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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 
 

Ředitel školy: Mgr. David Kolačný (jmenován 1. 7. 2018) 

 

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 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV 1. – 5. 55 

           

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 1. až 5. ročníku 

                              Práce na počítači pro žáky 3. až 5. ročníku 

                              Kroužek čtení pro děti z 1. až 5. ročníku 

                              Kroužek logických her pro děti 1. až 5. ročníku 

                              Včelka pro děti z 1. až 5. ročníku 

Práce s vybranými dětmi – FIE 

Speciálně pedagogická péče            

Náprava řeči pro děti z MŠ i ZŠ    

Doučování ve dvou skupinách 



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 2,6 2,5 / 0,1 

Učitel 1. stupně ZŠ 7 5,1 4,0 / 1,1 

Asistent pedagoga 2 0,75 0,75 / 0,0 

Školní asistenti 3 1,7 1,7 / 0,0 

Vychovatel ŠD 5 1,6 0,7 / 0,9 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 2 1,2 - 

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 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 4/3 4/4 1/1 1/1 12/11 

 

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

logopedická asistentka. Od srpna 2017 nastoupila do MŠ kvalifikovaná paní učitelka na 

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

nadále paní učitelka ze základní školy.  

V základní škole, i přes snahu získat kvalifikovanou paní učitelku, nadále učily na 

částečný úvazek dvě nekvalifikované paní učitelky. Tři 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, a dále odpolední službu jako zástup za MD.  

 

 

 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

A. Bufáková a R. Papasová absolvovaly kurz FIE Basic. M. Křížová dokončila kurz FIE 

Standard II. I. Svratecká se zúčastnila dvoudenního semináře pro logopedické asistentky. 

H. Mikasová absolvovala třídenní seminář zaměřený na hry a volnočasové aktivity.  

Nepedagogická zaměstnankyně MŠ absolvovala úspěšně kurz pro chůvy pro MŠ. 

Týdenní letní kurz angličtiny absolvovaly v době letních prázdnin A. Bufáková a H. 

Mikasová. Týdenní kurz matematiky prof. Hejného absolvoval v době letních prázdnin D. 

Kolačný. R. Papasová dokončila kurz RWCT věnovaný výuce čtení a českého jazyka. 

Ve škole proběhly tři návštěvy prof. Ondřeje Hausenblase, který navštívil hodiny českého 

jazyka a v odpoledních hodinách poskytl vyučujícím zpětnou vazbu. Zároveň lektoroval 

tři odpolední kurzy věnované výuce čtení. Aktivity probíhaly ve spolupráci se ZŠ 

Frýdlant a MASIFem. 

Paní učitelka Borysewiczová vyjela na týdenní pobyt do Varšavy, který byl zaměřený na 

sdílení zkušeností s výchovou a vzděláváním dětí se znevýhodněním. 

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

institucí. Účastnili jsme se konference MAP v Hejnicích a konference o vzdělávání 



pořádané organizacemi Menza a EDUin. Soustředili jsme se na rozvoj spolupráce učitele 

a asistenta ve výuce. 

 

 

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 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

 2 2 43 37 21,5 18,5 17,9 14,2 

 

V průběhu roku se počet dětí v MŠ zvýšil na konečných 39. Ve školním roce 2017/2018 

byla pracovní doba v MŠ rozšířena od 5,45 do 16,30. V dopoledních hodinách s dětmi 

pracovaly 2 vyučující. Náprava řeči probíhala jedenkrát týdně v odpoledních hodinách, 

kdy s dětmi podle potřeby 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, posílila 

dozor na vycházkách a pracovala v kuchyni MŠ. 

 

Zapsané a zařazené děti povinného ročníku MŠ pro školní rok 2018/2019 

Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

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 

1 0 0 1 0 0 

 

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

zapsané dítě přechází z Frýdlantu. 

