
- 1 - 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

 
 

  Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek 
 

Komenského 4, 398 06 Mirovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2014/2015 
 

 

Mirovice 20. 9. 2015 

 

 



- 2 - 

 

1.   Základní údaje o škole 
 

 

1.1   Škola 
 

název školy 
Základní škola a mateřská škola Mirovice, 

okres Písek 

adresa školy Komenského 4, 398 06 Mirovice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70999376 

vedení školy 
ředitel: Mgr. Zdeněk Jelínek 

zástupce ředitele: Mgr. Jitka Šebková 

kontakt 

tel.: 382 274 300, 731 494 395 

e-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz 

www: zsmirovice.cz 

 

 

1.2   Zřizovatel 

 

název zřizovatele Město Mirovice 

adresa zřizovatele 
Masarykovo náměstí 38 

398 06 Mirovice 

 

 

1.3   Součásti školy 

 

Součást školy kapacita 

Mateřská škola 76 

Základní škola 290 

Školní družina 60 

Školní jídelna ZŠ 420 

 

Součást školy Počet tříd Počet dětí / žáků 

Mateřská škola 3 65 

1. stupeň ZŠ 5 99 

2. stupeň ZŠ 5 77 

Školní družina 2 54 

Školní jídelna ZŠ x 185 
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1.4   Materiálně - technické podmínky vzdělávání 

 

Prostředí, prostory a vybavení školy Komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti  

a jejich estetická úroveň 

Budova základní školy byla opravena 

v letech 2007/2008. 

Každá třída má svoji učebnu. 

Pro budovu mateřské školy, ve které je 

umístěna i školní družina, byla v roce 2010 

zpracována kompletní projektová 

dokumentace na zateplení pláště a změnu 

topného média. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků v rozpočtu 

zřizovatele zatím nebyla tato akce 

realizována. 

členění a využívání prostoru ve školách  

s více součástmi 

Mateřská škola a školní družina se 

nacházejí  v samostatných pavilonech. 

odborné pracovny, knihovny, studovny,  

multimediální učebny 

Odborné pracovny – F + Ch, Hv,             

PC učebna, školní kuchyňka, 

tělocvična, školní knihovna. 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště 

Venkovní hřiště s atletickou dráhou, 

zahrada k využití pro MŠ a ŠD, školní 

pozemek. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

stavebnicemi, hudebními nástroji,  

sportovním nářadím apod. 

Standardní – průběžně se doplňují. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Standardní – průběžně se doplňují. 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Standardní – průběžně se doplňují. 

 

 

Nejdůležitější vybavení pořízené ve školním roce 2014/2015 

 

 pylonové tříkřídlé tabule ve dvou třídách (možnost audiovizualizace po dokoupení PC a 

dataprojektorů) 

 zatemňovací rolety – dovybavení všech tříd 

 nový nábytek ve školní jídelně – jídelní sety a paravány 

 nový nábytek v šatnách dvou tříd mateřské školy a v části šatny školní družiny 

 pokládka linolea v šatně školní družiny 

 

Škola uzavřela partnerství s finančním příspěvkem s firmou Itelligence, a. s., která je 

příjemce finanční podpory z OPVK.  Z této finanční podpory bylo zakoupeno 16 tabletů značky 

Lenovo 11e a licence ESET+MS Office.  

Škole byla přidělena neinvestiční dotace „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk RVP pro ZV v roce 2014“. Z této dotace byl pořízen výukový materiál. 

 

 

 



- 4 - 

 

1.5   Údaje o školské radě 

 

Počet členů školské rady  6 

 

V prosinci 2014 proběhly (počtvrté) volby do školské rady.  

Nově zvolení členové školské rady: 

Zástupci pedagogů:  Mgr. Dana Čandová (předsedkyně ŠR)  

   Mgr. Jitka Šebková 

Zástupci rodičů: Václav Čanda 

   Jitka Pazderníková 

Zástupci zřizovatele: Dagmar Slavíková 

   Zdeňka Schánilcová 

 

Školská rada se sešla v průběhu školního roku 2014/2015 dvakrát. Obou jednání se 

zúčastnil ředitel školy Mgr. Zdeněk Jelínek. Zápisy z jednání rady jsou zveřejněny na 

webových stránkách školy.  

