
1 

DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, 
s.r.o. 

 
identifikační číslo (IZO):  102229988 

 
 
 

Zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2017-18 

 
(na základě zákona 561/2004Sb. a vyhlášky 15/2005Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) 
 

 
 

 
 

Zpracoval: Mgr. Jiří Paclt 
 
Předkládá: Mgr. Jiří Paclt 

Zpracováno v Liberci dne 31. 8. 2018 
 
Podpis: ……………………………. 



2 

Obsah a přílohy           strana 
 
Základní charakteristika školy                                    3 
 
Organizace vzdělávání a výchovy                                     4 
  
Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání                       5 
  
Údaje o pracovnících školy                                                  7 
 
Správní řízení                                                 8 
 
Řízení školy                                                  9 
 
Poradenské služby (výchovný por., metodik prim. prev.)      10 
 
Údaje o průběhu a výsledku kontrol ČŠI                                     11 
 
Údaje o dalších aktivitách školy       11 
 
Výsledky srovnávacích testů       15 
 
Zapojení školy do projektů       16 
 
 
Příloha: zpráva o hospodaření  
 
 



3 

1. Základní charakteristika školy 
  
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 
          se sídlem Na Perštýně 404/44, Liberec 4, 460 01 
        odloučená pracoviště: Jánský kámen 587, Liberec 4; Náměstí Pod Branou 455/8, Liberec 4;  

Švermova 114, Liberec 10 (neaktivní) 
        s identifikačním číslem (IZO):  102229988 
      
Zřizovatel školy:  

  
Jiří Zeronik, datum narození: 6. prosince 1975  
Andělčina 503/3, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  

 
 
Právní forma: 
      Fyzická osoba 
 
Ředitel školy: Mgr. Jiří Paclt  
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Marek Draboň 
 
Škola sdružuje: 

1. DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.; REDIZO: 691000701 
2. Školní družina  

   
Datum zařazení do sítě škol:   1. 9. 2014 (poslední změna) 
 
Celková kapacita školy a jejich součástí 
 
       Počet žáků ZŠ k 30. 9. 2017:   216 žáků, kapacita plánovaná:  350 žáků 
        identifikační číslo (IZO): 102229988 
 
        Počet žáků ve školní družině  k 30. 9. 2017 :  70 žáků, kapacita plánovaná: 70 žáků 
        identifikační číslo (IZO) : 116401052  
 
       Počet žáků v mateřské škole k 30.9.2017: 41, kapacita plánovaná: 50 žáků 

 
Rada školy:  datum zřízení: 1.9.2012 
  počet členů: 3 
  počet jednání v roce 2017/18: 2 
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2. Organizace vzdělávání a výchovy 
 
 
 
Vzdělávací program školy: 
 
Školní rok 2017/18:    ŠVP „Školička“ č.j. 31504/2004-22  

ŠVP PV „Vemte za kliku“ 
 
Volitelné předměty: 
 
7.tř. celá třída – seminář z českého jazyka     (1hod týdně) 
8.tř. volba německý jazyk/francouzský jazyk     (3hod týdně)  
7.-9.tř. výběr z nabídky:        (1hod týdně) 
 Tvorba školního časopisu, Dramatická výchova, Globální výchova, Mediální výchova, 
Počítačová grafika, Regionální historie 
 
Nepovinné předměty: 
 
1.tř. anglický jazyk    2hod týdně 
2.tř.     anglický jazyk                                   1hod týdně 
2.-9.tř. sportovní hry    2hod týdně 
1.-9.tř. zdravotní tělesná výchova  1hod týdně 
  
Dlouhodobé vývojové trendy: 
  
 Pilotní výuka s využitím tabletů v 3.ročníku a 5.ročníku. V dalších letech předpokládáme 
rozšíření. 
 

Úpravy učebních plánů a navazujících programů (na 2.stupni – systém projektových 
dnů), vzdělávání pedagogů – kurz „Čtenářská gramotnost“ (celý pedagogický sbor). 
 
 Podpora výuky angličtiny – výuka s účastí rodilých mluvčí v 1.-9.ročníku. 
 
 Pokračovat ve spolupráci s Tvořivou školou – spolupořádáme 2 sobotní semináře, 
prázdninová letní škola – 4 kurzy (červenec 2017, další plánujeme na léto 2019). 
 
 Pokračování v široké nabídce mimoškolních aktivit, nově nabízíme např. sebeobranu. 
 

