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1. Charakteristika školy 

 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec,        

                  příspěvková organizace 

 

Adresa: Dětřichov 234 

     464 01 Frýdlant v Čechách 

 

Identifikátor zařízení:  600 079 686 

 

Zřizovatel: Obec Dětřichov 

     Právní forma: obec,  IČO: 00831 468 

     Adresa: Dětřichov 2 

                   464 01 Frýdlant v Čechách 

 

Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. 1. 2003                IČO:  72 743 603 
 

Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Bufáková 

 

Zařazení do sítě škol: 1. 2. 1996    

 

 

Škola sdružuje:   

    

1. Mateřská škola                    IZO: 150 021 054 

 

kapacita: 40 dětí 

2. Základní škola  – 1.stupeň   IZO: 102 217 963 

 

kapacita: 55 žáků 

3. Školní družina                  IZO: 116 400 111 

 

kapacita: 50 žáků 

4. Školní jídelna  – výdejna IZO: 116 402 474 

 

kapacita: 85 dětí 

 

Rada školy: zřízena ke dni 1. 1. 2006 Obcí Dětřichov 

                    rada je šestičlenná  

 

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy 

 

Vzdělávací program 
Školní rok 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV 1. – 5. 46 

           

Zájmová činnost:  Výtvarný kroužek pro děti z MŠ i ZŠ 

                              Hra na flétnu pro děti z MŠ i ZŠ 

                              Taneční kroužek pro žáky ZŠ 

                              Keramika pro žáky 2. až 5. ročníku 

                              Práce na počítači pro žáky 3. až 5. ročníku 

Práce s vybranými dětmi – FIE.              

Náprava řeči pro děti z MŠ i ZŠ.    

    



3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a praxi  
 

Přehled počtu pracovníků 

 

Pracovní zařazení 
Fyzický počet 

pracovníků 

Přepočtený počet 

pracovníků 

Kvalifikovaní 

/ nekvalifikovaní 

Učitel MŠ 5 2,4 2,0 / 0,4 

Učitel 1. stupně ZŠ 6 3,9 3,0 / 0,9 

Vychovatel ŠD 3 1,4 1,1 / 0,2 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 1 0,8 - 

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ 3 1,2 - 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ 1 0,6 - 

Zaměstnanci školní jídelny ZŠ 1 0,3 - 

 

Přehled kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru  

   

 
Do 30 let 31 až  

40 let 

41  

až 50 let 

51 let až 

důch. věk 

Důchodový 

věk  Celkem/žen 
 celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 

Kvalifikován 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 7/7 

Nekvalifikován 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 

 

V MŠ pracovaly tři kvalifikované paní učitelky, jedna paní učitelka pracuje zároveň jako 

logopedická asistentka. Na částečný úvazek pracovala v MŠ paní vychovatelka, která si 

doplňuje vzdělání pro MŠ. Výuku angličtiny ve starším oddělení MŠ zajišťovala paní 

učitelka ze základní školy. Nekvalifikované paní vychovatelky zajišťovaly ranní službu 

od 5,45 do 6,74/7,15, která je společná pro ŠD. V základní škole učila na částečný úvazek 

paní učitelka s kvalifikací pro 2. stupeň ZŠ, která zahájila doplňující studium, a 3 hodiny 

výchov týdně dobíraly paní vychovatelky. 

 

 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Slečna Vacková ukončila státnicemi bakalářské studium vychovatelství. Zároveň zahájila 

tříleté studium učitelství pro MŠ. 

V kvalifikačním studiuu pokračovala paní učitelka z 1. stupně ZŠ. A. Bufáková zahájila 

tříleté studium speciální pedagogiky. 

Paní učitelky Bufáková, Vacková a Langerová absolvovaly jazykové vzdělávání 

vyučujících angličtiny pro MŠ a mladší školní věk pod vedením lektorek jazykové školy 

CEET – metoda Watt‘s English. 

Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga zahájily v srpnu 2016 paní Karešová a slečna 

Křížová. Kurz úspěšně ukončily v září. 