 

Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD 

 
Počet oddělení 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jedno oddělení 

Počet žáků na 

vychovatele  

Šk. 

rok 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

 2 2 44 46 22 23 27,5 28,8 

 

Počet dětí v ŠD narostl do konce roku na 50. Počty dětí pobývajících 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 16,30 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 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

 3 3 50 55 16,7 18,3 12,8 13,4 

 



Počet žáků vzrostl v průběhu roku na 58. Žáci 4. ročníku se učili převážně samostatně. 3. 

a 5. ročník a 1. a 2. ročník byly spojeny. Ve spojených ročnících probíhala výuka 

některých předmětů odděleně. V obou třídách se spojenými ročníky byly po většinu 

vyučování asistentky pedagoga.  

 

 

 

Zapsaní a zařazení žáci ZŠ pro školní rok 2017/2018 

Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

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 

10 1 10 6 1 6 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2017/2018 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

 

Ročník 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

1. 13 11 0 0 13 11 0 0 

2. 10 13 0 0 10 13 0 0 

3. 15 11 9 6 6 4 0 0 

4. 7 15 5 4 2 10 0 1 

5. 4 8 3 4 1 4 0 0 
 

Celkem 
 

49 

 

58 

 

17 

 

14 

 

32 

 

42 

 

0 

 

1 

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

s vyznamenáním.  

                                                                                                                                       

Přehled výchovných opatření 

Jeden žák byl na konci 2. pololetí hodnocen sníženým stupněm z chování. Bylo uděleno 7 

napomenutí třídního učitele, 4 důtky třídního učitele a jedna ředitelská důtka. Výchovná 

opatření byla udělována za závažná porušení školního, nevhodné chování k vyučujícím a 

spolužákům, případně za opakované zapomínání pomůcek a domácích úkolů. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2017/2018 

  omluvených neomluvených 

  celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka 

I. pololetí 2700 49,1 137 2,49 

II. pololetí 2515 43,4 281 4,84 

 

Školní týden má od 21 do 26 vyučovacích hodin. Děti tedy průměrně chyběly dva týdny 

za pololetí. Neomluvené hodiny byly hlášeny na OSPOD Frýdlant, bez většího efektu 

projednávány ve výchovných komisích. Nakonec byla neomluvená absence ohlášena na 

Policii ČR. Vždy jde o hodiny, kdy jsou děti nepřítomny s vědomím, případně podporou 

rodičů. 

 

Odchody žáků do víceletých gymnázií 

  Ve školním roce 2018/2019 nastoupili 2 naši žáci do víceletých gymnázií. 

 

 



5. Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí ředitelky Počet Odvolání 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Odklad povinné školní docházky 1 0 

Zahájení povinné školní docházky 6 0 

Přijetí do ZŠ 7 0 

Přijetí do MŠ 9 0 

Nepřijetí do MŠ 0 0 

Vyřazení z MŠ 0 0 

Rozhodnutí o IVP 4 0 

Zrušení individuálního vzdělávání 0 0 

Opakování ročníku ze zdravotních důvodů 0 0 

Osvobození od úplaty MŠ nebo ŠD 1 0 

 

 

6. Granty a dotace, partnerství v projektech 

 
Ve spolupráci s MASIF Frýdlant jsme pokračovali v 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 2017/2018 hradili práci tří školních asistentek na 

částečný úvazek, kroužky čtenářské a ICT gramotnosti, činnost koordinátorek inkluze. 

Díky zapojení do projektu na naší škole působily jedenkrát týdně instruktorka FIE a 

externí speciální pedagožka. Ze stejných zdrojů jsme uhradili licenci programu Včelka ke 

školnímu i domácímu využití. Z projektu byly hrazeny další tři kurzy FIE. 

 

Pokračovali jsme v zaměstnávání pracovnice v rámci VPP. 

 

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 jsou hrazeny aktivity od 

1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. V létě 2018 jsme čerpali prostředky na dva týdenní kurzy 

angličtiny. Dále ze šablon hradíme kurzy předmatematických dovedností v MŠ, čtenářské 

gramotnosti v ZŠ. Ve školním roce 2018/2019 budou ze stejného zdroje hrazeny dvě 

školní asistentky na částečný úvazek. 

