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1. Základní charakteristika školy 

  
Doctrina – 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 
        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 
Zástupce ředitele školy pro 1.stupeň: Mgr. Jan Vojtíšek 
 
Škola sdružuje: 

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

   
Datum zařazení do sítě škol:   1. 9. 2019 (poslední změna) 
 
Celková kapacita školy a jejich součástí 
 

       Počet žáků ZŠ k 30. 9. 2019:   212 žáků, kapacita plánovaná:  230 žáků 
        identifikační číslo (IZO): 102229988 
 
        Počet žáků ve školní družině  k 30. 9. 2019 :  70 žáků, kapacita plánovaná: 70 žáků 
        identifikační číslo (IZO) : 116401052  
 
       Počet žáků v mateřské škole k 30.9.2019: 50, kapacita plánovaná: 55 žáků 

 
Rada školy:  datum zřízení: 1.9.2012 
  počet členů: 3 
  počet jednání v roce 2019/20: 2 
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2. Organizace vzdělávání a výchovy 
 
 
 

Vzdělávací program školy: 
 
Školní rok 2019/20:    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, 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: 
  
 Výuka s využitím tabletů v 3.-5.ročníku a 7.ročníku. V dalších letech pokračujeme v 
rozšíření. 
 

Úpravy učebních plánů a navazujících programů (na 2.stupni – systém projektových 
dnů), vzdělávání pedagogů – kurz „Osobnostní a sociální rozvoj“ (celý pedagogický sbor). 
 
 Podpora výuky angličtiny – výuka s účastí rodilých mluvčí v 1.-9.ročníku. 
 
 Pokračovat ve spolupráci s Tvořivou školou – spolupořádáme sobotní semináře, 
prázdninová letní škola v příštím školním roce. 
 
 Pokračování v široké nabídce mimoškolních aktivit, nově nabízíme např. hru na kytaru, 
přírodovědné praktikum a lasergame pro rodiče s dětmi. 
 

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

(3Dtisk, Robotika  - 2 věkové úrovně) 
 
Projekt ESF – Šablony – chůva v MŠ, asistent pedagoga v 1. a 2.tř., DVPP (OSV), Kluby 

pro žáky, asistent v ŠD, projektové dny 
 
 Výjezdy žáků do Německa a Anglie jsme bohužel museli z důvodu uzavření škol zrušit. 
 

 
            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.  23  23  0  0 
2.  22  21  0  0 
3.  22  22  0  0 
4.  22  22        0  0 
5.  44  44  0  0 
I. stupeň  133  133  0  0 
6.  20  20  0  0 
7.  22  14  8  0 
8.  21  18  3  0 
9.  20  13  7  0 
II. stupeň  83  65  18  0 

 

 

Počty zapsaných a zařazených žáků 

Školní rok 2019/20 

Zapsaní do 1. 
třídy 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 

39 4 24 
 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2019/20 

  omluvených neomluvených 
  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 
I. pololetí 10028 46,4 0 0 
II. pololetí  4975 23,0 0 0 
Celkem školní rok 15003 69,4 0 0 
 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2019/20 

Gymnázia 
SOŠ vč. 
konzervatoří SOU, U 

OU, 
PrŠ 
 

8 letá 6 letá 4 letá 

11 0 6 9 0 0 
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Výchovná opatření ve školním roce 2019/20: 
 
 

 
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. 23 23 0 0 0 0 0 0 
2. 21 20 0 0 0 0 0 0 
3. 12 22 0 0 0 0 0 0 
4. 7 10 1/0 0 0 0 0 0 
5. 25 37 0 0 0 0 0 0 
I. stupeň 88 112 1/0 0/0 0 0 0 0 
6. 0 8 0/0 0/0 0 0 0 0 
7. 0 2 0/0 0/0 1 0 0 0 
8. 3 3 0/0 0/0 0 0 0 0 

9. 9 0 0/0 0/0 0 0 0 0 
II. stupeň 12 13 0/0 0/0 1 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. 2019 

Pořadové 
číslo PP 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor, aprobace 

Roků 
ped. 
praxe 

1. ředitel 1 VŠ F – Zt 27 
2. zástupce ředitele 1 VŠ Ov - Tv 27 

3. učitel (1.tř..) 1 VŠ 1.st. 23 
4. učitel (2.tř) 1 VŠ 1.st. 14 

5. učitel (3.tř.), zástupce ředitele 1 VŠ 1.st. 14 
6. učitel (4.tř.)  1.05 VŠ 1.st. 40 