 

 

2.   Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 

2.1   Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Obor vzdělání Zařazené třídy 

 

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Mirovice, 27. 8. 2007 
 

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Mirovice vycházející 

z RVP ZV s přílohou b, 27. 8. 2007 

 

třídy I. – IX. 
 

speciální třída 

  

 

3.   Přehled pracovníků školy 
 

 

3.1   Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 33 

Počet učitelů ZŠ 17 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 
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3.2   Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 5 5 15,15 

31 - 40 let 0 6 6 18,18 

41 - 50 let 1 15 16 48,49 

51 - 60 let 0 6 6 18,18 

61 a více let 0 0 0 0 

celkem 1 32 33 100,0 

 

 

3.3   Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 1 3 4 12,12 

střední odborné 0 3 3 9,09 

úplné střední 0 11 11 33,33 

vyšší odborné 0 1 1 3,03 

vysokoškolské 0 14 14 42,43 

celkem 1 32 33 100,0 

  

 

3.4   Zařazení pracovníků do platových tříd 

 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 5 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

7 3 

8 4 

9 5 

10 1 

11 2 

12 12 

13 2 
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3.5   Trvání pracovního poměru 

 

doba trvání počet % 

do 5 let 12 34,28 

do 10 let 8 22,86 

do 15 let 4 11,43 

do 20 let 3 8,57 

nad 20 let 8 22,86 

celkem 35 100,0 

 

 

4.   Zápis k povinné školní docházce a výsledky přijímacího řízení 
 

 

4.1   Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok 

1 23 3 

 

 Zápis do 1. třídy a mateřské školy pro školní rok 2015/2016 se uskutečnil v pátek 

13. února a v sobotu 14. února 2015. Budoucí prvňáci byli prověřeni ze znalostí a 

dovedností (výslovnost, barvy, počítání, kresba postavy, stříhání), dostali balíček školních 

potřeb a drobné dárky vyrobené staršími spolužáky. 

 

 

4.2   Výsledky přijímacího řízení 

 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

čtyřleté gymnázium 2 

střední odborná škola 7 

střední odborné učiliště 11 

konzervatoř 0 

  
Jedna žákyně sedmé třídy byla přijata na šestileté gymnázium, dva žáci splnili 

povinnou devítiletou školní docházku po absolvování osmého ročníku a byli přijati na 

učební obory. 

Škola kromě základního vzdělávání poskytovala v jedné speciální třídě vzdělávání žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva žáci této třídy byli přijati na učební obory.  
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5.   Hodnocení žáků 
 

 

5.1   Celkový průměrný prospěch ve školním roce 2014/2015 

 

 

1. pololetí 

 

1,791 

prospěl s vyznamenáním 85 

prospěl 85 

neprospěl 8 

nehodnocen 0 

    

2. pololetí 1,772 

prospěl s vyznamenáním 80 

prospěl 93 

neprospěl 4 

nehodnocen 0 

 

 

5.1.1   Celkové hodnocení žáků  

 

TŘÍDA I. II.  III.  IV.  V.  VI. VII.  VIII. IX. S 

            

1
. 
p

o
lo

le
tí

 

V 21 14 16 7 7 10 3 2 4 1 

P 0 2 5 11 15 9 13 13 12 5 

N 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 

            

2
. 
p

o
lo

le
tí

 

V 17 14 16 8 7 8 4 2 4 0 

P 4 2 5 11 15 12 14 12 12 5 

N 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

 
Legenda: V - prospěl/a s vyznamenáním 

  P - prospěl/a 

  N - neprospěl/a 

 

Jedna žákyně uspěla při opravných zkouškách a postoupila do vyššího ročníku, dva 

žáci postupují podle zákona, jeden žák opakuje ročník. 