 

Za vydatné pomoci paní Winklerové z MASIFu jsme připravili žádost do programu 

Erasmus+ školní vzdělávání. Schvalovací komise odsouhlasila celkový grant ve výši 

15 805 EUR. Projekt je zaměřen na rozvoj jazykového vzdělávání. Realizace proběhne od 

1. září 2018 do 31. srpna 2020.  

 

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 jsme čerpali dotaci na výuku plavání z 

programu MŠMT ve výši 21 840 Kč. Dotace byla určena na úhradu dopravy a pokryla 

většinu nákladů. Na uhrazení zbývající části nám přispěly obce Dětřichov a Heřmanice. 

Děti ze 2. až 5. ročníku měly tak dopravu na plavecký výcvik zcela zdarma. 

 

 

 



7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol, šetření stížností   
 

Dne 7. března 2018 proběhla kontrola vedená KHS Liberec. Kontrola byla zaměřena na 

provoz MŠ. Kontrolou nebyly uloženy žádné úkoly k nápravě. 

 

Dne 21. 8. 2018 proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola za rok 2017.  Nebyly shledány 

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

v Dětřichově. 

 

Dne 11. září 2017 proběhlo ve škole prošetření stížnosti vedené ČŠI. Následovala 

kontrola dodržování právních předpisů dne 5. prosince 2017, zaměřená především na 

problematiku BOZP. Zjištěné nedostatky byly napraveny v zákonné lhůtě.  

Dne 7. června 2018 byla vedení školy ČŠI postoupena stížnost ze dne 1. 6. 2018. 

Výsledek šetření a zpráva o přijatých opatřeních byly odeslány na ČŠI dne 25. června 

2018. 

 

8. Řízení školy 

 

V únoru 2018 byl vyhlášen Obcí Dětřichov konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ 

Dětřichov. Novým ředitelem organizace je od 1. července 2018 Mgr. David Kolačný. 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 byla schválena žádost o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ. 

 

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, po konzultaci s rodiči, nabízeny jako 

nepovinné od 2. ročníku. 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 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. Nově 

s dětmi ze ZŠ pracovala také paní učitelka Papasová. Paní učitelka Krištofová 

pokračovala s vybranými dětmi ve využití metody FIE, od září 2016 již jako externí 

pracovník v rámci projektu „Na jedné lodi“. Díky stejnému projektu působila v naší škole 

jeden den v týdnu také speciální pedagožka. Se staršími dětmi se individuálně věnovala 

FIE paní asistentka Křížová. V 1. a 2. ročníku metodu zařazovala A. Bufáková. 

 

Již od školního roku 2016/2017 v naší škole pracovaly na částečný úvazek dvě asistentky 

pedagoga, které se věnovaly převážně určeným žákům. Zároveň jsme nově zaměstnávali 

na částečný úvazek tři školní asistentky. Dvě z asistentek vedly odpolední doučování dětí. 

Jedna z nich docházela také do spolupracujících rodin. 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 (tripartita). 

V únoru 2018 proběhly společné schůzky v MŠ, rodiče zde byli seznámeni s novým 

školním řádem MŠ. V dubnu se konaly společné informativní schůzky pro rodiče žáků 

ZŠ. Paní učitelky ZŠ i MŠ byly pravidelně k zastižení každé pondělní odpoledne. Podle 

potřeby se konala společná setkání všech žáků, žákyň a pedagogů ZŠ.  

 



V základní škole a mateřské škole absolvovala praxi studentka 3. ročníku TU Liberec. 

V MŠ absolvovaly svou praxi studentka SOŠ Frýdlant a 1. ročníku SPgŠ Liberec. 

 

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

Speciálně pedagogickým centrem se zaměřením na poruchy řeči, nově s SPC Jablonec, se 

zástupci OSPOD Frýdlant. Využívali jsme nabídky SVP ve Frýdlantě. 