7. učitel (5.A) 1 VŠ M-Nj 26 

8. učitel (5.B) 1 VŠ 1.st. 20 
9. učitel (6.tř.), primární prevence 1 VŠ Čj-Ov 4 

10. učitel (7.tř.),  0,77 VŠ M-Inf 7 

11. učitel (8.tř.),  0,82 VŠ D - Aj 15 
12. učitel (9.tř.) 1 VŠ Z-Tv  15 
13. učitel Čj, Fj, výchovný poradce 1 VŠ Čj-Fj 38 

14. učitel Aj 1,05 VŠ Aj, Hv, Rj 31 
15. učitel (F, Pč, Př) 0,55 VŠ 1.st. 11 

16. učitel (Vv) 0,18  VŠ Vv 26 
17. učitel (Inf) 0,41 VŠ Bc. 13 
18. učitel (Ch-Tv) 0,5 VŠ Bc. 2 

19. učitel (Inf) 0,09 VŠ 14 
20. učitel (1.st.) 0,91 VŠ  12 
21. učitel (M-Inf) 0,09 VŠ 13 

22. vedoucí vychovatelka 0,72 SŠ 38 

23. vychovatelka 0,68 SŠ 36 

24. vychovatelka - asistentka 1 SŠ 11 
25. vychovatelka - asistentka 1 SŠ 5 
26. učitel MŠ + chůva 1 VŠ 9 

27. učitel MŠ  1 SŠ 2 

28. učitel MŠ 1 SŠ 2 
29. učitel MŠ + asistent 0,8 SŠ 1 

30. učitel MŠ 1 SŠ 1 

31. asistent 1 kurz 1 

32. asistent + chůva 0,2 CDV kurz 8 

33. učitel MŠ 1 VŠ 6 
Poznámka: praxe započítána k 30. 6. 2020 
 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2019/20 

 Nová školská legislativa – Smržovka (Mgr.Paclt) 
 Využití tabletů ve výuce (Mgr. Knoblochová, Mgr.Vojtíšek, Mgr.Josífková, Těmínová) 
 Školení Divizna (Mgr. Knoblochová, Mgr. Tomanová) 
 Školení na čtenářskou gramotnost (Mgr. Knoblochová) 
 Učitelem moderně a odborně – zapojení do projektu (Mgr.Hrubá) 
 Metodika výuky NJ (Mgr. Hrubá) 
  V MŠ dokončení VŠ (Bc. - Flašinová, Kastlová a Millerová) 
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5. Správní řízení 
 
 
Počet a druh vydaných rozhodnutí ředitele školy: 
 
24x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy) 
16x Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy) 
10x Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání (do vyšších ročníků) 
5x Rozhodnutí ředitele školy o odkladu školní docházky 

21x Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
8x Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 
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6. Řízení školy 
 
Ve školním roce byly realizovány tyto úkoly 
 

  V jarním období jsme se úspěšně přeorientovali na online výuku, realizovanou 
především na platformách Google Classroom a Hangsout Meet, částečně také Gradebook 

  Do výuky se zapojili všichni žáci, velká většina plnila zadané práce včas a na vysoké 
úrovni; ze zpětných vazeb vyplynula velká spokojenost rodičů s úrovní online výuky 

 Z důvodu nejistoty ohledně covid-19 jsme se soustředili především na údržbu a opravy, 
větší investice byly odloženy na příští rok 

  Na dceřiné společnosti Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o. – otevření další třídy 
4-letého gymnázia (v roce 2020/21 3 ročníky) 

 Standardně používáme portál „Gradebook“ pro komunikaci mezi školou, žáky a rodiči 
  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 v Ekocentru Oldřichov, pro 9.r. jsme opět 
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% 

 Interní zkoušky v hlavních předmětech byly z důvodu karantény přesunuty na podzim 
2020. 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: 

  4x zasedání Rady rodičů (z toho 2x online) 
 Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči – 6 setkání (H. Havlová) 

 spolupráce s ostatními organizacemi: 
  „Motyčkovic klika“ – spolupráce s MŠ Doctrina  
  CTM – centrum pro talentovanou mládež – 4 absolventi 
  TUL – Dětská univerzita – pokračujeme v kurzech projektu ESF (3D tisk a 