 

 

5.2   Přehled zameškaných hodin 

 

 
omluvených neomluvených 

celkem na žáka celkem na žáka 

1. pololetí 6 902 38,775 17 0,096 

2. pololetí 9 745 55,369 68 0,386 
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 Neomluvená absence se ve školním roce 2014/2015 vyskytla u tří žáků. Všechny 

případy byly projednány na pedagogické radě a řešeny výchovnými opatřeními. V jednom 

případě jde o opakující se nepřítomnost žáka ve škole s vědomím rodičů, která byla řešena 

také ve spolupráci s OSPOD. Za 66 neomluvených hodin byl žákovi udělen 3. stupeň z 

chování. 

 

 

5.3   Výchovná opatření – přehled za celý školní rok 2014/2015 

 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. S 

Pochvala ŘŠ - - - - - - 2 - 5 1 

Pochvala TU 1 2 1 8 10 2 15 19 6 1 

Napomenutí TU 5 3 1 - 10 3 5 - - - 

Důtka TU 3 - 1 5 2 2 2 - - - 

Důtka ŘŠ - - - - - - 1 - - - 

2 z chování - - - - - - - - - - 

3 z chování - - - - - - 1 - - - 

 

 

6.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

      a ostatních pracovníků školy 
 

 

6.1   Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd      - 

b) Studium pedagogiky      - 

c) Studium pro asistenta pedagoga      - 

d) Studium pro ředitele škol      1 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace      - 

 

 

6.2   Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce Pořadatel Účastník Vyuč. předměty 

Google pro začátečníky IDV Hrdinová M. F, M, Pč, Vv 

Google pro začátečníky IDV Šebková J. I. stupeň 

Prvouka pro I. stupeň Tvořivá škola Ladická R. I. stupeň 



- 9 - 

 

DIKYPR itelligence, a.s. Jelínek Z. Tv, Sez 

DIKYPR itelligence, a.s. Ladická R. I. stupeň 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Dvořáková A. MŠ 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Hrdinová M. F, M, Pč, Vv 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Klimentová J. Z, Pč 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Ladická R. I. stupeň 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Levíčková J. Čj, Nj 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Malečová J. M, Aj 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Rybáková R. MŠ 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Šafránková A. I. stupeň 

Tvořivý kurz (2x) B. Sýkorová Šebková J. I. stupeň 

Právo ve škole Mgr. M. Veselá Hrdinová M. F, M, Pč, Vv 

Schůzka vých. poradců se 

zástupci středních škol 
PPP Písek Levíčková J. Čj, Nj 

Jak správně psát Descartes Ladická R. I. stupeň 

Proč je baví čeština Descartes Levíčková J. Čj, Nj 

Proč je důležitá správná 

anglická výslovnost 
Descartes Malečová J. M, Aj 

Schůzka vých. poradců PPP Písek Levíčková J. Čj, Nj 

Schůzka metodiků prevence PPP Písek Hrdinová M. F, M, Pč, Vv 

Computer assisted language 

learning 
Descartes Kotenová P. Aj, Ov 

Konference učitelů Čj aneb 

Hezky česky 

Akademie 

moderního vzděl. 
Levíčková J. Čj, Nj 

IV. krajská konference primární 

prevence rizikového chování 

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 
Hrdinová M. F, M, Pč, Vv 

Didaktické hry v matematice Descartes Kotěšovská H. I. stupeň 

Setkávání s Hejného metodou H-mat, o.p.s. Ladická R. I. stupeň 

 

Pedagogičtí pracovníci si vybírají z nabídek školení a ředitelství koriguje počty a 

zaměření, aby školení korespondovala s potřebami školy. Po absolvování školení předávají 

získané informace dalším pedagogickým pracovníkům na poradách nebo schůzkách 

metodických sdružení. 

Škola odebírá pravidelně odborné časopisy, učitelé se jejich prostřednictvím 

seznamují s nejnovějšími trendy ve výuce a výchově. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

7.1   Návštěva žáků ze švýcarského Bätterkindenu 

 

 Na samotném začátku školního roku jsme přivítali třídu žáků z Bätterkindenu v 

doprovodu jejich tří učitelů. V neděli 31. srpna přiletěli na Letiště Václava Havla, pro čtyři 

následující pracovní dny jsme pro ně přichystali pestrý program. Žáci 8. a 9. ročníku, kteří 

v loňském roce absolvovali návštěvu Švýcarska, se připravených aktivit zúčastňovali také, 

aby se vzájemnou komunikací prohlubovaly přátelské vztahy a zmenšovala se jazyková 

bariéra.  