Pokračovat ve spolupráci s Pedagogickou fakultou TUL – jako fakultní škola. 
 
Pokračujeme navázáním na projekt ESF v kurzech „Dětské univerzity“ – na škole 3 kurzy 

(Aplikovaná fyzika, 3Dtisk, Robotika) 
 
Projekt ESF – Šablony – chůva v MŠ, asistent pedagoga v 1. a 2.tř., DVPP (Čtenářská 

gramotnost), Tandemová výuka 
 
 Výjezdy žáků do Německa (výměnný pobyt 12 žáků) a Anglie (zájezd s výukou a 

pobytem v rodinách – 20 žáků). 
 

 
            Rozvoj provozu MŠ DOCTRINA – viz aktivity MŠ  
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3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 Přehled počtu tříd, žáků 
 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 

jednu třídu 
Počet žáků na 
učitele  

 10 216 21,6 14,9 
 
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2017/18 (k 30.6.) 

             Počet žáků              Prospělo        
    s vyznamenáním                Prospělo             Neprospělo  

Ročník           
1.  22  22  0  0 
2.  22  22  0  0 
3.  40  40  0  0 
4.  21  21        0  0 
5.  21  17  4  0 
I. stupeň  126  122  4  0 
6.  21  15  6  0 
7.  21  14  7  0 
8.  22  13  8  0 
9.  26  16  10  0 
II. stupeň  90  58  31  0 

 
 
Počty zapsaných a zařazených žáků 

Školní rok 2017/18 
Zapsaní do 1. 
třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 

31 9 22 
 
 
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2017/18 

  omluvených neomluvených 
  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 
I. pololetí 10490 48,6 0 0 
II. pololetí 11802 54,6 0 0 
Celkem školní rok 22292 103,2 0 0 
 
 
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2017/18 

Gymnázia SOŠ vč. 
konzervatoří SOU, U 

OU, 
PrŠ 
 

8 letá 6 letá 4 letá 

2 1 18 7 1 0 
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Výchovná opatření ve školním roce 2017/18: 
 
 

 Pochvaly Třídní/ředitelské 
důtky 2. stupeň 3.stupeň  

Ročník 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 
1. 0 22 0 0 0 0 0 0 
2. 0 7 0 0 0 0 0 0 
3. 21 25 0/2 0 0 0 0 0 
4. 6 10 0 0 0 0 0 0 
5. 10 9 1/0 0/0 0 0 0 0 
I. stupeň 37 73 1/2 0/0 0 0 0 0 
6. 0 18 0/0 0/0 0 0 0 0 
7. 7 9 1/0 0/0 0 0 0 0 
8. 8 5 2/0 2/1 0 0 0 0 
9. 9 6 0/0 0/0 0 0 0 0 
II. stupeň 24 38 3/0 2/1 0 0 0 0 
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4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, 
praxi a způsobilosti 

 
 
 
Údaje o pedagogických pracovnících – seznam k 1. 9. 2017 

Pořadové 
číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 
ped. 
praxe 

1. ředitel 1 VŠ F – Zt 25 
2. zástupce ředitele 1 VŠ Ov - Tv 25 
3. učitel (1.tř..) 1 VŠ 1.st. 21 
4. učitel (2.tř) 1 VŠ 1.st. 18 
5. učitel (3.A.) 1 VŠ 1.st. 12 
6. učitel (3.B.) 1 VŠ 1.st. 18 
7. učitel (4.tř.) 1,14 VŠ 1.st. 38 
8. učitel (5.tř.),  1 VŠ Aj-Tv 2 
9. učitel (6.tř.), primární prevence 0,68 VŠ D - Ov 13 
10. učitel (7.tř.),  1 VŠ Čj-D 32 
11. učitel (8.tř.),  1,05 VŠ M-Nj 24 
12. učitel (9.tř.) 1 VŠ 2.st. Z-Tv 13 
13. učitel Čj, Fj, výchovný poradce 1 VŠ Čj-Fj 36 
14. učitel Aj 1,05 VŠ Aj, Hv, Rj 29 
15. učitel (F, Pč) 0,09 VŠ 1.st. 8 
16. učitel (Vv) 0,18  VŠ Vv 24 
17. učitel (Inf) 0,41 VŠ Bc. 11 
18. učitel (Př-Tv) 0,18 VŠ 27 
19. vedoucí vychovatelka 0,72 SŠ 36 
20. vychovatel 0,5 SS 6 
21. vychovatelka 0,68 SŠ 34 
22. vychovatelka - asistentka 1 SŠ 9 
23. vychovatelka - asistentka 1 SŠ 2 
24. učitel MŠ  VOŠ 7 
25. učitel MŠ  VOŠ 7 
26. učitel MŠ  SŠ 3 
27. učitel MŠ  SŠ 2 
Poznámka: praxe započítána k 30.6.2018 
 