Robotika) 
  IQlandia – dlouhodobá spolupráce při výuce i volnočasových aktivitách, nově 

každé druhé pondělí dopolední blok laboratorních prací pro 2.stupeň 
  ekologické exkurze – spolupráce s centry „Divizna“ a „Střevlík“  
 v oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme se střediskem 

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

proběhl v Červeném kostele již pošestnácté minikoncert žáků 1.-4.třídy 
„Vánoční zpívání“ 

 spolupracujeme také s knihovnou a děti ji pravidelně navštěvují 
 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. 
PaedDr. Ilonou Pešatovou, Ph.D., speciální pedagožkou působící na škole. 
Oblast profesní orientace žáků 
* v měsíci září byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách s organizací přijímacího řízení 
* měsíci říjnu se žáci 9. třídy zúčastnili veletrhu vzdělávání Educa 2019, kde byly zastoupeny 
střední školy nejen Libereckého kraje, ale i sousedních krajů. Cílem návštěvy je příprava žáků na 
výběr střední školy a seznámení s nabídkou středního školství. 
V říjnu žáci 9. ročníku navštívili podnik Magna Bohemia, kde poznali výrobu a provozy 
podniku. 
* v měsíci listopadu proběhla návštěva Informačního poradenského střediska Úřadu práce 
v Liberci. Žáci se seznamují s jednotlivými profesemi, mapují své možnosti uplatnění na trhu 
práce a na základě osobnostních testů konzultují své možnosti studia na střední škole 
s pracovníkem IPS. 
Velkou pomocí nerozhodnutým žákům a jejich rodičům byla možnost konzultace s Mgr. 
Bradáčovou, speciálním pedagogem a psychoterapeutem. Konzultace při výběru vhodné školy 
poskytovala rodičům i výchovná poradkyně 
* v prosinci a lednu žáci průběžně navštěvovali Dny otevřených dveří na středních školách 
* v březnu po zavření škol v důsledku koronaviru informovala výchovná poradkyně průběžně 
rodiče o aktuální situaci a změnách v přijímacím řízení, o posunu termínu přijímací zkoušky, 
která proběhla pouze jednokolově 8.6.2020 
Oblast vzdělávání žáků se speciálními potřebami  
* výchovná poradkyně vede a kontroluje dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 
* poskytuje metodickou pomoc rodičům při objednávání do školských poradenských zařízení 
* zajišťuje metodickou pomoc při výběru pomůcek, pracovních sešitů a odborných materiálů 
potřebných při realizaci IVP, pedagogické intervence 
* kontroluje průběh pedagogických intervencí a plnění IVP 
* výchovná poradkyně se účastní setkávání VP LK, organizovaného PPP v Liberci, spolupracuje 
s SPC 
* 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 2019/2020 vykonávala funkci školního metodika prevence Mgr. Alena 
Cihlářová. V letošním školním roce se primární prevence zaměřovala nejen na nebezpečí 
kyberšikany a prevenci šikany, ale také na prevenci v oblasti internetového prostředí. S riziky 
pohybu na internetu a s kyberšikanou byli žáci seznamování i na hodinách informatiky či 
rodinné a občanské výchovy. V tomto školním roce byla realizována beseda pro žáky týkající se 
nebezpečí zneužívání návykových látek vedená Kriminální policií ČR v doprovodu se psovody. 
Soustředili jsme se na práci s rodiči a na aktivity pro děti. U rodičů jsme 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.  
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V rámci rozvoje pozitivního sociálního chování a smysluplného využívání a organizace volného 
času, byla žákům nabídnuta široká škála volnočasových aktivit, které vedou k dodržování 
určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své 
jednání. Pro starší  žáky fungoval školní klub, který umožňuje rodičům kontrolu nad trávením 
volného času svých dětí.  
Žáci mají od pátého ročníku v rozvrhu třídnickou hodinu, která dává možnost řešit problémy ve 
vztazích v třídním kolektivu, posilovat pozitivní vazby kolektivu. Všichni žáci se také zapojují 
do programu MBJ, jenž napomáhá rozvíjet nejdůležitější kompetence potřebné k utváření zdravě 
sebevědomého a samostatného žáka.  
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. V rámci tradičních projektových dnů se žákům druhého stupně naskýtá možnost 
spolupráce napříč ročníky, což vede k upevňování kolektivů a dobrým vztahům. I letos proběhlo 
několik akcí pod záštitou patronů první třídy. 
Žáci se aktivně podíleli na chodu školy prostřednictvím Školního parlamentu, do nějž byli voleni 
zástupci jednotlivých tříd. Škola tradičně uspořádala několik akcí pro žáky i rodiče, kde se 
otevírá prostor pro setkání rodičů dětí naší školy a pro neformální konverzaci s učiteli školy.  
Tématu vztahů v třídních kolektivech se věnovaly programy realizované prostřednictvím 
organizace V-Klub. Využili jsme nabídek ekocentra Divizna, KVKLI, Sportparku, IQLandie, 
EKOParku Liberec a dalších. 
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8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol  