Paní učitelky z MŠ a ŠD využívaly bohaté nabídky vzdělávání hrazených z OP VK. Jejich 

zaměření bylo především na matematickou gramotnost, praktické činnosti a ekologii. 

Využívali jsme nabídek SEV, NIDV, CVLK a dalších vzdělávacích institucí. 

 

4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Údaje o počtech dětí a tříd MŠ 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele  

Šk. 

rok 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

 2 2 32 40 32 20 13,9 16,7 



 

Ve školním roce 2015/2016 byla pracovní doba v MŠ od 5,45 do 16,00. V dopoledních 

hodinách s dětmi pracovaly 2 vyučující. Náprava řeči probíhala dvakrát týdně 

v odpoledních hodinách, kdy s dětmi docházeli také rodiče. Dvakrát týdně probíhala ve 

starším oddělení MŠ výuka Aj pod vedením paní učitelky Krištofové. Na čas od oběda 

jsou děti umístěny v původním prostoru školky. Po celý školní rok v MŠ pracovala 

zaměstnankyně hrazená úřadem práce, která pomáhala s obsluhou dětí v MŠ a dozorem u 

vchodu do školy. 

 

Údaje o počtech žáků a tříd ZŠ 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele  

Šk. 

rok 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

 3 3 48 46 16 15,3 12,9 11,8 

 

Ve školním roce 2015/2016 byli žáci rozděleni do tří tříd. Žáci 2. ročníku se učili 

samostatně. 1. a 3. ročník a 4. a 5. ročník byly spojeny. Dvě děti plní školní docházku 

v zahraničí. 

 

 

Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD 

 
Počet oddělení 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jedno oddělení 

Počet žáků na 

vychovatele  

Šk. 

rok 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 

 2 2 44 42 22 21 31,4 30 

 

Počty dětí ve ŠD se v průběhu dne mění v závislosti na době vyučování, čase kroužků a 

odchodech dětí. Vzhledem k vyššímu počtu zapsaných dětí fungovala v ŠD dvě oddělení, 

děti byly opět rozděleny podle věku. Ranní provoz ŠD a MŠ od 5,45 do 7,15 a odpolední 

v čase od 15,30 do 16,00 byl zajištěn společně pouze v mateřské škole.  

 

Zapsaní a zařazení žáci ZŠ pro školní rok 2016/2017 

Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/2017 

Zapsaní do 

1. ročníku 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupilo 

prvně do 1. 

ročníku 

Zapsaní do 

1. ročníku 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupilo 

prvně do 1. 

ročníku 

9 3 6 16 0 14 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2015/2016 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

1. 18 7 0 0 17 6 1 1 

2. 7 17 0 0 7 16 0 1 

3. 4 7 3 6 1 1 0 0 

4. 10 4 9 2 1 2 0 0 

5. 10 11 8 8 2 3 0 0 
 

Celkem 
 

49 

 

46 

 

20 

 

16 

 

28 

 

28 

 

1 

 

2 



V 1. a 2. ročníku v souladu s pravidly hodnocení žáků neuvádíme hodnocení prospěl 

s vyznamenáním. Dvě žákyně se v průběhu roku odstěhovaly, 2  žáci naopak přibyli. 

                                                                                                                                       

Přehled výchovných opatření 

Nikdo nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování. Bylo uděleno 6 napomenutí třídního 

učitele, 1 důtka třídního učitele a 1 ředitelská důtka. Výchovná opatření byla udělována za 

závažná porušení školního řádu (ublížení spolužákovi, krádež), případně za opakované 

zapomínání pomůcek a domácích úkolů. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2015/2016 

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 2031 42,31 45 0,94 

II. pololetí 1767 38,41 132 2,87 

Školní týden má od 21 do 26 vyučovacích hodin. Děti tedy průměrně chybí necelé dva 

týdny za pololetí. Neomluvené hodiny byly hlášeny na OSPOD a přestupkové oddělení 

MÚ ve Frýdlantě. 

