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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 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV 1. – 5. 50 

           

Zájmová činnost:  Výtvarný kroužek pro děti z MŠ i ZŠ 

                              Hra na flétnu pro děti z MŠ i ZŠ 

                              Taneční kroužek pro žáky ZŠ, jen 1. pololetí 

                              Keramika pro žáky 1. až 5. ročníku 

                              Práce na počítači pro žáky 1. až 5. ročníku 

                              Kroužek čtení pro děti z 1. až 5. ročníku 

                              Kroužek logických her pro děti 1. až 5. ročníku 

Práce s vybranými dětmi – FIE. 

Speciálně pedagogická péče.              

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 1,7 / 0,7 

Učitel 1. stupně ZŠ 6 3,9 3,0 / 0,9 

Asistent pedagoga 2 0,7 0,7 / 0,0 

Školní asistenti 2 1,0 1,0 / 0,0 

Vychovatel ŠD 5 1,6 1,1 / 0,5 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 1 0,8 - 

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ 3 1,3 - 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ 1   0,6  - 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ VPP 1 0,9 - 

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 2/2 1/1 4/4 1/1 1/1 9/9 

Nekvalifikován 0/0 2/2 3/3 0/0 0/0 5/5 

 

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

logopedická asistentka. Učitelkou I. oddělení MŠ se stala paní vychovatelka, která si 

doplňuje vzdělání pro MŠ. Od srpna 2017 nastoupila do MŠ kvalifikovaná paní učitelka 

na zástup za mateřskou dovolenou. Výuku angličtiny ve starším oddělení MŠ zajišťovala 

paní učitelka ze základní školy.  

V základní škole učily na částečný úvazek dvě nekvalifikované paní učitelky. Dvě hodiny 

výchov týdně dobírala paní vychovatelka. 

Nekvalifikované paní vychovatelky zajišťovaly především ranní službu od 5,45 do 6,45 

/7,15, která je společná pro ŠD a MŠ.  

 

 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Slečna Vacková pokračovala druhým rokem ve tříletém studiu učitelství pro MŠ.  

A. Bufáková pokračovala ve tříletém studiu speciální pedagogiky, zároveň absolvovala 

kurz FIE standard. Stejný kurz v době letních prázdnin absolvovaly také R. Papasová a M. 

Křížová.  

Magisterské studium pedagogiky ukončila dosavadní asistentka pedagoga A. Zmija. 

Paní Karešová byla přijata ke studiu oboru vychovatelství na TU Liberec. Kvalifikační 

kurz pro asistenty pedagoga úspěšně absolvovaly a ukončily tři zaměstnankyně školy. 

Týdenní letní kurz matematiky prof. Hejného absolvovaly v době letních prázdnin P. 

Hrabáková, R. Papasová a A. Zmija. 

Ve škole proběhla supervize, která byla rozdělena do tří částí. Dvakrát pracoval společně 

celý kolektiv školy. Jeden den lektorky navštěvovaly vyučovací hodiny a poskytly nám 

zpětnou vazbu. 

Využívaly jsme nabídek MAP Frýdlantsko, SEV, NIDV, CVLK a dalších vzdělávacích 

institucí. Několik akcí jsme také samy lektorovaly. 

 

 



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 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

 2 2 40 43 20 21,5 16,7 17,9 

 

Ve školním roce 2016/2017 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 Křížové. Na čas od oběda jsou 

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

zaměstnankyně hrazená úřadem práce, která pomáhala s obsluhou dětí v MŠ, v jídelně 

MŠ a plnila dozor u vchodu do školy. 

 

Zapsané a zařazené děti povinného ročníku MŠ pro školní rok 2017/2018 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Zapsaní do 

povinného 

ročníku 

Počet 

žádostí o 

individuální 

vzdělávání 

Nastoupilo 

prvně do MŠ 

Nově 

zapsaní do 

povinného 

ročníku 

Počet 

žádostí o 

individuální 

vzdělávání 

Nastoupilo 

prvně do MŠ 

x x x 1 0 0 

Všechny děti ze sledovaného ročníku byly do MŠ zapsány již v předchozích letech. Nově 

jsme zapsali pouze dítě s odkladem školní docházky, přistěhované do spádového obvodu. 

 

Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD 

 
Počet oddělení 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jedno oddělení 

Počet žáků na 

vychovatele  

Šk. 

rok 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

 2 2 42 44 21 22 30 27,5 

 

Počty dětí ve školní družině se v průběhu dne mění v závislosti na době vyučování, čase 

kroužků a odchodech dětí. V ŠD fungovala dvě oddělení, děti byly 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.  