 
Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2017/18 
 

x kursy zaměřené na výuku Aj – pro 2.st.ZŠ – I. ( Mgr.Bartlová ) 
x manažerský kurz (Mgr, Turčík) 
x nová školská legisl. – Smržovka (Mgr.Paclt) 
x Využití tabletů ve výuce (Mgr. Knoblochová, Mgr. Vojtíšek) 
x Tvořivá škola – matematika, nebo český jazyk pro 3.třídu (Mgr. Knoblochová, Mgr. 

Štaifová) 
x kurz „Čtenářská gramotnost“(všichni zaměstnanci) 
x Metody činnostního učení (učitelé NŠ) 
x kurz  Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce - rozsah 6 hodin, Jak pomáhat 

dětem zvládat jejich emoce rozsah 6 hodin - absolvovali Kobr, Pastrňková, Filipovská, 
Zeroniková 

x Kobr - dokončení bakalářského studia TUL obor speciální pedagogika 
x Šímová /toho času na MD/ - dokončení magisterského studia TUL obor speciální 

pedagogika, kurz Vývojové zvláštnosti děti ve věku 3-7 let - rozsah 4 hodiny 
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5. Správní řízení 
 
 
Počet a druh vydaných rozhodnutí ředitele školy: 
 
22x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy) 
5x Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy) 
7x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do vyšších ročníků) 
10x Rozhodnutí ředitele školy o odkladu školní docházky 
23x Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
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6. Řízení školy 
 
Ve školním roce byly realizovány tyto úkoly 

�  Letos jsme provedli rozsáhlé chodby a relaxačních zón (omítky, osvětlení, odpočinkové 
koutky)  

�  Činnost čtyřletého gymnázia jsme převedli na dceřinou společnost Doctrina – 
Podještědské gymnázium, s.r.o. – otevření připravujeme na 1.9.2018 

� Standardně používáme portál „Gradebook“ pro komunikaci mezi školou, žáky a rodiči 
�  Pokračujeme v renovaci prostor, proběhla výmalba sborovny a některých tříd, opravy 

v jídelně a tělocvičně, nákup nových tabulí 
�  realizujeme program MBJ (Master Business Junior) jako doplňkový program prolínající 

výukou ve všech ročnících školy (včetně školní družiny), na druhém stupni realizovaný 
při „třídnických hodinách“ 

�  Tradiční stmelovací kurzy pro 2.-8.ročník, pro 9.r. jsme poprvé realizovali vodácký kurz  
� Větší otevřenost školy vůči veřejnosti, zkvalitnění informovanosti rodičů – informační 

sešit při zahájení školního roku (školní řád, plán akcí, nabídka kroužků, nabídka 
konzultačních hodin vyučujících), webové stránky školy (www.doctrina.cz), facebookový 
profil školy – pravidelně aktualizované, fotogalerie ze školních akcí, výletů apod. 

�  Větší prostor pro informování rodičů – individualizace konzultací – větší časový prostor 
�  Ve výuce na druhém stupni pokračuje série předmětových projektových dnů, 

pokračujeme v zadávání dobrovolných domácích úkolů pro 5.-9.roč. – návratnost se 
pohybovala mezi 10-25% 

�  Zavádíme systém interních zkoušek v hlavních předmětem. Jejich hlavním cílem je 
poskytnutí zpětné vazby žákům, učitelům i rodičům z hlediska připravenosti žáků na 
náročné studium  

� Pokračuje velmi široká nabídka volnočasových aktivit 
�  spolupráce s PF TUL - pedagogická praxe souvislá i průběžná 

 
� spolupráce s rodiči: 

�  na podzim Rada rodičů uspořádala tradiční „Perštýnský desetiboj“ pro rodiče a 
děti 

�  v dubnu se konala ve spolupráci školy a Rady rodičů akce „Otevírání zahrady“ 
� spolupráce s ostatními organizacemi: 

