Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2017/2018

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba.

V Praze dne 14. října 2018
Schváleno školskou radou 25. 10. 2018
Č. j. 22/2018

Mgr. Lucie Kuchťáková
ředitelka školy

2

I. Základní údaje o škole
1.

Název

Základní škola Vokovice
2.

Ředitel školy
Mgr. Lucie Kuchťáková

kuchtakova@zsvokovice.cz

235 358 074

ptackova.zsvok@gmail.com

235 311 492

Statutární zástupce ředitele
Ing. Jiřina Ptáčková
3.

Webové stránky právnické osoby
www.zsvokovice.cz

4.

Kapacita školy
136 žáků

5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy
ZŠ 79 – 01 – C/01
Vzdělávací program – Společná cesta

6.

Místo poskytovaného vzdělávání
Vokovická 32/3
160 00 Praha 6
(MHMP)

7.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Součástí školy je školní družina, školní výdejna, tělocvična, školní hřiště s tartanovým povrchem.

Ve výuce žáci pracují na interaktivních tabulích, v plně vybavené PC učebně, školních dílnách a
specializované učebně na hudební výchovu.
V tomto školním roce se nám podařilo získat opět granty na projekty primární protidrogové
prevence od MČ Prahy 6. V rámci prevence vyjeli žáci školy na zážitkový pobyt. V rámci projektu
Šablon realizujeme Čtenářský kroužek, který navštěvují všichni žáci.
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

a) počty osob

(stav ze zahajovacích výkazů k 30.9.2017)

2

2

33

27

0

0

35

29

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků

počet pedagogických pracovníků

Základní škola

(stav ze zahajovacích výkazů k 30.9.2017)

celkem %
z celkového počtu
pedagogických
pracovníků

kvalifikovaných

35

100 %

nekvalifikovaných

0

0%

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyzických
osobách k 31.
12.2017

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

10

5

10

7

3

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

doplňkové pedagogické
studium

počet
účastníků

počet

zaměření

1

Speciální pedagogika

Univerzita Ústí nad Labem

1

Metoda Hejného

Karlova univerzita

Metodik prevence

Prev - centrum

školský management

0

rozšiřování aprobace

0
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vzdělávací instituce



Semináře, kurzy
BOZP – 15 pedagogů
Neurologie ve vzdělávání – 1 pedagog
Školský zákon – 1 pedagog

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
z toho

2.

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

2

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

0

Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

4

3,6
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ)
1.

Počty tříd a počty žáků
Základní škola

počet tříd

počet žáků

(stav ze zahajovacích výkazů k 30.9.2017)

12

126

Přípravná třída - počet tříd a počet žáků
1 třída – 10 žáků
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu
Během školního roku 2017/2018 odešlo 8 žáků z důvodu změny bydliště. Do školy bylo nově
přijato 10 žáků z důvodu změny bydliště a na doporučení SPC případně PPP.
Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu
zdravotního postižení
Celkem
Zdravotní
postižení celkem

MŠ

školy

žáci

1

126

ZŠ

školy

děti

školy

SŠ
žáci

žáci

126

z toho:
mentální

51

zrakové

0

sluchové

0

vady řeči

6

tělesné

0

kombinované vady

4

autismus

8

vývojové
poruchy učení
vývojové
poruchy chování

2.

školy

53
4

Průměrný počet žáků na třídu a učitele
Základní škola

průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků na učitele

(stav ze zahajovacích výkazů k 30.9.2017)

10,5

7,95
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(stav ze zahajovacích
výkazů k 30.9.2017)

4.

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

126

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkový počet žáků Základní školy

z celkového počtu žáků:

126

prospělo

65

prospělo s vyznamenáním

61

neprospělo

-

opakovalo ročník

-

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

14,926

z toho neomluvených

0,053

5.