 

Spolupracujeme s MAS Frýdlant na přípravě projektů a dokumentů týkajících se 

vzdělávání, především ve skupině inkluze a gramotnosti. Zavázali jsme se ke spolupráci 

v dalším období. Účastníme se akcí pořádaných MAS Frýdlant.  

 

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

především dobrovolným příspěvkem na Vánočním koncertě a sběrem tříděného odpadu. 

 

Také ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali ve spolupráci se všemi zúčastněnými – 

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

Dětřichov a Heřmanice.  

 

Obec Dětřichov zajistila vybudování venkovní učebny na zahradě školy. V průběhu léta a 

podzimu 2018 by měl být zhotoven nový plot kolem části školní zahrady. 

 

V době letních prázdnin byla mateřská škola uzavřena od 1. 7. do 5. 8. 2018. V době 

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

naopak pomohla s prvními dvěma týdny v červenci. 

 

 

9. Údaje o dalších aktivitách školy 

 

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

Matematické olympiády pro žáky 5. ročníku ZŠ. V obou olympiádách se velmi dobře 

umístil žák 5. ročníku Jan Křelina. Všechny děti ze 2. až 5. ročníku řešily úlohy 

mezinárodní matematické soutěže „Matematický klokan“. Někteří z našich žáků se 

účastnili šachových turnajů. 

 

Ve školním roce 2017/2018 vyšlo jedno číslo školního almanachu „Vichr z Dětřichova“, 

jehož spolutvůrci jsou žáci školy. Na začátku dubna jsme nocovali s Andersenem. K akci 

patřilo čtení knížek a návštěvy knihoven v Dětřichově a ve Frýdlantě. Uspořádali jsme 

školní kolo recitační soutěže a zajistili účast postupujících žáků v oblastním kole v 

Liberci. Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu v Dětřichově. Děti si sdílejí své čtenářské 

zkušenosti v hodinách čtení. Půjčují si knihy i mezi sebou navzájem. :-) 

 

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.  

 

MŠ zavítala na vzdělávací programy do hejnického Střevlíku. Aktivity zaměřené na 

ochranu přírody realizujeme na pobytových akcích. Dále pokračujeme ve sběru tříděného 

odpadu. ZŠ i MŠ jsou zařazeny v síti škol MRKEV. 

 

Výcviku na dopravním hřišti se zúčastnili žáci 1. až 4. ročníku. Děti ze 4. ročníku 

absolvovaly úspěšně zkoušky mladého cyklisty. Ve škole proběhl projektový den 

zaměřený na dopravní výchovu. 

 



Proběhl plavecký výcvik pro děti ze 2. až 5. ročníku. Starší i mladší žáci absolvovali svá 

fotbalová utkání. Účastnili se turnaje ve vybíjené. Zájemci školu reprezentovali 

v přespolním běhu a stolním tenisu. Další sportovním vyžitím bylo bruslení na zimním 

stadionu ve Frýdlantě. Většina žáků se účastnila odborně vedených lekcí ve skoku na 

trampolíně a lekce lezení na horolezecké stěně Šutr. Děti ze staršího oddělení MŠ 

navštěvovaly solnou jeskyni. Turistice se věnujeme především na pobytových akcích. Své 

vycházky průběžně diferencuje MŠ. Proběhla dvě atletická dopoledne. 

 

Zdravé výživě jsme se mimo jiné věnovali při medové snídani a v hodinách zaměřených 

na využití ovoce a zeleniny dodané z projektu Ovoce do škol. Mléčné výrobky z projektu 

Mléko do škol jsme zařadili do jídelníčku při červnových pobytových akcích. Děti si 

samostatně připravovaly jednoduché pokrmy. 

 

Děti ze ZŠ i MŠ navštívily farmu v Heřmanicích. V ZŠ proběhlo několik besed na téma 

zaměstnání (kominík, vězeňský dozorce, námořník), které většinou vedli přímo rodiče 

žáků.  