�  „Motyčkovic klika“ – spolupráce s MŠ Doctrina  
�  CTM – centrum pro talentovanou mládež – realizace kurzů Robotiky a 3D 

tisku 
�  TUL – Dětská univerzita – pokračujeme v kurzech projektu ESF (3D tisk a 

Robotika), nově kurz Mladý GEEK (elektronická platforma Arduino) 
�  IQlandia – dlouhodobá spolupráce při výuce i volnočasových aktivitách, nově 

každé druhé pondělí dopolední blok laboratorních prací pro 2.stupeň 
�  Spolupráce s gymnáziem ve Wolfsburgu v rámci projektu Comenius –

výměnný pobyt žáků 8.-9.r. 
�  Jazykový zájezd do Anglie – 20žáků + 2 učitelé 
�  ekologické exkurze – spolupráce s centry „Divizna“, „Střevlík“ a „Čmelák“ 
� v oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme se střediskem 

„ČÁP“ a „Kašpar“ 
�  využili jsme nabídky církve Adventistů s.d. a před vánočními prázdninami 

proběhl v Červeném kostele již potřinácté minikoncert žáků 1.-5.třídy 
„Vánoční zpívání“ 

� spolupracujeme také s knihovnou a děti ji pravidelně navštěvují 
� organizace Armilaria - akce „Clean up the world“ – celá škola se podílí na 

jarním úklidu širšího okolí školy 
 

http://www.doctrina.cz/
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7. Poradenské služby 
7.1.Zpráva výchovného poradce školy 
Práci výchovného poradce vykonává ve škole Mgr. Alena Bigelová v těsné spolupráci s doc. 
PhDr. Paed.Dr. Ilonou Pešatovou, Ph.D., speciální pedagožkou působící na škole. 
 
Oblast profesní orientace žáků: V říjnu se žáci 9.třídy zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa 
2017, kde byly zastoupeny střední školy nejen Libereckého kraje. Cílem návštěvy bylo 
seznámení s nabídkou středního školství a se dny otevřených dveří. V témže měsíci žáci 
posledního ročníku navštívili IPS Úřadu práce, kde si mj. vyzkoušeli test zájmů, jehož 
výstupem bylo poznání vlastních předpokladů pro zamýšlené povolání. Velkou pomocí 
nerozhodnutým žákům a jejich rodičům byla možnost konzultace s Mgr. Bradáčovou, 
speciálním pedagogem a psychoterapeutem (říjen), konzultace při výběru vhodné školy 
poskytovala rodičům i výchovná poradkyně. 
 
Oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami: Výchovná poradkyně vede a kontroluje 
dokumentaci integrovaných žáků, spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě IVP, kontroluje 
průběh reedukací a plnění IVP. Mgr. A. Bigelová se účastní setkání výchovných poradců 
Libereckého kraje, organizovaného Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci. Dále 
spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry (SPC pro děti s vadami řeči a sluchu 
v Liberci), s V-klubem (program Správná třída) a centrem Maják. 
Při řešení výukových i výchovných problémů vede ve spolupráci s třídními učiteli pohovory 
se žáky, u kterých se projevuje rizikové chování nebo možný vliv poruchy učení, a s jejich 
zákonnými zástupci, v případě potřeby doporučuje péči doc. Pešatové nebo odborného 
pracoviště. 
 