 

Odchody žáků do víceletých gymnázií 

  Ve školním roce 2016/2017 nastoupili 2 naši žáci do víceletého gymnázia. 

 

 

5. Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí ředitelky Počet Odvolání 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Odklad povinné školní docházky 0 0 

Zahájení povinné školní docházky 13 0 

Přijetí do ZŠ 5 0 

Přijetí do MŠ 27 0 

Nepřijetí do MŠ 0 0 

Vyřazení z MŠ 0 0 

Opakování ročníku ze zdravotních důvodů 1 0 

Osvobození od úplaty MŠ nebo ŠD 0 0 

 

 

6. Granty a dotace, partnerství v projektech 

 
Pokračovali jsme v realizaci projektu „Moderní učitel 21. století“, kde jsme byly partnery 

ČVUT. Z projektu jsme pořídili 5 tabletů, absolvovali jsme školení a čerpali OON na 

správu ICT. 

 

V červnu 2015 nám byla poskytnuta dotace – finanční podpora z OP VK ve výši 

385 743,00 na projekt „Za hranice Dětřichova“. Využití – jazykové pobyty pro vyučující 

a žáky, podpora čtenářských dílen. Termín čerpání – červenec až prosinec 2016. 

 

Zapojili jsme se do projektu „Global Storylines – výuka příběhem“. 

 

Od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor jsme získali příspěvek ve výši 4 000 Kč 

na projekt „Prostě teče z kohoutku“.  

 



Získali jsme sponzorský dar 2 500 Kč od firmy Kutílek a 2 500 Kč od firmy Frýdlantské 

strojírny, obojí na pobyt žáků 4. a 5. ročníku v Praze. 

 

Ve spolupráci s MASIF Frýdlant jsme připravovali čerpání dotace z OP VVV na podporu 

inkluze ve školách. V projektu „Na jedné lodi“ jsme opět partnery. Ze získaných 

prostředků budeme především hradit práci školních asistentů, kroužky čtenářské, 

matematické a ICT gramotnosti a činnost koordinátora inkluze v období od září 2016 do 

srpna 2018. Díky zapojení do projektu bude na naší škole působit jedenkrát týdně 

instruktorka FIE a externí speciální pedagog. 

 

 

7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol   
 

Dne 18. 8. 2016 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola za rok 2015. Nebyly shledány 

žádné závažné nedostatky. Zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy a na Obecním úřadě 

v Dětřichově. 

 

 

8. Řízení školy 

 

V 1. až 5. ročníku jsme vyučovali podle ŠVP ZV „Na cestě ke kořenům“. V prvním a 

druhém ročníku byli žáci hodnoceni slovně, zároveň bylo využíváno pouze hodnocení 

prospěl či neprospěl. V prvním až pátém ročníku bylo na základě souhlasu rodičů 

používáno písmo Comenia Script. Čtení bylo již tradičně vyučováno převážně genetickou 

metodou. K výuce matematiky jsme v prvním až třetím ročníku využívali metodu 

profesora Hejného. Anglický jazyk je v učebním plánu zařazen již od prvního ročníku. 

Angličtina byla dvakrát týdně zařazena také v předškolním oddělení mateřské školy 

v rámci dopoledních činností.  

 

Prevenci poruch řeči realizovala s dětmi ze ZŠ i MŠ paní učitelka Svratecká. Paní učitelka 

Krištofová pracovala s vybranými dětmi metodou FIE. 

 

Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu v Dětřichově, některé třídy navštívily také 

knihovnu v Liberci a Frýdlantě. Díky výzvě č. 56 jsme vybavili třídní knihovny a doplnili 

knihovnu školní. V hodinách Čj jsme využívali čtenářské dílny. 

 

V listopadu 2015 vyjelo 11 dětí ze 4. a 5. ročníku na šestidenní pobyt do Anglie. Pobytu 

se zúčastnili všichni zájemci z uvedených ročníků. Děti docházely po 3 dopoledne do 

jazykové školy ve Worthingu v jižní Anglii. Ubytovány byly po dvojicích v rodinách. V 

rámci pobytu se seznámily s mnoha pamětihodnostmi a reáliemi Anglie. 