 

Kontrola KÚ 21. 8. – 4. 9. 2019  
 
Předmět kontroly: Kontrola efektivnosti hospodaření soukromé školy s přidělenou dotací 
za období roku 2018 a aktuální personalistika 
 
Kontrolní zjištění: Kontrolou efektivnosti hospodaření soukromé školy s přidělenou 
dotací za období roku 2018 bylo zjištěno, že organizace postupovala v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 
 

Kontrola Krajské hygienické stanice 16. 10. 2019 
 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000Sb. a ve vyhlášce  
č. 410/2005Sb.  
 
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 

Kontrola České školní inspekce 7. - 9. 10. 2019 
 

Předmět kontroly: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného školou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 
odst. 2 písm. b) a c)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Závěry: 
 
Vývoj školy  

Před dvěma lety ukončili vzdělávání poslední žáci státní školy, kteří neplatili školné. 
Rekonstrukcí podkroví hlavní budovy vznikl pro školní družinu samostatný prostor. Mateřské 
škole byla navýšena v roce 2014 kapacita. Prospěšnou se stala spolupráce s Technickou 
univerzitou v Liberci v rámci „Dětské univerzity“ v oblasti robotiky. Rozšířena byla nabídka 
žákům v oblasti výuky anglického jazyka o možnost složit zkoušky Cambridge. 

Silné stránky  
Kvalitní spolupráce všech součástí školy.  
Podporující spoluúčast zákonných zástupců. 
Široká podpora výuky anglického jazyka již od prvního ročníku základní školy. 
Každoroční využití externího testování i interních zkoušek k zjištění výsledků vzdělávání žáků 
základní školy. 
Efektivně nastavené řízení mateřské školy, včetně kontrolních a evaluačních postupů.  
Vysoce profesionální přístup k dětem v mateřské škole. Systematické vyhodnocování úspěšnosti 
jejich vzdělávání.  
Využívání výchovně vzdělávacích strategií, které pomáhají žákům ve školní družině vytvářet 
pozitivní vztahy a rozvíjet sociální kompetence. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  
V menší míře využití metod a forem práce vedoucích k samostatnému a aktivnímu přístupu žáků 
základní školy.  
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Téměř nevyužívané sebehodnocení a sebereflexe žáků základní školy. 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Při úpravách školních vzdělávacích programů postupovat v souladu s platnou legislativou.  

V základním vzdělávání více uplatnit sebehodnocení a sebereflexi žáků a více zařadit do výuky 
metody a formy práce vedoucí k samostatnému aktivnímu přístupu žáků. 
Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků 
hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Údaje o úspěších a dalších aktivitách školy 
 

  Drtivá většina soutěží byla tomto školním roce zrušena, o to více nás těší úspěchy 
v soutěžích, které proběhly do března 2020 nebo se konaly online: 

 Office aréna – 1.místo v celostátním kole – A. Jungmannová 
 Olympiáda v AJ – 1.místo v okresním kole – Š. Jakubcová 
 Kyberrobot – 3.místo J. Kult, O. Hoffmann a F. R. Popelák  
 Čestné uznání A. Jungmannová, A. Reiser, H. Deimling 
  Historická soutěž – sv. Zdislava – 1.místo J. Řeháček, 9.místo M. Pěnička  

 
 Úspěšné zvládnutí online kurzů CTM: 

 Literatur efor Curious Minds – Š. Jakubcová – A* 
 Start with Science – M. Pěnička – A* 
 Introduction to Programming in Scratch – A. Reiser – A, H. Deimling A- 

 
 