 V neděli jsme stihli prohlídku na zámku Orlík, v pondělí jsme navštívili Techmanii 

a nákupní centrum Olympia v Plzni, v úterý jsme absolvovali naučnou procházku Prahou 

(Královská cesta, Petřínská rozhledna, zrcadlové bludiště), středu dopoledne strávili žáci 

tradičně ve škole, odpolední a večerní program včetně přenocování byl v režii 

hostitelských rodin, čtvrtek patřil sportovním aktivitám - lanové centrum  a aquapark v 

Sušici, sjíždění Otavy na raftech.   

 Slavnostních večeří na uvítání i na rozloučení ve školní jídelně se zúčastnili 

zástupci Města Mirovice, školské rady a spolku rodičů. Švýcaři byli ubytování v I. patře 

budovy školní družiny a pro ranní hygienu a večerní program využívali i prostory v 

přízemí (družina byla ráno otevřena v jedné ze školních tříd). 

 Za rok se hostitelství přesune opět na švýcarskou stranu a naši žáci budou mít 

možnost poznat nejen nové přátele , ale také některé z krás Švýcarska. 

 

  

7.2   Lyžařský výcvikový kurz 

 

 Lyžařský výcvikový kurz se konal již poosmé v Železné Rudě v termínu 17. - 24. 

ledna 2015. Ubytování a stravování bylo zajištěno opět v hotelu Engadin. Velkou předností 

je blízkost sjezdovky a dobré podmínky pro výuku lyžování. Letos byly sněhové podmínky 

vcelku příznivé a sjezdovka každý den upravovaná. Jezdil jeden vlek a pro začátečníky 

byly k dispozici dvě vlečná lana. LVK se zúčastnilo celkem 24 žáků sedmé, osmé a deváté 

třídy. Instruktoři Zdeněk Jelínek a Michal Červený zajistili výuku žáků ve dvou družstvech 

rozdělených na začátečníky a pokročilé.  

 

 

7.3    Výuka plavání 

 

 Ve školním roce 2014/2015 se plavecký výcvik konal od 24. 4. do 19. 6.2015, vždy 

v pátek dopoledne. Byl organizován ve Sportovním zařízení města Příbram a zúčastňovali 

se ho žáci druhého (16) a třetího (19) ročníku ZŠ, dále děti z MŠ (20), celkem 55 

účastníků. 
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7.4   Aktivity školního parlamentu 

 

 Školní parlament má prostřednictvím volených zástupců ze 3. - 9. třídy ovlivňovat 

dění ve škole. Ve školním roce 2014/2015 měl 13 členů, kteří se pravidelně scházeli na 

schůzkách.  

 Kromě "školních" záležitostí se parlament snaží vystupovat také na veřejnosti a 

organizuje různé akce pro žáky MŠ i ZŠ. Byly to tyto: 

 

listopad 2014  program pro MŠ "Svatý Martin"  

prosinec 2014  kulturní pásmo v domě s pečovatelskou službou 

   kulturní pásmo při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu 

únor 2015  karneval pro školní družinu 

březen 2015  kulturní pásmo v domě s pečovatelskou službou  

   čtení dětem v MŠ 

duben 2015  kulturní pásmo v KD Mirovice 

 

 

7.5   Soutěže 

 

 Také ve školním roce 2014/2015 se žáci naší školy zúčastňovali soutěží různého 

zaměření. 

 Sportovní soutěže pořádáme ve spolupráci se základními školami v Čimelicích, 

Chrašticích a Miroticích. Jedná se o turnaje ve florbale, ve fotbale, vybíjené a čtyřboj v 

atletice. Naše škola navíc každoročně připravuje Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na 

tyči i na laně na počest 1. československého olympijského vítěze, který má hrob na 

mirovickém hřbitově. Této akce se zúčastnili také žáci ze ZŠ Březnice. Naši žáci se rovněž 

zapojili do fotbalových soutěží McDonald's Cup, Minifotbal Březnice. 