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

Základní škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019
ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet odkladů PŠD

22

17

9



Počet nově
otevřených tříd

údaje o nově přijatých do přípravné třídy
1 třída 10 žáků

6.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
V tomto školním roce byl vyučován předmět Čeština pro cizince, který je integrován do hodin

českého jazyka.
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7.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
V rámci školy máme speciální třídu, kde jsou žáci vzdělávání podle individuálních vzdělávacích

plánů, na základě jejich stupni postižení, jedná se především o integraci žáků se středně těžkým
mentálním postižením. Zkušenost po jednom roce je pozitivní a za výsledek má následnou integraci
do tříd, podařilo se nám po roce individuální práce začlenit žáka zpět do kmenové třídy a dohnal
deficit, který měl. Začleňování žáků se znevýhodněného sociokulturního prostředí se daří, jelikož ve
škole těchto žáků mnoho nemáme.

8.

Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole neprobíhá.

9.

Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování výsledků ve vzdělávání si provádíme v rámci školy pomocí jednotných testů s českého

jazyka, matematiky a všeobecného přehledu v 5. a 9. ročníku.

10. Školní vzdělávací programy
Vzdělávací program školy je volně přístupný na webových stránkách školy a v tištěné podobě ve
škole, v tomto školním roce probíhá pilotní ověřování revidovaného ŠVP v souvislosti se změnami
v novele školského zákona od 1. 9. 2016. příští rok pilotní ověřování již skončí.

11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole je vyučován anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Na druhém stupni podle
potřeby doučují žáky učitelé angličtiny. Během školního roku jsou zváni na besedy rodilý mluvčí,
převážně z řad studentů pedagogické fakulty.
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IV. Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Aktivity ve školním roce 2017/2018
téma

aktivity

Adaptační období

Projekt „Moje škola“ – seznámení s pravidly školy, okolím školy,
spolužáky (mezilidské vztahy).
BESIP: spolupráce s Policií ČR (bezpečné chování chodce, chování
v MHD)

Člověk a příroda

chráněná krajinná oblast Šárka (pravidla chování v přírodní rezervaci)
projekt „Malý turista“ – návštěva pražských lesů a parků (příprava na
sportovně zážitkový pobyt)
zvěř českých lesů – environmentální hry (poznávání zvířat a přírodnin)
projektový den „Čtvero ročních období“ – integrovaná skupinová práce
(rozvoj vzájemné podpory a pomoci)
ZOO Ohrada (Hluboká n. Vltavou)

Praha – moje město

Celoroční projekt „Cestujeme po Praze, místě, kde žijeme“ – poznávání
dopravních prostředků a dopravní sítě v Praze (cestování pražskou
integrovanou dopravou, pravidla chování v dopravních prostředcích)
Celoroční projekt „Praha 6“ – místo, kde žiji

Člověk a sport

Plavecký výcvik: září 2017 – leden 2018
Plavecké závody jednotlivců
Sportovní den v Šárce

Člověk a dějiny

Celoroční projekt „Cestujeme po Praze, místě, kde žijeme“ – návštěva
významných pražských míst
Návštěva mimopražských památek (hrady, zámky ČR): Křivoklát,
Hořovice, Libochovice, Hluboká n. Vltavou

Bezpečné chování

Cyklus interaktivních pořadů Policie ČR


osobní bezpečí



bezpečné chování v dopravě



cizí osoba ve škole

Dopravní výchova – dopravní hřiště na Vypichu
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Člověk a kultura

Celoroční projekt „Divadlo žije!“ – školní divadelní představení v divadle
U hasičů (1x měsíčně)
Klaun Fíla – vánoční interaktivní představení

Staročeské tradice

Halloween – projektový den
Adventní dílničky (pečení cukroví, výroba vánočních dárečků, zpívání
koled)
Andělské zvonění – tradiční dílničky
Vánoční zámek Libochovice – prohlídka zámku s adventní tématikou
Velikonoční dílničky – barvení kraslic
Masopustní karneval

1.