Další projekty a akce ZŠ:  

 
 adventní jarmark – školní družina a školní klub 
 4 projektové dny a závěrečné prezentace – 2.stupeň 
 tradiční předvánoční minikoncert v Červeném kostele na Perštýně (koledy si zde    

      zazpívaly všechny děti z 1.stupně)  
 návštěvy V-klubu a centra Maják 
 ve škole je k dispozici dětem knihovna v učebně proti sborovně 

 
Ostatní aktivity od poloviny března nemohly být realizovány. 
 

 volnočasové aktivity: 
➢    keramický kroužek (1.-5.tř.) – 2 skupiny –  19 dětí  
➢    robotika (3.-9.tř.) – 2 skupiny – 26 dětí 
➢    příprava na zkoušky Cambridge – (2.-8.tř.) – 4 skupiny – 38 dětí 
➢    počítače (2.-3.tř.) – 1skupina – 7 dětí 
➢    klub „Mluvme spolu“ (1.-6.tř.) – 1 skupina – 6 dětí 
➢    angličtina s rodilým mluvčím (1.-7.tř.) – 4 skupiny - 38 dětí 
➢    hra na flétnu – (1.-4.tř.) – 4 skupiny – 37 dětí 
➢    věda vás baví (1.-3.tř.) – 1 skupina - 9 dětí  
➢    chemická praxe (7.-9.tř.) – 1 skupina – 9 dětí 
➢    zdravotní tělocvik (3.-6.tř.) – 1 skupina – 4 děti 
➢    florbal (3.-6.tř.) – 2 skupiny - 25dětí 
➢    házená (2.-5.tř.) – 1 skupina - 10 dětí 
➢    sebeobrana (1.-8.tř.) – 1 skupina – 16 dětí 
➢    předškolák (+ MŠ) – 2 skupiny – 28 dětí 
➢    hra na kytaru v AJ – (9.tř.) – 1 skupina – 3 děti 
➢    klub zábavné logiky a deskových her (4.-5.tř.) – 1 skupina – 15 dětí 
 
 

 
 

Celkem bylo během školního roku využito 290 míst v zájmových útvarech (29 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 2019/20 

1.10.2019 - Výprava do podzimní zahrady - červení, oranžoví 

2.10.2019 - Lesnění - Pokoj paní Láry Fáry - červení 

11. 10. 2019 od 15.30 hod 17:30 – Podzimní ohníček  – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi 
–  

disciplíny, soutěže 

23.10.2019 - Návštěva v Domě seniorů – červení 

 

LISTOPAD 

1.11. 2019 - od 15.00 do 17.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a 
křepčení v sále školky pro rodiče s dětmi 

7.11.2019- Lesnění - Pokoj paní Láry Fáry - oranžoví 

12.11.2019 – všechna oddělení v rámci dopoledního programu  

21.11.2019 - Návštěva v Domě seniorů – červení 

26.11.2019 - Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy druháci připraví různé sportovní 
aktivity – červení  

29.11. 2019 - Vánoční dílny 15:30 - 18:00  

 

PROSINEC 

5. 12. 2019 – Mikuláš ve školce – dopolední nadílka pro všechna oddělení - nadělují žáci 9. třídy 
ZŠ Doctrina  

13. 12. 2019 - Vánoční besídka pro červené a oranžové - sál 16:00  

16. 12. 2019 – Vánoční besídka pro žluté - sál 15:30 

17.12.2019 - Vánoční vystoupení před radnicí - Doctrina MŠ, ZŠ a Gymnázium 

20. 12. 2019 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi 8:00 - 11:00  

 

LEDEN  

6. 1. 2020 - Pohádka ve školce - O neposlušných kůzlátkách - Jirka Polehňa 

5.1.2020 - Bobování a klouzání se na sněhu – všechna oddělení 

16.1.2020 -  Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - červení  

23.1.2020 -  Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - oranžoví 

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

 

ÚNOR 

7. 2.  – Koláčování – páteční odpoledne s pečením koláčů a aktivitami pro rodiče a děti 15:30 - 
17:00 

12.2.2020 - Pyžamový den - hry a soutěže v pyžamech 

17. - 21.2. – Lyžařská školička se Sport Kids – červení, oranžoví  

28. 2. 2020 – dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení  
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BŘEZEN 

3.3.2020 - Den jazyků - projektový den ve spolupráci s Gymnáziem Doctrina 

 

Další akce byly zrušeny z důvodu COVID-19 

 

ČERVEN 

11.6.2020 - Rozloučení s budoucími školáky 

 