 

Údaje o počtech žáků a tříd ZŠ 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
Počet žáků na učitele 

 

Šk. 

rok 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

 3 3 46 50 15,3 16,7 11,8 12,8 

 

Ve školním roce 2016/2017 byli žáci rozděleni do tří tříd. Žáci 3. ročníku se učili 

samostatně. 1. a 5. ročník a 2. a 4. ročník byly spojeny. Na část vyučovacích hodin byly 

ročníky rozděleny. V obou třídách se spojenými ročníky byly po většinu vyučování 

asistentky pedagoga. Dvě děti pokračují v plnění školní docházky v zahraničí. 

 

 

 



Zapsaní a zařazení žáci ZŠ pro školní rok 2017/2018 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

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 

16 0 14 10 1 10 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2016/2017 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

1. 7 13 0 0 6 13 1 0 

2. 17 10 0 0 16 10 1 0 

3. 7 15 6 9 1 6 0 0 

4. 4 7 2 5 2 2 0 0 

5. 11 4 8 3 3 1 0 0 
 

Celkem 
 

46 

 

49 

 

16 

 

17 

 

28 

 

32 

 

2 

 

0 

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

s vyznamenáním. Na konci 1. pololetí byl udělen jeden dodatečný odklad školní 

docházky. 

                                                                                                                                       

Přehled výchovných opatření 

Nikdo nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování. Bylo uděleno 7 napomenutí třídního 

učitele a jedna 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 2016/2017 

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 1832 36,64 23 0,46 

II. pololetí 1996 40,73 84 1,71 

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

týdny za pololetí. Neomluvené hodiny byly hlášeny na OSPOD Frýdlant a projednávány 

ve výchovných komisích. Vždy jde o hodiny, kdy jsou děti nepřítomny s vědomím, 

případně podporou rodičů. 

 

Odchody žáků do víceletých gymnázií 

  Ve školním roce 2017/2018 nastoupili 2 naši žáci do víceletého gymnázia. 

 

 

5. Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí ředitelky Počet Odvolání 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 0 

Odklad povinné školní docházky 1 0 

Zahájení povinné školní docházky 10 0 

Přijetí do ZŠ 1 0 



Přijetí do MŠ 12 0 

Nepřijetí do MŠ 2 0 

Vyřazení z MŠ 0 0 

Opakování ročníku ze zdravotních důvodů 0 0 

Osvobození od úplaty MŠ nebo ŠD 0 0 

 

 

6. Granty a dotace, partnerství v projektech 

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

inkluze ve školách. V projektu „Na jedné lodi“ jsme partnery. Projekt probíhá od 1. 9. 

2016 do 31. 9. 2018. Náš podíl v projektu je 1 014 716,00 Kč. Ze získaných prostředků 

jsme ve školním roce 2016 / 2017 hradili práci dvou školních asistentek (úvazek 2 x 0,5), 

kroužky čtenářské a ICT gramotnosti, činnost koordinátorky inkluze. Díky zapojení do 

projektu na naší škole působily jedenkrát týdně instruktorka FIE a externí speciální 

pedagožka. 

Z uvedeného projektu jsme dále mimo jiné zakoupili 3 tablety využívané ve výuce, 

licenci programu Včelka ke školnímu i domácímu využití. Z projektu byly hrazeny tři 

kurzy FIE standard. 

Pokračovali jsme v zaměstnávání pracovnice v rámci VPP, uzavřeli jsme smlouvu s ÚP 

Liberec. 

Zapojili jsme se do dotačního programu MPSV – Potravinová pomoc pro děti z MŠ a ZŠ. 

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

Od 1. července 2017 čerpáme finanční prostředky (603 186,00 Kč) také z projektu 

zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Z projektu budou hrazeny aktivity 

od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. V létě 2017 jsme čerpali prostředky na tři letní školy 

matematiky profesora Hejného. 

Zažádali jsme o dotaci na výuku plavání z programu MŠMT pro školní rok 2017 / 2018. 

 

7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol   
 

26. dubna 2017 proběhla kontrola na VZP ČR. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné 

závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

Dne 8. srpna 2017 navštívily školu pracovnice KHS Liberec. Jejich místní šetření bylo 

podkladem pro stanovisko k žádosti o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ od 1. 9. 2018. Dne 9. 8. 

jsme obdrželi kladné stanovisko bez uložení úkolů k odstranění nedostatků. 

Dne 23. 8. 2017 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola za rok 2016. Nebyly shledány 

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

v Dětřichově. 

Ve stejném termínu se uskutečnila kontrola finančních prostředků poskytovaných podle 

školského zákona a kontrola aktuální personalistiky, provedená odborem kontroly LK. 

Kontrolní zprávou byla uložena opatření k nápravě, která byla realizována do 30. 8. 2017. 

Protokol o kontrole je k nahlédnutí u ředitelky školy. 