Výchovné a kariérové poradenství
Kromě výchovného poradce na škole působí i školní psycholožka, která je přítomna jeden den v

týdnu. Je k dispozici žákům, učitelům, ale i rodičům žáků. Školní psycholožka je přítomna výchovným
komisím, případovým konferencím. Podílí se na zpracování individuálních plánů pro žáky.
Spolupráce s PPP pro Prahu 6 je velice přínosná jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro učitele a
vychovatele. Nejčastěji jsou řešeny problémy, týkající se nevhodného chování žáků vůči sobě. S
rodiči nejčastěji řešíme neomluvenou absenci a nedostatečnou přípravu do školy.
Zpráva o činnosti školní psycholožky ve školním roce 2017-2018
Ve školním roce 2017 - 2018 bylo ze strany školní psycholožky uskutečněno celkem
93 intervencí, z toho 10 u rodičů, 73 konzultací s učiteli a 10 intervencí se žáky. Psycholožka byla
přítomna každý týden ve středu od 9 –11 hodin.
Práce školní psycholožky vychází ze samotného zaměření školy, která je zřízena podle §16, odst.
9 školského zákona. Má třídy s menším počtem žáků, protože vzdělává žáky se specifickými školními
potřebami. Mezi jejich žáky patří zejména děti s PAS a jinými psychiatrickými diagnózami. Škola umí
pracovat i s dětmi s kombinovanými poruchami, zejména s kombinací poruch učení a slabého
nadání. V mnoha třídách jsou přítomny asistentky (i asistenti) pedagoga, se kterými psycholožka
problematiku dětí konzultuje. Škola řeší často problémy svých žáků s OSPOD, na těchto konzultacích
se psycholožka také podílí.
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Specifika práce školní psycholožky na této škole:
Žáci s problémy v chování ve škole
Žáci s problémy v chování ve škole i doma
Závažné sociální problémy
Žáci s psychiatrickými diagnózami, jejich výuka a výchova (specifika autistických dětí)
Škola má 2 vzdělávací programy, pro ZŠ i pro žáky s LMP, psycholožka pracuje s oběma skupinami
dětí.
Jedná se o konzultace s ředitelkou školy, návštěvy ve vyučování, konzultace s učiteli, jednání s rodiči,
individuální pohovory se žáky, event. psychologické vyšetření.
Hlavní problémy, se kterými se školní psycholožka setkávala:
Žáci s problémy v chování ve škole:
Žáci mají často problémy s ovládáním svých emocí, chybí jim náležitá sebekontrola, i když je
k tomu učitelé vedou. Často se jedná o děti s ADHD či poruchou chování. Pedagogové si ztěžují na
pro ně těžko odůvodnitelné výbuchy agrese u dětí během výuky. Bývá to spojeno s požadavky, byť
běžnými, které jsou na děti kladeny.
Psycholožka se v následných rozhovorech se žáky snaží odkrýt příčinu emoční lability žáků, hovořit
s nimi o jejich problémech. Tyto problémy mají velmi často komplexní charakter, jsou podmíněny
nejen samotnou osobností žáka, ev. jeho diagnózou, ale i situací v rodině a jejím vlivem. Někdy lze
zapeklitou situaci řešit návštěvou dětského psychiatra a následnou medikací.
Žáci s problémy v chování ve škole i doma:
Na chování žáků si ztěžují i rodiče, resp. jsou většinou výchovně bezradní. Mnohdy jde o
případy, které jsou řešeny i na OSPOD. Některé případy však nevyřeší ani OSPOD (např. případ
dítěte, který dlouhodobě nechodí do školy a je matkou omlouván ze zdravotních důvodů).
Žáci s psychiatrickými diagnózami, jejich výuka a výchova
V případech těchto žáků se musí postupovat velmi individuálně, žáci potřebují ze strany svých
pedagogů specifický přístup. Děti jsou většinou v péči pedopsychiatra a jsou medikovány.
Přípravný ročník pro děti s OŠD i problémy v adaptaci na kolektiv:
Žáci, kteří nastoupili do přípravného ročníku, mají ve třídě ideální podmínky pro svůj rozvoj,
kromě třídní učitelky – speciální pedagožky je ve třídě přítomna i asistentka pedagoga.
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Případové konference:
Opakovaně řešen 1 žák, který zanedbával výuku, neplnil vůbec školní povinnosti. Situace se
mírně zlepšila po zapojení otce do výchovy. Ze strany psycholožky řešeno opakovaně s matkou.
V Praze dne 13. 10. 2018