 

Žáci 4. a 5. ročníku se seznamovali s koloběhem vody a její nezbytností pro život na 

Zemi. V rámci projektu navštívili čistírnu odpadních vod ve Frýdlantě, úpravnu pitné 

vody v Bílém Potoce. Vyčistili studánku u Hubertky a prohlédli si systém využití dešťové 

vody. 

 

Díky projektu MU21 se nám podařilo získat odborníka na správu počítačové sítě, který 

stejnou funkci zastává i v ZŠ Frýdlant a ZŠ Višňová. Nyní je jeho mzda hrazena z 

provozních prostředků školy. 

 

Zájemci z řad žáků se zapojili do řešení Logické olympiády, Pythagoriády a Matematické 

olympiády pro žáky 5. ročníku ZŠ. Všichni žáci 2. až 5. ročníku řešili úlohy mezinárodní 

matematické soutěže „ Matematického klokana“. 



 

Děti ze staršího oddělení MŠ a všech ročníků ZŠ absolvovaly školní kolo recitační 

soutěže. 

Pořádali jsme školní kolo atletického trojboje, kterého se zúčastnily děti z MŠ i ZŠ. Žáci 

se zapojovali do sportovních soutěží pořádaných AŠSK.  

 

Paní učitelky vedly děti k účasti ve výtvarných soutěžích. 

 

V září se konaly zahajovací třídní schůzky v MŠ i ZŠ spojené se schůzí SRPDŠ. 

V listopadu postupně probíhala společná setkání rodičů, učitelky a žáka. V dubnu se 

konaly společné informativní schůzky pro rodiče žáků ZŠ. Paní učitelky ZŠ i MŠ  byly 

pravidelně k zastižení každé pondělí odpoledne. 

 

Obnovili jsme práci školního parlamentu ZŠ a společných setkání všech žáků, žákyň a 

vyučujících.  

 

V mateřské škole absolvovaly praxi dvě studentky 2. ročníku Střední školy hospodářské 

ve Frýdlantě. 

 

Prevence sociálně patologických jevů byla i nadále založena na vzdělávání pedagogů a 

aktivní spolupráci všech zúčastněných. Pokračovali jsme v pořádání společných 

pobytových akcí, kde se žáci i pedagogové mohou projevit v různých rolích a situacích. 

Žáci všech tříd se zúčastnili harmonizačních pobytů. Spolupracovali jsme s pracovnicí 

OSPOD Frýdlant. 

 

Spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Liberci a Speciálně 

pedagogickým centrem se zaměřením na poruchy řeči. Zúčastnili jsme se několika školení 

pořádaných PPP Liberec. Paní učitelka Hrabáková se zúčastnila konference o inkluzivním 

vzdělávání a společně s paní Mikasovou semináře o specificích vzdělávání a života 

Romů. 

 

Spolupracujeme s MAS Frýdlant na přípravě projektů a dokumentů týkajících se 

vzdělávání, především ve skupině inkluze a gramotnosti. 

 

Výcviku na dopravním hřišti se zúčastnili žáci 3. až 5. ročníku. Žáci 4. ročníku 

absolvovali úspěšně zkoušky mladého cyklisty. Dopravní výchovu jsme realizovali také v 

praxi na cyklistickém výletě 4. a 5. ročníku. 

  

Děti se i nadále učí organizovat a využívat svůj volný čas prostřednictvím zájmové 

činnosti organizované školou. Učí se dodržovat společně dohodnutá pravidla. Účastní se 

mnoha sportovních a výtvarných soutěží, soutěže v recitaci. 

 

Pokračovali jsme v projektu Adopce na dálku. Finanční prostředky jsme získali opět 

především dobrovolným příspěvkem na Vánoční besídku a sběrem papíru. 