 

8. Řízení školy 

 

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

druhém ročníku byli žáci již tradičně hodnoceni slovně, zároveň bylo využíváno pouze 

hodnocení prospěl či neprospěl. V prvním až pátém ročníku bylo jako základní používáno 

nevázané písmo. Tvary vázaného písma jsou dětem nabízeny jako nepovinné. Čtení bylo 

již tradičně vyučováno genetickou metodou jako metodou první volby. K výuce 

matematiky jsme ve všech ročnících 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. Žáci 

a žákyně 5. ročníku se zapojili do výběrového testování ČŠI. 

 

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

Krištofová pokračovala s vybranými dětmi ve využití metody FIE, v letošním školním 

roce již jako externí pracovním v rámci projektu „Na jedné lodi“. Díky stejnému projektu 

působila v naší škole jeden den v týdnu také speciální pedagožka. 

 

Od školního roku 2016/2017 v naší škole nově pracovaly na částečný úvazek dvě 

asistentky pedagoga, které se věnovaly převážně určeným žákům. Zároveň jsme 

zaměstnávali na poloviční úvazek dvě školní asistentky. Jedna z nich vedla také 

doučování dětí v odpoledních časech. V pondělí odpoledne pracovala s dětmi v místní 

knihovně. V MŠ pokračovala v práci zaměstnankyně hrazená ÚP Liberec. 

 

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 pondělní odpoledne. Obnovili jsme práci školního 

parlamentu ZŠ a společných setkání všech žáků, žákyň a vyučujících.  

 

V mateřské škole absolvovala praxi studentka 2. ročníku TU Liberec. Praxi u nás 

absolvovala také účastnice funkčního studia. 

 

Pokračovali jsme ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Liberci, 

Speciálně pedagogickým centrem se zaměřením na poruchy řeči, se zástupci OSPOD 

Frýdlant. Zúčastnili jsme se několika školení pořádaných PPP Liberec. Nově 

spolupracujeme s SVP ve Frýdlantě. 

 

Spolupracujeme s MAS Frýdlant na přípravě projektů a dokumentů týkajících se 

vzdělávání, především ve skupině inkluze a gramotnosti. Účastníme se akcí pořádaných 

MAS Frýdlant. Uspořádali jsme setkání na téma „Život v malotřídní škole“, lektorovali 

jsme dvě akce MAS. 

 

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

především dobrovolným příspěvkem na Vánočním koncertě a sběrem papíru. 

 

Také ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali ve spolupráci se všemi zúčastněnými – 

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

Dětřichov a Heřmanice.  

 

Novým nábytkem byla vybavena učebna PC, která od září 2017 slouží zároveň jako 

učebna 1. ročníku. Byly vymalovány chodby školy a rozšířen počet míst v šatnách. 

Proběhla rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Na podzim 2016 bylo na zahradě školy 

vysázeno několik nových stromů a nový živý plot. Obec Dětřichov zajistila vybudování 

osvětleného přechodu u školy a v létě 2017 výstavbu venkovní učebny.  

 

V době letních prázdnin byla mateřská škola uzavřena od 1. 7. do 6. 8. 2016. V době 

provozu jsme zajišťovali vzdělávání také pro děti z MŠ Kunratice. MŠ Kunratice nám 

naopak pomohla s jedním týdnem v červenci. 

 

Ve spolupráci s OÚ Dětřichov byla podána žádost o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ od 

školního roku 2018/2019. Ředitelka školy podala rezignaci na svou funkci k 31. 7. 2018. 



 

9. Údaje o dalších aktivitách školy 

  

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, matematických a výtvarných soutěží, soutěže v recitaci. 

 

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

olympiády pro žáky 5. ročníku ZŠ. Dvě děti z 5. ročníku se staly úspěšnými řešiteli 

krajského kola MO. Všichni žáci 2. až 5. ročníku řešili úlohy mezinárodní matematické 

soutěže „ Matematického klokana“. Někteří z našich žáků se účastnili šachových turnajů. 

 

Ve školním roce 2016/2017 vyšla opět dvě čísla školního almanachu „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, 

zavítali jsme do Frýdlantského kina. Využíváme nabídek a vzdělávacích možností Galerie 

v Liberci, Severočeského muzea, IQlandie, IQParku a středisek ekologické výchovy. Dále 

pokračujeme ve sběru tříděného odpadu. ZŠ i MŠ jsou zařazeny v síti škol MRKEV. 

 

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

absolvovali úspěšně zkoušky mladého cyklisty.  

 

V září proběhly harmonizační pobyty na začátku školního roku. Děti z 2. až 5. ročníku 

strávily tři dny na Hubertce. První ročník nocoval ve škole. 

 

Nově jsme ve spolupráci s Obcí Dětřichov uspořádali Adventní koncert v kostele sv. 