2.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Prevence rizikového chování
V rámci školy působí školní poradenské pracoviště (ŠPP). Standardní činnosti poradenských

pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a
pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi
je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Součástí školního poradenského pracoviště jsou
vedle ředitelky školy také zástupce ředitelky školy, výchovný poradce, metodik prevence a školní
psycholog. Konzultační tým pro poskytování služeb ve škole vytvářejí i další pracovníci – třídní učitel,
případně další pedagogové.
Školní metodička prevence Mgr. Eva Drahotínská vypracovává preventivní program školy, krizový
plán a další potřebné dokumenty. Spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogy v případě
předcházení problémům či při jejich řešení. Aktivně se podílí na projektech vyhlášených MŠMT a MČ
Praha 6 a na jejich realizaci (grantové žádost např. Zdravá šestka, Prevence rizikového chování na
MHMP atd.). Vede pravidelné týdenní konzultace s rodiči a žáky, dle potřeby je k dispozici ostatním
pedagogům školy a spolupracuje s dalšími orgány, které se na řešení rizikových situací podílejí
(OSPOD atd.). Ten škole pomáhá při řešení problémů týkajících se rizikového chování žáků. Během
školního roku 2017/2018 byl prostřednictvím adiktologa proškolen celý pedagogický sbor (včetně
asistentů pedagoga) v oblasti rizikových forem chování s přesahem do právního rámce této
problematiky.
Školní metodička aktualizovala Preventivní strategii školy na období let 2016-2019. Pracuje
rovněž s Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních.
Škola rovněž obdržela Doporučení Policie ČR k problematice ozbrojených útoků ve školách, bylo
pedagogickým sborem konzultováno.
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Hodnocení prevence rizikového chování
Škola se věnuje prevenci rizikového chování napříč všemi ročníky. Na 1. stupni působí na žáky
především třídní učitel, který je vede ke zdravému životnímu stylu, seznamuje žáky s péčí o zdraví a
vysvětluje škodlivost nejběžnějších návykových látek. Citlivě reaguje na aktuální situaci ve třídě, škole
i ve společnosti. Od 6. ročníku jsou zařazeny bloky primární prevence vedené lektory Prev-Centra z
Prahy 6. Realizovány jsou jak programy primární (18 hodin za školní rok 2017/2018), tak i selektivní
prevence (celkem 4 hodiny za školní rok 2017/2018). Tyto programy škola realizuje každoročně a
dlouhodobě, žáky i pedagogickým sborem jsou hodnoceny velmi kladně.
Na 2. stupni prochází žáci systematickou výukou vedoucí k prevenci rizikového chování. Je
začleňována do předmětů občanské výchovy, pracovních činností, ale i do hodin přírodopisu apod.
Každý pedagog působil na žáky průběžně během celého školního roku. V třídnických hodinách
podnikali třídní učitelé aktivity, které vedly k utváření zdravého třídního kolektivu. Žáci obou stupňů
se na konci školního roku zúčastnili prožitkového kurzu, kde se učí vzájemné komunikaci, řešení
problémů a navíc kurz rozvíjí a posiluje schopnosti týmové spolupráce. Vzhledem k nižšímu počtu
žáků na naší škole se prožitkové kurzy konaly napříč všemi ročníky ZŠ dle zájmu dětí a zákonných
zástupců.
Školní metodička prevence se zúčastňuje pravidelného školení, zpracovává projekty k dané
tematice, podílí se na jejich realizaci, zajišťuje odborné přednášky pro žáky i pedagogy, stará se o
nástěnku metodika rizikového chování a řeší s žáky problémové situace ve spolupráci s výchovnou
poradkyní a školní psycholožkou. V červnu 2018 dokončila další specializační studium nutné k výkonu
povolání. Každý měsíc se zúčastňuje pravidelných setkávání pracovní skupiny školních metodiků
prevence Prahy 6. Celý pedagogický sbor prošel dalším vzděláváním v oblasti prevence a práce s
třídním kolektivem. Pokračujeme nadále v pravidelném setkávání školního poradenského pracoviště,
které probíhá vždy jednou za měsíc. Setkání se účastní školní psycholog, výchovný poradce a metodik
prevence a vedení školy.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická, environmentální a multikulturní výchova je další ze vzdělávacích nabídek RVP ZV.