 

Již podruhé jsme ve spolupráci s Obcí Dětřichov uspořádali Adventní koncert v kostele 

sv. Anny. Adventní dílny pro žáky ZŠ proběhly v době odpoledního vyučování. 

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

Velikonoční koncert a následné Velikonoční dílny. Zaměstnankyně MŠ připravily 

společně s dětmi pro rodiče a veřejnost besídku ke Dnům matek a otců. Zajišťovali jsme 

vystoupení na vítání občánků v Dětřichově i v Heřmanicích. Den před vysvědčením 

proběhla za četné účasti a pomoci z řad rodičů tradiční zahradní slavnost.  

 

V září proběhly harmonizační pobyty. Děti ze 3. až 5. ročníku strávily tři dny na 

Hubertce. První a druhý ročník nocoval ve škole. V květnu 2018 zavítaly děti ze 3. a 5. 

ročníku na pětidenní pobyt do Prahy. 1. a 2. ročník strávil na začátku června čtyři dny na 

Hubertce. 3. až 5. ročník se postupně vystřídal na vícedenních pobytech na Marušce v 

Mařenicích.  

 

Fotografie z většiny uvedených akcí najdete na adrese www.zsdetrichov.rajce.idnes.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o hospodaření za rok 2017 

 
Příjmová část 

 2016 2017 

Celkové příjmy, výnosy 6 258 386,18 7 481 392,78 

Z částky:                    příjem od obce provoz 800 000,00 920 000,00 

Mzdy, ONIV, odvody ÚZ 33353 4 578 791,00 5 146 471,00 

 Úřad práce 84 485,20 122 721,00 

Zvýšení příjmů ÚZ 33073 0,00 30 485,00 

Zvýšení příjmů ÚZ 33052 105 136,00 98 544,00 

                                      Šablony ÚZ 33063 0,00 26 794,00 

Plavání ÚZ 33070 0,00 21 840,00 

Na jedné lodi 87 512,22 490 373,24 

Čerpání rezervního fondu 113 760,86 98 450,00 

Školné 58 910,00 68 280,00 

Obědy  362 038,00 416 787,00 

Ostatní příjmy  67 755,90 40 147,54 

Hospodářská činnost 0 500,00 

Ostatní: od Heřmanic dopravné za obědy, příspěvek na dopravu na plavání 

Čerpání rezervního fondu: podlaha TV, zahradní prvky 

 

Výdajová část 

 2016 2017 

Investiční výdaje celkem 0 0 

Neinvestiční výdaje celkem 6 257 929,79 7 466 117,50 

Z toho: na platy 3 317 769,00 3 770 654,00 

             OON 75 000,00 36 000,00 

             Šablony školení 0,00 26 794,00 

             Na jedné lodi 73 520 + 23 045 362 915,00 

             OON obec + ÚP 259 025,20 278 871,00 

             nemoc 10 380,00 6 947,00 

             zákonné odvody 1 224 681,51 1 491 819,86 

             učebnice a pomůcky 38 526,75 45 858,05 

             vzdělávání pracovníků 42 960,00 23 020,00 

             hračky, pomůcky, sport 21 584,00 21 085,00 

             ostatní 1 171 438,33 1 402 153,59 

Plavání 12 000,00, ostatní náklady z Lodi – materiál a služby 58 932,00 

OON obec – kroužky, účetnictví, praní prádla, malování 

V rezervním fondu školy zůstalo k 31. 12. 2017 - 93 372,48 Kč. Hospodářský výsledek 

za rok 2017 ve výši 15 275,28 Kč byl převeden do rezervního fondu školy. Vzhledem 

k čerpání z projektů, kdy nám jsou výdaje propláceny zpětně, potřebujeme mít 

v rezervním fondu cca 100 000 Kč.  

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

 

Výsledky inventarizace za rok 2017: 

 2016 2017 

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

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 671 636,78 793 583,78 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výpůjčce 457 527,26 457 527,2 

 