7.2. Zpráva školního metodika primární prevence 
Ve školním roce 2017/18 pracovala Mgr. Hana Špičková jako metodik protidrogové prevence. 
V tomto  školním  roce byla realizována primární prevence zaměřená nejen  na předcházení 
experimentování s drogami a po té i možnému vzniku závislosti u žáků naší školy,ale také na 
prevenci šikany mezi žáky a prevenci kyberšikany. Soustředili jsme se na práci s rodiči a na 
aktivity pro děti. 
U rodičů jsme se pokračovali v rozvíjení vzájemné spolupráce při řešení problémů výchovných i 
problémů se zvládnutím učiva. Mimo spolupráce učitele s rodičem byla opět rodinám umožněna 
konzultace se školním speciálním pedagogem. Doc. Pešatová měla pravidelné konzultační 
hodiny ve středu  (po dohodě poskytla pomoc  i mimo tento den). Pro integrované žáky byly 
zajištěny individuální hodiny k upevňování učiva a tím i zlepšení šance na úspěch průměrných a 
podprůměrných žáků. Ostatním žákům bylo po dohodě s učiteli poskytnuto  doučování  průběžné 
dle aktuálních problémů. 
Žákům byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit, abychom jim umožnili vhodné 
způsoby vyplnění volného času. Pro žáky, kteří již nemohou navštěvovat školní družinu, 
fungoval školní klub, který umožňuje rodičům kontrolu nad trávením volného času svých dětí. 
Žáci starších ročníků mají v rozvrhu zavedenu třídnickou hodinu, která dává možnost řešit 
problémy ve vztazích v třídním kolektivu. V tomto roce opět proběhl další ročník stmelovacích 
kurzů, kde se děti i třídní učitelé poznávají z méně známých stránek a často se také odhalují 
některé zvláštnosti v povaze a chování některých žáků. Všichni žáci se také zapojují do 
programu MBJ, jenž napomáhá rozvíjet nejdůležitější kompetence potřebné k utváření zdravě 
sebevědomého a samostatného žáka.  Dále jsme pokračovali v návštěvách  V-klubu  
s programem Správná třída. V hodinách informatiky byli žáci také seznamováni s riziky pohybu 
na internetu a kyberšikanou. Pro rodiče jsme uspořádali seminář o nebezpečí internetu. 
Řešili jsme problémy se šikanou na 1.stupni. Tyto prohřešky byly důsledně a přísně řešeny 
s žáky a jejich rodiči. Vzhledem k velikosti naší školy, známe dobře každého žáka, takže se nám 
takové problémy daří včas odhalit. 
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8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol  
 
Kontrola ČŠI 6. 4. 2018  
 
Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve 
znění účinném v kontrolovaném období, která se vztahují k poskytování vzdělání, se 
zaměřením na organizaci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. 
 
Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů (§46 odst1 a 
odst. 1 v souladu s §36 odst. 4 školského zákona; kontrola povinnosti informovat o 
možnosti odkladu podle §37 odst. 2 školského zákona; kontrola organizace a průběhu 
zápisu podle §3a vyhlášky č.48/2005Sb.) 

 
9. Údaje o úspěších a dalších aktivitách školy 

 
� Office aréna – 4. ČR,1. - kraj, 1. – okres – V. Jungmann (8.r.) 
� celostátní finále - IT Slot – 16.místo – V. Jungmann (8.r.) 
� olympiáda Aj 4. – kraj, 2. – okres – T. Wambachová (9.r.) 
� zeměpisná olympiáda 6.- kraj, 1. – okres – J. Kupský (8.r.) 
� Pythagoriáda – okresní kolo – 1.místo Jiahao Lai, 3.místo Matěj Endrych, 7.místo Tonda 

Reiser, Tomáš Kubíček (všichni 5.r.) 
� Fyzikální olympiáda – 4. – okres – V. Jungmann (8.r.) 
� 4.místo matematická soutěž Dubák , Fy – 5. – okres – J. Kupský (8.r.) 
� Zlatý štětec – 2. - Mikuláš Balda, 3. - Adéla Svobodová (4.r.) 
� soutěž v recitaci - krajské kolo – čestné uznání A. Adam (4.r.), okresní kolo – čestné 

uznání K. Adamová a Z. Karvayová 
� celostátní finále – plavání – 2.místo – A. Fixová, V. Šaldová, J. Lojdl, K. Šroll, H. 

Šebestová a B. Balda 
� okres - přespolní běh – 1.místo (J. Málek, F. a M. Housovi, P. Zeronik, M. Šašek), 

2.místo (J. Fixová, K. Kozubíková, K. Machačková, J. Folprechtová, T. Wambachová, A. 
Tomášová) 

� okres - dopravní soutěž – 3.místo (Jungmannová A., Deimling H., Kubíček T., Šrajbrová 
K.) 

� malý fotbal – kraj 3., okres – 1. (Málek J., Housa F., Housa M. Sůra D., Sůra A., Kašpar 
M., Tonda K.) 
 

� Sportovně vědomostní soutěž Dobiášova – celkově 1.místo 
� Vědomostní test (6.-9. třída) 1.místo - Housa M., Kupský J., Knoblochová A., 
� Sudoku (starší) 1. Místo – Kubíčková L., Knoblochová A. 
� Člunkový běh (1.-3. třída) 1.místo - Dolejš V., Fixová M., Slavík J., Šestáková J., 

Dolejš H., Cinkánová E. 
� Štafeta (1.-9.r.) 2.místo - Fixová M., Šestáková M., Slavík J., Fixová A., 

Molnárová A., Veroňková N., Kadlec F., Štaif M., Málek J. 
� Sudoku (mladší) 3. místo – Dolejš V., Fixová M., Slavík J., Šestáková J., Dolejš 

H., Cinkánová E. 
 