Naše škola je realizuje napříč vyučovacími předměty a její zařazení se odráží přímo v osnovách těchto
předmětů. Obsah a charakteristiky výchov je specifikován v RVP
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4.

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova je vyučována napříč všemi předměty na I. i II. stupni. Dále potom v rámci

projektových dnů a školních projektů.
5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Probíhá ve škole napříč všemi předměty, a to od prvního po devátý ročník.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Sportovně zážitkový pobyt pro 1. – 3. třídy
Termín: 23. – 27. dubna 2018
Místo pobytu: Penzion Klamovka, Nižbor - Stradonice
Počet zúčastněných žáků: 26
Počet pedagogů: 4
Asistence: 1
Program:
DEN
Pondělí 23. 4.

Úterý 24. 4.

PROGRAM



Celodenní výlet do křivoklátských lesů




Středa 25. 4.

interaktivní program – Lesy ČR
opékání buřtů
hry v přírodě

Celodenní výlet


Čtvrtek 26. 4.

Seznámení s místem pobytu
Orientace v okolí

ZOO Plzeň

Dopoledne


prvouka: život v lese, ekosystémy

Odpoledne:

Pátek 27. 4.



výlet za příběhy české šlechty na zámek Hořovice




Hodnocení pobytu
Vyhodnocení celotýdenních soutěží „Malý turista“ a „Mladý
přírodovědec“

14

Závěr:
Sportovně zážitkový pobyt proběhl bez incidentů, úrazů, nemocí. Plánovaný program byl bohatý
a podařilo se ho absolvovat celý, bez komplikací.
Spolupráce s ubytovatelem byla bezproblémová, strava i ubytování splnily nároky dětí se
speciálními vzdělávacími i zdravotními potřebami.
Dle závěrečného hodnocení dětí, po návratu i rodičů, splnil pobyt veškerá očekávání. Děti i
rodiče byli spokojeni.

7.

Mimoškolní aktivity
Akce hudebního kroužku – veřejná vystoupení:
Vánoční koncert žáků školy a ZUŠ
Pěvecké vystoupení KD Barča – 2x
Vánoční vystoupení v domě s pečovatelskou službou v Liboci
Vánoční vystoupení pro seniory v penzionu Horizont v Suchdole

8.

Soutěže
Žáci naší školy se účastní převážně sportovních akcí konaných, mimo školu na území Prahy.

9.

Spolupráce právnické osoby s partnery

OSPOD, Policie ČR, Městská policie, Prev – centrum, Pedagogická fakulta Karlovy
univerzity, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola sociálně právní,

V. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Školní družina
Ve školním roce bylo zapsáno celkem 45 dětí - z přípravného ročníku a prvního stupně. Dvě
děti měly osobního asistenta. Žáci byli rozděleni do 3 skupin.
Odpočinkové, zájmové, rekreační činnosti a příprava na školu byly střídány tak, aby byla
zajištěna relaxace po vyučování jak v interiéru, tak ve venkovních prostorách školy. Paní
vychovatelky se zaměřily i na jiné činnosti – kulturu stolování, vytváření kamarádských vztahů ve
skupině, prohlubování vztahů ke své rodině. Každodenní rozhovory s rodiči vytvářely zpětnou vazbu
pedagog-rodič-žák. Cílem družiny je nejen zabavit děti v odpoledních hodinách, ale především
rozvíjet potenciál každého dítěte.
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ČŠI - 14. 6. 2018 podmětem byla stížnost zákonného zástupce – stížnost byla hodnocena jako
neprokazatelná.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Finanční kontrola - zřizovatel MHMP – nebylo zjištěno závažných pochybení
Inspektorát práce – nebylo zjištěno žádné pochybení
VZP – nebylo zjištěno žádné pochybení

VII. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018
Komentář k rozborům hospodaření za rok 2017
Hlavní činnost
Za dané období roku 2017 vykazujeme kladný hospodářský výsledek, a to + 210 866,27 Kč. Výnosy
na hlavní činnosti činí 21 042 589,39 Kč.