 V průběhu školního roku jsou vyhlašovány různé vědomostní soutěže, ve školním 

roce 2014/2015 jsme se zúčastnili těchto:   

  Přírodovědný Klokan   Soutěž mladých přírodovědců YPEF 

  Recitační soutěž   Matematický Klokan 

  Pythagoriáda    Logická olympiáda 

  Matematická olympiáda  Soutěž v informatice "IBOBR.CZ" 

   

 

7.6   Prodejní vánoční výstava a mirovický jarmark 

 

 Tradičními a veřejností hojně navštěvovanými akcemi školy jsou prodejní výstava 

vánočních dekorací a účinkování žáků ZŠ a MŠ Mirovice při příležitosti městského 

jarmarku. 

 Ve školním roce 2014/2015 připadl termín konání vánočních dílen na čtvrtek       

11. prosince, hotové výrobky se pak prodávaly v tělocvičně školy následující den, v pátek 

12. prosince odpoledne. K vidění i ke koupi byly nejen vkusné svícny z chvojí, ale také 

voňavé vánoční cukroví a perníčky, nejrůznější ozdoby, svíčky, výrobky z papíru, sklenění 

sněhuláci a přáníčka. Současně s prodejní výstavou probíhaly také vánoční besídky v 1. – 

4. třídě. V celé škole panovala vánoční atmosféra. 

 Kulturní vystoupení na mirovickém jarmarku se konalo ve čtvrtek 7. května. 

Generální zkouška proběhla dopoledne, odpoledne obsadili žáci pódium na náměstí na dvě 

hodiny. Přihlížející zhlédli pásmo, ve kterém vystoupily děti ze všech tří tříd mateřské 
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školy, dále pak žáci prvních čtyř ročníků základní školy, žákyně osmého ročníku a také 

členové zájmového kroužku Zumbatomic. Vystoupení mělo úspěch u rodičů i u veřejnosti. 

 

 

7.7   Divadelní vystoupení žáků devátého ročníku 

 

 Poprvé v novodobé historii školy žáci devátého ročníku pod vedením své třídní 

učitelky Jany Levíčkové nacvičili divadelní představení na motivy filmové pohádky 

"Nejkrásnější hádanka". Týdny práce zúročili v posledním školním týdnu při vystoupení   

v kulturním domě v úterý 23. června. Dopoledne zahráli pohádku pro žáky školy i školky, 

odpolední představení bylo určené široké veřejnosti. Navzdory obavám bylo hlediště zcela 

zaplněno. Diváci ocenili herecké výkony, ručně vyrobené kulisy i hezké kostýmy.  

 Nejstarší žáci školy byli také po celý školní rok patrony nejmladších prvňáků a 

zorganizovali pro ně i pro ostatní žáky školy několik akcí (přivítání prvňáčků ve škole, 

dýňování, Mikuláš ve škole, pohádkový les, karneval, pálení čarodějnic, společný výlet      

s prvňáky na Pukňově). 

 Rádi bychom z divadelních představení žáků deváté třídy vytvořili tradici a 

umožnili i nadále nejstarším žákům školy organizovat akce pro mladší spolužáky.  

 

 

7.8   Celé Česko čte dětem 

 

 Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do kampaně Celé Česko čte dětem. 

Posláním obecně prospěšné společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat a 

posilovat vzájemné lidské vztahy. Předčítání rozvíjí paměť, představivost i myšlení. Heslo 

kampaně zní: "Stačí 20 minut denně. Každý den." 

 V rámci tohoto projektu proběhlo například čtení dětí dětem, předčítat žákům do 

školy přišli také členové školské rady, školní knihovna se zapojila dubnovou akcí s názvem 

"Přestávkové čtení". V červnu přijela číst žákům naší školy herečka Dana Syslová. 

 Výše zmíněné aktivity se setkaly s úspěchem a v budoucnu bychom v nich chtěli 

pokračovat, popř. rozšířit jejich okruh. 