 

� Úspěšné složení zkoušek Cambridge (děti navštěvující přípravný kroužek) – 24 žáků 
 

� Úspěšné zvládnutí online kurzu Comprehensive Science – 6 žáků 7.-9.r. 
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Další projekty a akce ZŠ:  
 

¾ Podzimní „Perštýnský desetiboj“ pro rodiče a děti na zahradě školy 
¾ adventní jarmark – školní družina a školní klub 
¾ projektové dny a závěrečné prezentace – 2.stupeň 
¾ tradiční předvánoční minikoncert v Červeném kostele na Perštýně (koledy si zde    

      zazpívaly všechny děti z 1.stupně)  
¾ lyžařský kurz 7.tř. na Hraběticích v Jizerských horách 
¾ škola v přírodě – 1.-4.třída   
¾ Akce „Ukliďme si svět“ – 1.-9.tř. 
¾ Projektový den „Velikonoce“ – 1.-4.tř. 
¾ vícedenní školní výlety – 5.tř- 9.tř.  
¾ jarní jarmark – školní družina a školní klub 
¾ návštěvy V-klubu a centra Maják 
¾ Sportovní den pro celou školu  
¾ Akce „Otevírání zahrady“ pro rodiče a děti  
¾ Školní olympiáda pro děti z 5.-9.tř. 
¾ exkurze: 

o Exkurze v rámci projektových dnů (divadlo, knihovna)  
o 9.třída – Úřad práce 
o 9.třída – Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 

¾ ve škole je k dispozici dětem knihovna v učebně proti sborovně 
¾ Imatrikulace v obřadní síni liberecké radnice – 1. a 9.třída 

 
 

x volnočasové aktivity: 
➢ keramický kroužek (1.-9.tř.) – 2 skupiny –  15dětí  
➢ judo (1.-5.) – 1 skupina – 3 dětí 
➢ robotika (5.-9.tř.) – 1 skupina – 10 dětí 
➢ 3D tisk (5.-9.tř.) – 1 skupina – 6 dětí 
➢ příprava na zkoušky Cambridge – (2.-8.tř.) – 4 skupiny – 51dětí 
➢ počítače (2.-5.tř.) – 1skupina – 6 dětí 
➢ klub „Mluvme spolu“ (1.-5.tř.) – 1 skupina – 7 dětí 
➢ Angličtina s rodilým mluvčím (1.-6.tř.) – 4 skupiny - 29 dětí 
➢ Španělština (2.-7.tř.) – 1 skupina – 4 děti 
➢ hra na flétnu – (1.-5.tř.) – 3 skupiny – 23 dětí 
➢ věda vás baví (1.-4.tř.) – 1 skupina - 6 dětí  
➢ sportovní hry (3.-9.tř.) – 1 skupina – 8 dětí 
➢ zdravotní tělocvik (1.-7.tř.) – 1 skupina – 6 dětí 
➢ florbal (2.-6.tř.) – 2 skupiny - 28dětí 
➢ házená (3.-5.tř.) – 1 skupina - 20 dětí 
➢ Le parkour (3.-7.tř.)- 1 skupina – 15 dětí 
➢ Sebeobrana (2.-9.tř.) – 2 skupiny – 17 dětí 
➢ předškolák (MŠ) – 2 skupiny – 28 dětí 

 
 

Celkem bylo během školního roku využito 272 míst v zájmových útvarech (30 skupin), 
což v poměru k počtu žáků školy (216) dává velmi příznivý poměr. Tyto aktivity jsou 
jedním z hlavních pilířů protidrogového preventivního programu. 
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SEZNAM AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH MŠ DOCTRINA  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18 

 
ZÁŘÍ 

Výlet se sběrem přírodnin – červení, oranžoví 

19. 9. 2017 - Sférické kino - Tělo 

21. 9. 2017 – Odstávka pitné vody v místě MŠ – celodenní návštěva IQ parku 

ŘÍJEN 

5. 10. 2017- Dětské dopravní hřiště – červení  

6. 10. 2017 od 16.00 hod. – Podzimní ohníček  – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi  

disciplíny, soutěže  

26. 10. 2017 od 16.00 do 18.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné 
soutěžení a křepčení v sále školy pro rodiče s dětmi (školkové i školní)  