Rozčlenění výnosů dle druhů:
Úplata - školní družina

95 200,00 Kč

Úroky

5 275,27 Kč

Ostatní výnosy - FONDY

1 777 598,25 Kč

Ostatní výnosy

539 019,07 Kč

Přímé prostředky – SR

12 278 896,80 Kč

Provozní prostředky od zřizovatele

6 346 600,00 Kč

MČ Praha 6
Výnosy celkem

21 042 589,39 Kč
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Náklady jsou celkem čerpány ve výši

21 042 589,39 Kč

Materiálové náklady celkem čerpány

1 297 527,63 Kč

Nákup energií

815 864,39 Kč

Oprava a údržba

1 542 500,87 Kč

Cestovné

2 872,00 Kč

Služby celkem

1 255 057,17 Kč

Mzdové náklady vč. PN a OON

11 141 647,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

3 758 764,00 Kč

Zákonné sociální náklady (FKSP)

218 994,94 Kč

Daň z úroků

1 097,00 Kč

Ostatní náklady z činnosti

0,39 Kč

Odpisy DNM a DHM

1 008 264,00 Kč

Náklady jsou celkem čerpány ve výši

21 042 589,39 Kč

Materiálové náklady celkem čerpány

1 297 527,63 Kč

Nákup energií

815 864,39 Kč

Oprava a údržba

1 542 500,87 Kč

Cestovné

2 872,00 Kč

Služby celkem

1 255 057,17 Kč

Mzdové náklady vč. PN a OON

11 141 647,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

3 758 764,00 Kč

Zákonné sociální náklady (FKSP)

218 994,94 Kč

Daň z úroků

1 097,00 Kč

Ost. Náklady z činnosti

0,39 Kč

Odpisy DNM a DHM

1 008 264,00 Kč
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Fondy
Fond odměn
-

byl čerpán ve výši 40 000,00 Kč a konečný stav k 31. 12. 2017 je 364 816,00 Kč

Fond investiční
-

je tvořen odpisy majetku ve výši 1 008 264,00 Kč. Čerpán byl ve výši 1 107 532,50 Kč
(malování, oprava tabulí, podlah, střechy, vzduchotechniky, dveří a dlažby školního hřiště).
Stav k 31. 12. 2017 je 2 049 153,87 Kč.

Fond rezervní


účet 413 – je tvořen přídělem z HV z DČ r. 2016 (231 675,63 Kč), čerpán byl ve výši
630 065,75 Kč. (nábytek, tiskárna)



Konečný stav k 31. 12. 2017 je 579 290,85 Kč.
účet 414 - stav k 31. 12. 2017 je 13 832,00 Kč, tvořen byl darem jmen. dárců ve výši
5 000,00 Kč, čerpán nebyl.
Rezervní fond celkem (účet 413 + účet 414) k 31. 12. 2015 je 593 122,85 Kč.

FKSP


je tvořen 2% platů a PN (218 994,94 Kč), čerpání činí za rok 2017 59 379,00
Kč.(stravování zam., kultura)
Konečný stav účtu k 31. 12. 2017 je 432 885,44 Kč.

Doplňková činnost
Hospodářský výsledek je za rok 2017 kladný, a to + 210 866,27 Kč.