  

7.9   Přehled akcí ve školním roce 2014/2015 

  

Termín Název akce Ročníky 

září 

Slavnostní zahájení školního roku všechny 

Exkurze - separace a recyklace odpadů 8., 9. 

Dopravní hřiště 4. 

SPŠ Příbram - Týden techniky 9. 

Exkurze Tábor 4., 5., 6. 

říjen 

Exkurze - moštárna Mirovice 7., 9. 

Exkurze - Sladovna Písek 1., 2. 

Přednáška Dental prevention - ústní hygiena  všechny 

Preventivní program "Já a moje já" 6. - 9. 
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Hudební program - J. Hrabě všechny 

listopad 
SOU Blatná - podpora technického vzdělávání 9. 

Preventivní program "Tabák a alkohol" 4., 5. 

prosinec 

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 9. 

SOU Blatná - podpora technického vzdělávání 8. 

Muzikál "Sněhová královna" 5. - 9. 

leden 
Divadélko Kašpárek: "Ledový král" 1. - 3. 

Celé Česko čte dětem: Velká doktorská pohádka 8.  

únor 
Etiketa - přednáška s panem Fílou 9. 

SOU Blatná - podpora technického vzdělávání 8. 

březen 

Celé Česko čte dětem - přestávkové čtení 8. 

Vaření s kuchařem  8., 9. 

Beseda s P. Hovorkou "Velikonoce" 4., 5. 

Pasování na čtenáře - p. Bílková 1. 

SOU Blatná - podpora technického vzdělávání 7. 

"Sobě blíž"  8., 9. 

Beseda - silniční motocykly 6. - 9. 

duben 
Exkurze - Vodňany, fakulta Rybářství 7., 8. 

Solasido všechny 

květen 

Besídka pro maminky 1. 

Exkurze - Památník Lidice, Malá pevnost 8., 9. 

Třídní výlet - Pukňov 1., 9. 

Květinový den všechny 

Dopravní hřiště 4. 

červen 

Den dětí pana Justicha všechny 

Třídní výlet - planetárium ČB, ZOO Hluboká 2., 3. 

Třídní výlet - Praha 5., 6. 

Třídní výlet - Nelahozeves, Mělník 7., 8. 

Divadlo pro spolužáky - "Nejkrásnější hádanka" 9. + všechny 

Loučení žáků 9. třídy 9. + všechny 

Slavnostní zakončení školního roku všechny 
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8.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

      inspekcí 

                  
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla žádná inspekce. 

 

 

9.   Základní údaje o hospodaření školy 

 

9.1   Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

v  Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 

Stav  

k 31. 12. 2014 

Z
áv

az
n

é 

u
k

az
at

el
e 

Přímé NIV celkem 10 898 567 10 898 567 

z toho 
- Platy 7 804 000 7 804 000 

- OON 38 000 38 000 

Limit počtu zaměstnanců 30,3 29,3 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e 

Odvody 2 666 000 2 673 520 

FKSP 78 000 79 110 

ONIV 222 000 213 370    

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 

Stav  

k 31. 12. 2014 

 

Příspěvek NIV 2 559 458 2 559 458 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy  2 559 458 2 559 458 

 

9.2   Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

v  Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po úpravách) 
Stav  

k 31. 12. 2014 

Peněžní fondy 

Fond odměn 8 000 8 000 

Fond rezervní 271 471 271 471 

Fond investiční 34 159 34 159 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ - - 

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku 0 0 

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracovaná zpráva 

školy, tedy za rok 2014.   

Neinvestiční výdaje na žáka v kalendářním roce 2014 činily 11 864,- Kč. 
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11. Závěr 
 

 Děkuji všem zaměstnancům školy za práci odvedenou ve školním roce 2014/2015, 

zřizovateli za  vytvoření dobrých podmínek pro činnost školy. 

 

 

 

 

 

 

………….………… 

                          Mgr. Jitka Šebková 

              ředitelka v. r. 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou:   1. 10. 2015                      

 

…………………….. 

       Mgr. Dana Čandová 

             předsedkyně ŠR v. r. 