ČERVENEC 

23.7.2020 - Celodenní výlet za princeznou pro všechna oddělení - zámek Horní Libchava 

24.7.2020 Zakončení školního roku na zahradě školky - opékání buřtíků, hry a soutěže pro celou 
rodinu 
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10. Výsledky srovnávacích testů SCIO 
 

9.třída, listopad 2019 - nadprůměrné výsledky: 

 Matematika – lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol 

 Český jazyk - lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol 

 Anglický jazyk – rozřazovací test, dvě třetiny o úroveň výše, než udává Rámcový 
vzdělávací program (úroveň A2), tedy úrovně B1 a B2 

5.třída, duben 2019 – odloženo na podzim 2020 

 

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  "Šablony II" 
 

o Pro školu náklady projektu 1.467.711Kč (09/2018– 08/2020) 
o Aktivity projektu: 

 Chůva – MŠ 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků 16h – Kurz Osobnostního rozvoje 

(celý sbor), Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost (po jednom 
vyučujícím) 

 Školní asistent – ZŠ 
 Asistent ŠD 
 Kluby pro žáky – Klub zábavné logiky a deskových her 
 Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči 

 
 
 



Doctrina - základní škola a mateřská škola
s.r.o.

286950202019

Rok Měsíc IČ
1 x

Na Perštýně 404/44
Liberec 1
460 01

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu
ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

44718 309AKTIVA CELKEM 19 892Součet A. až D. 1 17 862

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2A. 

44711 262Stálá aktiva 9 422Součet B.I. až B.III. 3 10 815B.

65125Dlouhodobý nehmotný majetek 79Součet I.1. až I.5. 4 60B.I.

Nehmotné výsledky vývoje 5B.I. 1.

6598Ocenitelná práva 446 33B.I. 2.

6598Software 447 33B.I. 2.1.

Ostatní ocenitelná práva 8B.I. 2.2.

Goodwill 9B.I. 3.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10B.I. 4.

27Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nedokončený dl. nehmotný majetek

3511 27B.I. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

12B.I. 5.1.

27Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

3513 27B.I. 5.2.

3823 946Dlouhodobý hmotný majetek 2 152Součet II.1. až II.5. 14 3 564B.II.

1632 189Pozemky a stavby 1 98815 2 026B.II. 1.

133Pozemky 13316 133B.II. 1.1.

1632 056Stavby 1 85517 1 893B.II. 1.2.

2191 533Hmotné movité věci a jejich soubory 6318 1 314B.II. 2.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19B.II. 3.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20B.II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů 21B.II. 4.1.

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22B.II. 4.2.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23B.II. 4.3.

224Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a 
nedokončený dl. hmotný majetek

10124 224B.II. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

25B.II. 5.1.

224Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10126 224B.II. 5.2.

7 191Dlouhodobý finanční majetek 7 191Součet III.1. až III.7. 27 7 191B.III.

7 191Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 7 19128 7 191B.III. 1.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba

29B.III. 2.

Podíly - podstatný vliv 30B.III. 3.



AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31B.III. 4.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32B.III. 5.

Zápůjčky a úvěry - ostatní 33B.III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34B.III. 7.

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35B.III. 7.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek

36B.III. 7.2.

6 698Oběžná aktiva 10 432Součet C.I. až C.IV. 37 6 698C.

24Zásoby 23Součet I.1. až I.5. 38 24C.I.

1Materiál 139 1C.I. 1.

Nedokončená výroba a polotovary 340C.I. 2.

23Výrobky a zboží 1941 23C.I. 3.

8Výrobky 1142 8C.I. 3.1.

15Zboží 843 15C.I. 3.2.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44C.I. 4.

Poskytnuté zálohy na zásoby 45C.I. 5.

5 639Pohledávky 7 717Součet II.1. až II.3. 46 5 639C.II.

Dlouhodobé pohledávky 47C.II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů 48C.II. 1.1.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba

49C.II. 1.2.

Pohledávky - podstatný vliv 50C.II. 1.3.

Odložená daňová pohledávka 51C.II. 1.4.

Pohledávky - ostatní 52C.II. 1.5.

Pohledávky za společníky 53C.II. 1.5.1.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54C.II. 1.5.2.

Dohadné účty aktivní 55C.II. 1.5.3.

Jiné pohledávky 56C.II. 1.5.4.