Anny. Společně se členkami SRPDŠ Dětřichov jsme zorganizovali Adventní dílny pro 

žáky ZŠ spojené s nocováním. Zúčastnili jsme se zpívání u Vánočního stromu v  

Heřmanicích. Děti z MŠ vystoupily na Vánočním koncertu v Heřmanicích.  

 

Uspořádali jsme Masopustní průvod a opět ve spolupráci s Obcí Dětřichov a SDH 

Velikonoční koncert a následné Velikonoční dílny. 

 

Na začátku dubna jsme nocovali s Andersenem. K akci patřilo čtení knížek a návštěvy 

knihoven v Dětřichově, Heřmanicích a Frýdlantě. Ve škole proběhla beseda se 

spisovatelkou I. Březinovou a dvě působivé návštěvy vypravěče. Uspořádali jsme školní 

kolo recitační soutěže a zajistili účast postupujích žáků v oblastním kole v Liberci. 

Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu v Dětřichově. Den her jsme rozšířili o čtenářské 

aktivity. 

 

Děti z MŠ vyrazily do Střevlíku. 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. Ve škole proběhlo několik víkendových 

soustředění flétnistek a sboru ZUŠ Frýdlant. 

 

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. 

 



V květnu 2017 proběhla šestidenní škola v přírodě v Novém Městě pod Smrkem. Akce se 

zúčastnilo 42 dětí ze ZŠ. Pro zbývajícíh osm byla zajištěna výuka ve škole. Závěr 

školního roku patřil „Páté zahradní slavnosti“, která proběhla pro nepřízeň počasí uvnitř 

školní budovy. 

 

10.  Další záměry školy 

 
Zažádali jsme o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ od září 2018. V souvislosti s rostoucím počtem 

dětí v ZŠ bude v budoucnu třeba dovybudovat učebnu a dvě menší pracovny pro 

individuální práci s dětmi v podkroví školní budovy. 

 

Soustavným vzděláváním pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy získáme 

dostatečný počet asistentů pedagoga a alespoň jednu kvalifikovanou chůvu do MŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 

 
Příjmová část 

 

 2015 2016 

Celkové příjmy, výnosy 6 024 924,89 6 258 386,18 

Z částky:                    příjem od obce provoz 850 000,00 800 000,00 

Mzdy, ONIV, odvody ÚZ 33353 4 004 421,00 4 578 791,00 

 Úřad práce 0 84 485,20 

Zvýšení příjmů ÚZ 33061 19 901,00 0,00 

Zvýšení příjmů ÚZ 33052 92 013,00 105 136,00 

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

Partnerství MU21 122720 153 720,25 0,00 

Na jedné lodi 0,00 87 512,22 

Čerpání rezervního fondu 31 457,00 113 760,86 

Školné 48 558,00 58 910,00 

Obědy  332 242,00 362 038,00 

Ostatní příjmy  106 869,64 67 755,90 

Hospodářská činnost 0 0 

Dotace a granty, mimo rozpočet 0 0 

Ostatní: dopravné od Heřmanic, pojistka televize 

Čerpání rezervního fondu: Číma odpad, zvonění, výsadba stromů, nábytek, notebook 

 

Výdajová část 

 

 2015 2016 

Investiční výdaje celkem 0 0 

Neinvestiční výdaje celkem 5 936 182,82 6 257 929,79 

Z toho: na platy 2 929 511,00 3 317 769,00 



             OON 58 000,00 75 000,00 

             OON MU21 65 700,00 0,00 

             Na jedné lodi 0,00 73 520 + 23 045 

             OON obec + ÚP 195 308,00 259 025,20 

             nemoc 2 869,00 10 380,00 

             zákonné odvody 1 047 777,38 1 224 681,51 

             učebnice a pomůcky 32 428,82 38 526,75 

             vzdělávání pracovníků 16 700,00 42 960,00 

             hračky, pomůcky, sport 55 158,00 21 584,00 

             ostatní 1 532 730,62 1 171 438,33 

 

OON obec – kroužky, účetnictví, praní prádla, malování 

Hospodářský výsledek ve výši 459,39 Kč byl převeden do rezervního fondu školy. 

V rezervním fondu školy zůstalo 188 636,09 Kč. V roce 2017 jsme již čerpali 69 381 Kč 

za opravu podlahy v tělocvičně a 29 069 Kč za prvky do zahrady. Vzhledem k čerpání 

z projektů, kdy nám jsou výdaje propláceny zpětně, bychom potřebovali mít v rezervním 

fondu cca 100 000 Kč. ☺ 

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

 

Výsledky inventarizace za rok 2016: 

 

 2015 2016 

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

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 613 701,78 671 636,78 

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

 