 

Dále pokračujeme ve sběru tříděného odpadu, účastníme se akcí pořádaných středisky 

ekologické výchovy Střevlík, Divizna a Čmelák. ZŠ i MŠ jsou zařazeny v síti škol 

MRKEV. 

 

Škola dále pokračovala v zapojení do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol.  

 

Také ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali ve spolupráci se všemi zúčastněnými – 

pracovníky a žáky ZŠ a MŠ, rodiči, veřejností, sportovními oddíly a OÚ Dětřichov a 



Heřmanice. Tento úkol byl realizován prostřednictvím mnoha společných akcí. Většina 

žáků školy besedovala s panem starostou o dalším rozvoji obce s ohledem na potřeby a 

zájmy dětí. 

 

Novým nábytkem byla vybavena jedna učebna ZŠ. Proběhla montáž školního zvonění. 

 

Při škole pracoval výbor SRPDŠ Dětřichov, rodiče pořádali akce samostatně nebo ve 

spolupráci se zaměstnanci školy a SPOZ Dětřichov.  

 

V době letních prázdnin byla mateřská škola uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2016. V době 

provozu jsme zajišťovali vzdělávání také pro děti z MŠ Kunratice. 

 

9. Údaje o dalších aktivitách školy 

 

Ve školním roce 2015/2016 vyšla opět dvě čísla školního časopisu „Vichr z Dětřichova“, 

jehož spolutvůrci jsou žáci školy.  

 

Děti z MŠ i ZŠ navštívily několik divadelních představení v Naivním divadle v Liberci, 

dále představení organizovaná Lidovými Sady Liberec, případně přímo v naší škole.   

Využíváme nabídek a vzdělávacích možností Galerie v Liberci, Severočeského muzea,    

IQlandie a středisek ekologické výchovy. 

 

Harmonizační pobyty na začátku školního roku probíhaly odděleně po třídách. Nejstarší 

žáci přespali na začátku školního roku ve škole. 2. ročník na rozhledně ve Frýdlantě. 1. a 

3. ročník strávil tři dny na Hubertce.  

 

Zúčastnili jsme se zpívání u Vánočních stromů v Dětřichově a Heřmanicích. Společně se 

členkami SRPDŠ Dětřichov jsme zorganizovali Adventní dílny pro žáky ZŠ a MŠ. Děti 

z MŠ vystoupily na Vánočním koncertu v Heřmanicích. Již tradiční předvánoční akcí byla 

Vánoční besídka na malém sále v Dětřichově. 

 

Proběhlo pasování prvňáčků. Na začátku dubna jsme nocovali s Andersenem. K akci 

patřilo čtení knížek a návštěvy knihoven v Dětřichově, Liberci a Frýdlantě. 

 

Den Země jsme si připomněli sběrem odpadků v Dětřichově a podél silnice do Kunratic.  

 

Děti z MŠ vyrazily do oldřichovského Střevlíku. Starší i mladší děti se učily trávit čas 

s knihou při návštěvách knihovny. Obě oddělení MŠ vyrážela na delší výlety po okolí 

Dětřichova. Zaměstnankyně MŠ připravily společně s dětmi pro rodiče a veřejnost 

besídku ke Dni matek.  

 

Děti ze školní družiny využívaly víceúčelové hřiště v Dětřichově, zimní stadion ve 

Frýdlantě. 

 

Děti z naší MŠ a ZŠ vystupovaly na akcích organizovaných OÚ Dětřichov a Heřmanice. 

Spolupracovali jsme se SPOZ při OÚ Dětřichov a se členkami výboru SRPDŠ. Již 

tradičně jsme připravovali vystoupení k vítání občánků. Kromě Dne matek jsme si 

připomněli také Den otců.  

 

Starší i mladší žáci absolvovali svá fotbalová utkání. Účastnili se turnaje ve vybíjené. Děti 

školu reprezentovaly v přespolním běhu. Další sportovním vyžitím bylo bruslení na 

zimním stadionu ve Frýdlantě. Většina žáků zavítala také do bazénu v Liberci a účastnila 

se odborně vedených lekcí ve skoku na trampolíně. 