5 639Krátkodobé pohledávky 7 71757 5 639C.II. 2.

3 199Pohledávky z obchodních vztahů 6 51658 3 199C.II. 2.1.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba

59C.II. 2.2.

Pohledávky - podstatný vliv 60C.II. 2.3.

2 440Pohledávky - ostatní 1 20161 2 440C.II. 2.4.

2 341Pohledávky za společníky 90762 2 341C.II. 2.4.1.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63C.II. 2.4.2.

Stát - daňové pohledávky 64C.II. 2.4.3.

48Krátkodobé poskytnuté zálohy 24465 48C.II. 2.4.4.

-4Dohadné účty aktivní 866 -4C.II. 2.4.5.

55Jiné pohledávky 4267 55C.II. 2.4.6.

Časové rozlišení aktiv 144C.II. 3.

Náklady příštích období 145C.II. 3.1.

Komplexní náklady příštích období 146C.II. 3.2.



AKTIVA
Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.

b

Minulé úč. období

Korekce
1 432a

Označení
Brutto

Příjmy příštích období 147C.II. 3.3.

Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. 68C.III.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69C.III. 1.

Ostatní krátkodobý finanční majetek 70C.III. 2.

1 035Peněžní prostředky 2 692Součet IV.1. až IV.2. 71 1 035C.IV.

53Peněžní prostředky v pokladně 2072 53C.IV. 1.

982Peněžní prostředky na účtech 2 67273 982C.IV. 2.

349Časové rozlišení aktiv 38Součet D.1. až D.3. 74 349D.

260Náklady příštích období 2375 260D. 1.

Komplexní náklady příštích období 76D. 2.

89Příjmy příštích období 1577 89D. 3.



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

17 862PASIVA CELKEM 19 892Součet A. až D. 78

-4 135Vlastní kapitál -4 748Součet A.I. až A.VI. 79A.

200Základní kapitál 200Součet I.1. až I.3. 80A.I.

200Základní kapitál 20081A.I. 1.

Vlastní podíly (-) 82A.I. 2.

Změny základního kapitálu 83A.I. 3.

333Ážio a kapitálové fondy 333Součet II.1. až II.2. 84A.II.

Ážio 85A.II. 1.

333Kapitálové fondy 33386A.II. 2.

333Ostatní kapitálové fondy 33387A.II. 2.1.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88A.II. 2.2.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 
(+/-)

89A.II. 2.3.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90A.II. 2.4.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91A.II. 2.5.

Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2. 92A.III.

Ostatní rezervní fondy 93A.III. 1.

Statutární a ostatní fondy 94A.III. 2.

-6 360Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -6 125Součet IV.1. až IV.2. 95A.IV.

-6 762Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -6 78196A.IV. 1.

402Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 65698A.IV. 2.

1 692Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84499A.V. 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100A.VI. 

21 691Cizí zdroje 16 817Součet B. + C. 101B. + C.

Rezervy Součet B.1. až B.4. 102B.

Rezerva na důchody a podobné závazky 103B. 1.

Rezerva na daň z příjmů  104B. 2.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105B. 3.

Ostatní rezervy 106B. 4.



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

21 691Závazky 16 817Součet C.I. až C.III. 107C.

12 787Dlouhodobé závazky 12 344Součet I.1. až I.9. 108C.I.

6 240Vydané dluhopisy 6 240109C.I. 1.

Vyměnitelné dluhopisy 110C.I. 1.1.

6 240Ostatní dluhopisy 6 240111C.I. 1.2.

Závazky k úvěrovým institucím 112C.I. 2.

Dlouhodobé přijaté zálohy 113C.I. 3.

Závazky z obchodních vztahů 114C.I. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě 115C.I. 5.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116C.I. 6.

Závazky - podstatný vliv 117C.I. 7.

Odložený daňový závazek 118C.I. 8.

6 547Závazky - ostatní 6 104119C.I. 9.

Závazky ke společníkům 120C.I. 9.1.

Dohadné účty pasivní 121C.I. 9.2.

6 547Jiné závazky 6 104122C.I. 9.3.

8 904Krátkodobé závazky 4 473Součet II.1. až II.8. 123C.II.

Vydané dluhopisy 124C.II. 1.

Vyměnitelné dluhopisy 125C.II. 1.1.

Ostatní dluhopisy 126C.II. 1.2.

777Závazky k úvěrovým institucím 127C.II. 2.

