsdorfské MŠ na školní zahradě za podpory 
Grantu MěÚ Varnsdorf.  
Na závěr školního roku se tradičně konala školní akademie s kulturním pořadem za účasti rodičů. 
 
Další akce: 
„Malý - velký kamarád“ – spolupráce ZŠ a MŠ.   
„72 hodin“ - vystoupení v LDN Varnsdorf. 
„Záložky pro Slovensko“- mezinárodní projekt 
 „Den dětské radosti“ – pořádané z Grantu MěÚ Varnsdorf. 
„Florbalový turnaj pro ZŠ“ – pořádáno z Grantu MěÚ Varnsdorf. 
 „Vánoce ve škole“ – pro děti a rodiče s jarmarkem. 
„Den pro nové děti“ – zábavná akce pro nové děti ze ZŠ a MŠ. 
„Pohádková předškolička“ – pro budoucí prvňáčky. 
Projekt - Saunování dětí. 
Bruslení dětí z MŠ. 
BESIP. 
Logopedie v MŠ a ZŠ. 
  
Akce  ZŠ: 
 
Zúčastnili jsme se sportovních soutěží a turnajů ve: florbale, házené, basketbalu, atletice,… 
 
V prevenci kriminality a předcházení negativních jevů byly přednášky a besedy s Policií ČR, besedy 
o drogách a alkoholu, konzultační středy pro děti, schránka důvěry, pohovory s rodiči, řešení 
náznaků šikany, řešení záškoláctví, nevhodné chování – porušování školního řádu.  
Velký ohlas měly i „Etické dílny“. 
Dodržovali jsme princip zdravé školy, pobyt o přestávkách na školním pozemku. Účastnili jsme se 
projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. 
V environmentální výchově žáci sbírali druhotné suroviny a lesní plody.  
V březnu jsme pořádali den otevřených dveří „Pohádkovou předškoličku“ pro budoucí předškoláky. 
 
Účastnili jsme se řady vystoupení v rámci města (Adventní neděle u Věžičky).     
   



9 

 

Další akce školy: Hallowenský den, spaní ve škole, poznávací školní výlety, vánoční dílny, Podzimní 
den, Vitamínové odpoledne, kurzy první pomoci, vítání jara – pálení Rampušačky, bruslení, 
tematicky laděné dny, saunování, karneval, návštěvy výstav, vernisáží, exkurze, přednášky např. 
v Národním parku České Švýcarsko, besedy, výtvarné soutěže, sportovní akce, návštěvy  
v knihovně, turnaje v basketbalu, florbalu, fotbalu.  
 
Akce  MŠ: 
 
Proběhlo zde několik besídek pro rodiče, zejména vánoční besídka, nebo besídka ke Dni matek. 
Spolupracovali jsme se základní školou formou projektové činnosti Malý velký kamarád. Měli jsme 
podzimní, zimní, jarní nebo letní dny. Na podzim proběhla dětmi oblíbená akce Strašidelná školka. 
V únoru jsme slavili karneval. Soutěžili jsme na sportovní olympiádě mateřských škol. Vystupovali 
jsme na několika akcích města.  
V červnu jsme se loučili s budoucími školáky nebo slavili Den dětí. 
Celý rok jsme završili školním výletem do Děčína – plavba lodí po vodě.  
 
Všechny naše akce jsou prezentovány na stránkách školy www.zsms-bratislavska.cz a 
na facebookových stránkách školy.  
 
13. Spolupráce s rodiči 
 
            SRPŠD – spravuje finanční příspěvky rodičů a sponzorů školy, včetně prostředků ze sběru 
druhotných surovin, lesních plodů apod. 
Každoročně v září vydává zprávu o hospodaření. Ve výboru SRPŠD jsou volení zástupci (třídní 
důvěrníci), předseda a hospodářka SRPŠD. 
Třídní schůzky se konají 4 x ročně a jsou součástí informačního systému školy. 
Snahou školy je získat co největší zájem rodičů o školní práci.  
ŠKOLSKÁ RADA – schází se 2x ročně, pracuje dle jednacího řádu, schválila a projednala školní řád, 
pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, úprava ŠVP Cesta, projednala rozpočet na školní rok 
2017/2018. 
 
14. Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 
 
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy dle správního řádu : 0 
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání: 0 
Stížnosti v oblasti pracovně-právních vztahů: 0 
 
15. Finanční prostředky 
 
Rozvojový program MŠMT– UZ 33457 –období 1.9.–31.12.2017 částka i s odvody 60.384,- Kč, 
Rozvojový program MŠMT– UZ 33435 –období 1.1.–31.12.2017 částka i s pomůckami 22.400,- Kč. 
Rozvojový program MŠMT– UZ 33435 –období 1.1.–31.12.2018 částka i s pomůckami 20.224,- Kč. 
Rozvojový program MŠMT– UZ 33024 –období 1.1.–31.12.2018 částka i s pomůckami 24.760,- Kč. 
Rozvojový program MŠMT– UZ 33070 –období 1.1.–31.12.2017 částka na dopravu výuky plavání  
                                                        1.890,-Kč. 
Neinvestiční dotace  

- Dotace města Varnsdorf – „Den dětské radosti v částce 10.500,- Kč. 
- Dotace města Varnsdorf – „Florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ“ v částce 7.000,- Kč. 

 
 
 

http://www.zsms-bratislavska.cz/
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16. Sponzoři školy 
 
Women for Women:         48.399,- Kč – účelový dar – obědy dětí 
SRPDŠ                            10.000,- Kč – neúčelový dar 
Varnsdorfské uzeniny         1.500,- Kč – věcný dar  
METAL OKA Varnsdorf        5.627,- Kč – vecný dar 
                                       
Celková hodnota věcných nebo finančních darů činí:   65.526,- Kč 
 
Příjem VHČ 
Pronájem tělocvičny, hřiště, prostor:    20.920,- Kč 
 

Ostatní příjmy:  

Sběr PET a druh.surovin, za poškozené učebnice  6.989,- Kč 
 
17. Partnerské organizace 
Kulturní,sportovní  a školské organizace v rámci města, okresu a kraje 
Veřejné sbírky a nadace – Fond SIDUS 
Český Červený kříž 
Schrödingerův institut 
Mlha, Mas aj. 
NP České Švýcarsko 
Městská knihovna 
DDM Varnsdorf 
PČR Varnsdorf 
ELNIKA plus Varnsdorf 
Pivovar Kocour Varnsdorf 
Varnsdorfské uzeniny Vohnout  
Petr Malík, Romana Dvořáková 
HZS 
Women for Women Praha 
PPP a SPC Rumburk 
METAL OKA Varnsdorf 
ZETR Varnsdorf 
…a řada jiných podporovatelů a přátel školy. 
 
Výroční zpráva byla projednána dne 11.10.2018 na Školské radě. 
 
 
Ve Varnsdorfu dne: 12. 10. 2018                         Mgr. Iva Špičková, ředitelka školy 
 
 
 
Školská rada schválila dne 12.10.2018 
 
Předsedkyně:  Romana Dvořáková                      ………………………………………………….. 
 
Členové:         Jiřina Trebatická                          ………………………………………………….. 
 
                     Martina Lehrochová                      ………………………………………………….. 
                    (v.z. Mgr. Martina Kozáková) 