 

Na začátku května vyrazili žáci 4. a 5. ročníku na čtyřdenní pobyt do Prahy. Děti z 1. a 3. 

ročníku strávily v červnu šest dní v Mařenicích nedaleko od Cvikova. Děti z 2. ročníku 

strávily 5 dní v Janově nad Nisou. Žáci 4. a 5. ročníku ukončili školní rok třídenním 

pobytem na Hubertce. Se zajištěním výletů nám opět pomohli zástupci z řad rodičů a OÚ 

Dětřichov a Heřmanice. 

 

Závěr školního roku patřil „Čtvrté zahradní slavnosti“, při které jsme se zabavili společně 

s dětmi a jejich rodiči, rozloučili jsme se s žáky pátého ročníku a seznámili se 

s budoucími prvňáčky. 

 

10.  Další záměry školy 

 
V následujícím období se zaměříme především na rozvoj jazykových schopností žáků, 

rozvoj čtenářství prostřednictvím čtenářských dílen. Vyučující se zaměří na využívání 

podpůrných opatření a spolupráci se speciální pedagožkou. 

 

V mateřské škole se i nadále zaměříme na seznamování dětí s cizím jazykem, dále na 

budování předmatematických a čtenářských dovedností. Budeme pokračovat 

v logopedické prevenci a nápravě poruch řeči.  

Postupně budeme přizpůsobovat vybavení MŠ a využití metod práce také nástupu dětí 

mladších tří let. 

 

Povedeme děti k větší odpovědnosti za život ve škole i obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o hospodaření za rok 2015 

 
Příjmová část 

 

 2014 2015 

Celkové příjmy, výnosy 5 379 099,73 6 024 924,89 

Z částky:                    příjem od obce provoz 850 000,00 850 000,00 

Mzdy, ONIV, odvody ÚZ 33353 3 960 374,00 4 004 421,00 

 Inkluze ÚZ 33017, 33018 32 956,00 0 

Zvýšení příjmů ÚZ 33061 0,00 19 901,00 

Zvýšení příjmů ÚZ 33052 26 112,00 92 013,00 

Výzva OPV 56   UZ 33058 0,00 385 743,00 

Partnerství MU21 122720 35 079,75 153 720,25 

Čerpání rezervního fondu 96 175,00 31 457,00 

Školné 52 014,00 48 558,00 

Obědy  307 077,00 332 242,00 

Ostatní příjmy  8 261,98 106 869,64 

Hospodářská činnost 1 050,00 0 

Dotace a granty, mimo rozpočet 10 000,00 0 

Ostatní: dopravné od Heřmanic, přefakturace cestovné Anglie, suplování, televize… 

Čerpání rezervního fondu: Číma odpady, potraviny ZŠ 

Granty: 1x Liberecký kraj 

 

Výdajová část 

 

 2014 2015 

Investiční výdaje celkem 0 0 

Neinvestiční výdaje celkem 5 329 559,08 5 936 182,82 

Z toho: na platy 2 900 752,00 2 929 511,00 

             OON 17 200,00 58 000,00 

             OON MU21 24 000,00 65 700,00 

             OON obec + ÚP 139 061,00 195 308,00 

             nemoc 7 293,00 2 869,00 

             zákonné odvody 1 010 300,00 1 047 777,38 

             učebnice a pomůcky 30 781,20 32 428,82 

             vzdělávání pracovníků 10 350,00 16 700,00 

             hračky, pomůcky, sport 40 858,00 55 158,00 

             ostatní 1 148 963,88 1 532 730,62 

 

OON obec – kroužky, účetnictví, praní prádla, malování 

Hospodářský výsledek ve výši 88 742,07 Kč byl převeden do rezervního fondu školy. 

Ostatní – energie, materiál, služby, náklady na obědy, atd. 

 

Výsledky inventarizace za rok 2015: 

 

 2014 2015 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 530,00 36 530,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 515 138,78 613 701,78 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výpůjčce 457 527,26 457 527,26 

 