LISTOPAD 

Pečení svatomartinských koláčů – všechna oddělení v rámci dopoledního programu  

Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy pro nás druháci připraví různé 
sportovní aktivity – červení  

PROSINEC 

5. 12. 2017 – Mikuláš ve školce – dopolední nadílka pro všechna oddělení - ZŠ Doctrina  

12. 12. 2017 - Vánoční besídka pro žluté - zadní herna  

13. 12. 2017 – Vánoční besídka aneb „Co všechno umíme“ – pro rodiče a příbuzné na 
sále u školky  

22. 12. 2017 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi na téma vánoční tradice a 
zvyky  

LEDEN 

stavění sněhuláků, hry se sněhem - zkoumání skupenství vody – všechna oddělení 

ÚNOR 

5. - 9. 2. 2017 – Lyžařská školička se Sport Kids – červení, oranžoví  

16. 2. 2018 – dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení  

16. 2.  2018 – Koláčování – páteční odpoledne s ochutnávkou koláčů od maminek, 
předáváním receptů a aktivitami pro rodiče a děti   

BŘEZEN 

Výlet do jarní zahrady – červení, oranžoví 

16. 3. 2018 – Jarní zastavení – tradiční jarní dílničky pro veřejnost ve školce - 16 až 18 
hodin  

23. - 24. 3. 2018  – Noc s Andersenem – tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou 
gramotnost, určená pro děti z MŠ a přátele, přespávání ve školce s rodiči – bude upřesněno 
dle propozic  
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DUBEN 

27. 4. 2018 – Čarodějnický rej – v rámci dopoledního programu školky  

Čtení se čtvrtou třídou ZŠ  

KVĚTEN 

10. 5. 2018 - Besídka pro maminky - 16.00 - žlutí a oranžoví  

10. 5. 2018 - Besídka pro maminky - 16:30 - červení  

23. - 25. 5. 2018 – Příměstská - Školka v přírodě  

Společné školkové focení  

ČERVEN 

4. - 8. 6. 2018 - Cykloškolka se Sport Kids – oranžoví a červení 

2. 6. 2018 – Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i kolemjdoucí, 
spojení s prezentací MŠ   

Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ  

Doctrina běží pro Afriku 

ČERVENEC 

27.7. Celodenní výlet pro všechna oddělení 

 
Projekty, probíhající po celý školní rok 

Projekt Mezi námi - návštěvy v Domě seniorů Marta - 1x měsíčně navštěvují červení 
babičky a dědečky s krátkým programem 

Projekt Máme rádi zvířata - jedenkrát měsíčně jezdí oranžoví k paní  učitelce Míše na 
Kunratickou a učí se starat o koně a pejsky 

Projekt Ruku v ruce - zpracovává průběžně tradice a připravuje program pro smíšené 
skupiny dětí z MŠ 

Canisterapie - 1x měsíčně skupinová canisterapie pro všechny děti ze školky 
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10. Výsledky srovnávacích testů SCIO 
 

9.třída, listopad 2017 - nadprůměrné výsledky: 

x Matematika – lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol 

x Český jazyk - lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol 

x Anglický jazyk – rozřazovací test, polovina žáků o úroveň výše, než udává Rámcový 
vzdělávací program (úroveň A2), tedy úrovně B1 a B2! 

5.třída, duben 2018 – nadprůměrné výsledky: 

x Matematika – lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol 

x Český jazyk - lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol 

x Angličtina – testy Scate  - 90% mělo očekávané (dle RVP) nebo vyšší výsledky (průměr 
ČR je 45%); 6 žáků dosáhlo úrovně A2 a 3 žáci B1 

 

Celkové výsledky školy v testech jsou špičkové a naše škola patří dlouhodobě mezi 10% 
nejúspěšnějších škol  v testování! 
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11. Informace o projektech a grantech  
 
 
 

Projekt ESF  "Zvýšení kvality vzdělávání v Doctrina – střední škola, základní škola a 
mateřská škola, s.r.o." 

o Pro školu náklady projektu 959.317Kč (09/2016 – 08/2018) 
o Aktivity projektu: 

� Chůva – MŠ 
� Školní asistent – ZŠ 
� Kurz Čtenářská gramotnost (DVPP – 16h) 
� Tandemová výuka 

 
 