1 786Krátkodobé přijaté zálohy 14128C.II. 3.

1 087Závazky z obchodních vztahů 1 055129C.II. 4.

Krátkodobé směnky k úhradě 130C.II. 5.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 80131C.II. 6.

Závazky - podstatný vliv 132C.II. 7.

5 254Závazky ostatní 3 324133C.II. 8.

134Závazky ke společníkům 127134C.II. 8.1.

Krátkodobé finanční výpomoci 135C.II. 8.2.

812Závazky k zaměstnancům 732136C.II. 8.3.

440Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 421137C.II. 8.4.

2 035Stát - daňové závazky a dotace 112138C.II. 8.5.

113Dohadné účty pasivní 255139C.II. 8.6.

1 720Jiné závazky 1 677140C.II. 8.7.



Stav v běžném
účetním období

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

b

Označení PASIVA

Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2. 148C.III.

Výdaje příštích období 149C.III. 1.

Výnosy příštích období 150C.III. 2.

306Časové rozlišení pasiv 7 823Součet D.1. až D.2. 141D.

787Výdaje příštích období 63142D. 1.

-481Výnosy příštích období 7 760143D. 2.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Sestaveno dne:

06.10.2020

s.r.o. výchovně vzdělávací činnost



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

IČ

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2019

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
Na Perštýně 404/44
Liberec 1
460 01

1 x
MěsícRok

2019 28695020

Doctrina - základní škola a mateřská škola
s.r.o.

číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

11 550Tržby z prodeje výrobků a služeb 10 5311I.

Tržby za prodej zboží 2II.

A. 6 764Výkonová spotřeba 7 549Součet A.1. až A.3. 3

A. Náklady vynaložené na prodané zboží1. 4

A. 1 753Spotřeba materiálu a energie 2 2962. 5

A. 5 011Služby 5 2533. 6

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7

C. Aktivace (-) 8

D. 17 793Osobní náklady 15 539Součet D.1. až D.2. 9

D. 13 426Mzdové náklady 11 8791. 10

D. 4 367Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 3 6602. 11

D. 4 086Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 4902.1. 12

D. 281Ostatní náklady 1702.2. 13

E. 168Úpravy hodnot v provozní oblasti 108Součet E.1. až E.3. 14

E. 157Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1041. 15

E. 157- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 1041.1. 16

E. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné1.2. 17

E. Úpravy hodnot zásob2. 18

E. 11Úpravy hodnot pohledávek 43. 19

17 423Ostatní provozní výnosy 15 667Součet III.1. až III.3. 20III.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetkuIII. 1. 21

Tržby z prodaného materiáluIII. 2. 22

17 423Jiné provozní výnosyIII. 15 6673. 23

F. 1 289Ostatní provozní náklady 1 332Součet F.1. až F.5. 24

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku1. 25

F. Prodaný materiál2. 26

F. 13Daně a poplatky v provozní oblasti 13. 27

F. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období4. 28

F. 1 276Jiné provozní náklady 1 3315. 29

2 959Provozní výsledek hospodaření (+/-) 1 670I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30*



číslo
řádku

běžném
Označení

b

TEXT

c 1
minulém

a 2

Skutečnost v účetním období

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Součet IV.1. až IV.2. 31IV.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osobaIV. 1. 32

Ostatní výnosy z podílůIV. 2. 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2. 35V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 
ovládající osoba

V. 1. 36

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetkuV. 2. 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

62Výnosové úroky a podobné výnosy 20Součet VI.1. až VI.2. 39VI.

62Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osobaVI. 201. 40

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI. 2. 41

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J. 486Nákladové úroky a podobné náklady 528Součet J.1. až J.2. 43

J. 290Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 1701. 44

J. 196Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 3582. 45

Ostatní finanční výnosy 46VII.

K. 10Ostatní finanční náklady 747

-434Finanční výsledek hospodaření (+/-) -515IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 48*

2 525Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 155* (ř. 30) + * (ř. 48) 49**

L. 833Daň z příjmů 311Součet L.1. až L.2. 50

L. 833Daň z příjmů splatná 3111. 51

L. Daň z příjmů odložená (+/-)2. 52

1 692Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 844** (ř. 49) - L. 53**

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54

1 692Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-) 844** (ř. 53) - M. 55***

29 035Čistý obrat za účetní období 26 218I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56*

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:

30.06.2020

s.r.o. výchovně vzdělávací činnost