 
Projekt KÚ 

o  Podpora nadaných žáků – volnočasové aktivity v roce 2018 
o Pokrytí nákladů ve výši 40.000Kč (nákup vybavení a materiálu) 
o Robotika a 3Dtisk 

 
 



















Příloha č. 1 

Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku 2017/2018
Název právnické osoby: Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o.
IČO: 28695020

dle přílohy č.1 část A dle přílohy č. 1 část B

ř./sl. a b c d
1 Přijatá dotace na školní rok 2017/2018 13 552 366,00 658 063,00 6 850,00
2 Náklady školního roku 2017/2018 hrazené z dotace, v tom: 13 542 421,00 658 063,00 6 850,00
3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 9 148 463,00 495 343,00
4 v tom: a) mzdy 7 737 041,00 480 343,00
5           b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1 411 422,00 15 000,00
6 Odvody na zákonné pojistné 2 643 026,00 162 720,00
7 Ostatní náklady celkem, v tom: 1 750 932,00 6 850,00
8 učebnice a učební pomůcky 59 334,00 6 850,00
9 softwarové vybavení

10 IT vybavení
11 nákup vody, paliv, energie
12 služby pošt a telekomunikací
13 daně a poplatky
14 další vzdělávání pedagogických pracovníků
15 nájemné* 43 720,00
16 opravy a udržování
17 cestovné
18 ostatní materiál a služby 1 647 878,00
19 Rozdíl ř. 1 - 2 9 945,00

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997

Vypracoval: Jindrová Miroslava Schválil: Paclt Jiří

Telefon: +420 485 110 550 Datum: 14. 10. 2018

Ukazatel Celkem v Kč
Skutečnost čerpání prostředků poskytnutých dle vyhlášky  

č. 27/2016 Sb.:



Příloha č. 2 

Rozbor hospodaření s dotací za školní rok 2017/2018
Název a adresa právnické osoby: Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o., Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec IV - Perštýn
IČO: 28695020 RED_IZO: 691000701

ř. IZO Škola/školské zařízení Výše procentního 
podílu z normativu  

Přijatá dotace na školní 
rok 2017/2018                            

Náklady školního roku 
2017/2018 hrazené z 

dotace                                           
ř./sl. a b c d e
1. 181038528 Mateřská škola 60/100 2 232 475,00
2. 102229988 Základní škola 60/100 10 437 191,00 13 542 421,00
3. Střední škola
4. Konzervatoř
5. Vyšší odborná škola
6. Jazyková škola
7. Základní umělecká škola
8. Dům dětí a mládeže
9. Stanice zájmových činností
10. 116401052 Školní družina 60/100 882 700,00
11. Školní klub
12. Zařízení pro DVVP
13. Škola v přírodě
14. Internát
15. Domov mládeže
16. Dětský domov
17. Středisko výchovné péče
18. Pedagogicko-psychologická poradna
19. Speciální pedagogické centrum
20. Školní jídelna
21. Školní jídelna - výdejna
22. Školní jídelna - vývařovna
23. Středisko praktického vyučování
24. Přípravný stupeň ZŠ speciální
25. Ostatní:
26. 13 552 366,00 13 542 421,00
27. 9 945,00

Vysvětlivky:
sl. b   Právnická osoba vybere ze seznamu škol a školských zařízení ve své působnosti
sl. c   Právnická osoba uvede dle § 4 odst. 5 a § 5 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízení, ve znění pozdějších předpisů,  
          výši procentního podílu z normativu (uvedou se všechny procentní podíly  normativu, které byly danému druhu, typu školy/školskému zařízení přiznány ve smlouvě, např. 80/100)
sl. d   Právnická osoba uvede výši dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 2017/2018, tj. na období 1.9.2017- 31.8.2018 na jednotlivou školu/školské zařízení
sl. e   Právnická osoba uvede za jednotlivou školu/školské zařízení (pokud nelze rozlišit, uvede se u převažující činnosti) výši nákladů hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku 2017/2018
ř. 27  Pokud se rozdíl mezi přijatou dotací a náklady hrazenými z dotace nerovná nule, musí být uveden vysvětlující komentář.

Komentář:

Vypracoval: Jindrová Miroslava Schválil: Paclt Jiří

Telefon: +420 485 110 550 Datum: 14. 10. 2018

Celkem za právnickou osobu (Σ ř. 1 až 25):
Rozdíl (sl. d - e):

Došlo ke změně počtu žáků.