Výnosy jsou ve výši

706 067,23 Kč

Náklady jsou čerpány ve výši

495 200,96 Kč

Nebytové prostory

706 067,23 Kč

Celkem výnosy

706 067,23 Kč
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Celkové náklady na DČ

495 200,96 Kč

Mzdové náklady včetně OON

191 400,00 Kč

Energie

164 777,11 Kč

Nákup služeb

113 041,87 Kč

Opravy a údržba

25 981,98 Kč

V roce 2017 byly zapojeny vlastní zdroje do financování provozu školy.
Ve školním roce 2017/2018 opět otvíráme přípravnou třídu a první ročník, vybavení těchto
tříd budeme financovat z vlastních fondů.
Komentář k rozborům hospodaření za 1. pololetí 2018
Hlavní činnost
Za dané období roku 2018 vykazujeme kladný hospodářský výsledek, a to + 234 002,21 Kč.
Výnosy na hlavní činnosti činí 9 468 453,78 Kč

Rozčlenění výnosů dle druhů:
Úplata - školní družina a školní klub

51 600,00 Kč

Úroky

2 519,66 Kč

Ostatní výnosy - FONDY

399 391,80 Kč

Přímé prostředky – SR (ÚZ 33353)

7 243 228,97 Kč

Ostatní výnosy

29 513,35 Kč

Provozní prostředky od zřizovatele

1 742 200,00 Kč

Výnosy celkem

9 468 453,78 Kč

Náklady jsou celkem čerpány ve výši

9 594 710,17 Kč

Materiálové náklady celkem čerpány

132 366,88 Kč

Nákup energií

79 059,39 Kč

Oprava a údržba

539 720,07 Kč

Cestovné

6 000,00 Kč
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Služby celkem

456 704,07 Kč

Mzdové náklady vč. PN a OON

5 748 788,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

1 965 187,00 Kč

Zákonné sociální náklady (FKSP)

114 330,76 Kč

Daň z úroků

475,00 Kč

Odpisy DNM a DHM

552 079,00 Kč

Sportovně zážitkové pobyty budou realizovány ve druhém pololetí.
Fondy
Fond odměn
-

nebyl tvořen přídělem z hospodářského výsledku z DČ r. 2017, čerpán nebyl
a konečný stav k 30. 6. 2018 je 364 816,00 Kč.

Fond investiční
-

je tvořen odpisy majetku (552 079,00 Kč), čerpán byl ve výši 371 102,00 Kč (oprava
střechy, římsy, fasády a komínů). Stav je k 30. 6. 2018 2 230 130,87 Kč.

Fond rezervní


účet 413 – je tvořen přídělem z HV z DČ r. 2017 (210 866,27 Kč), čerpán byl ve výši
28 289,80 Kč (nákup kopírky).



Konečný stav k 30. 6. 2018 je 761 867,32 Kč.



účet 414 – Konečný stav k 30. 6. 2018 je 13 832,00 Kč (sponzorské dary).

Rezervní fond celkem (účet 413 + účet 414) k 30. 6. 2018 je 775 699,32 Kč.
FKSP
-

je tvořen 2% platů a PN (113 770,76 Kč), čerpání činí za 1. polovinu roku 2018 30 662,24 Kč
(příspěvky na stravování zaměstnanců, na kulturu a soc. výpomoc). Konečný stav účtu k 30.
6. 2018 je 515 993,96 Kč.

Kapitálové (investiční) prostředky nemá škola pro rok 2018 přiděleny.
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Doplňková činnost
Hospodářský výsledek je na 1. pol. roku 2018 kladný, a to + 360 258,60 Kč
Výnosy jsou ve výši

437 987,84 Kč

Náklady jsou čerpány ve výši

77 729,24Kč

Nebytové prostory

437 987,84 Kč

Celkem výnosy

437 987,84 Kč

Celkové náklady na DČ

77 729,24 Kč

Mzdové náklady včetně OON

84 000,00 Kč

Nákup energií (z vyúčtování r. 2017)

-6 270,76 Kč

Opravy a údržba
Nákup služeb

Pro 2. polovinu roku 2018 počítáme se zapojením vlastních zdrojů (fondů) do financování
školy a rozpočet školy nebude přečerpán.
Ve školním roce 2018/2019 opět otvíráme přípravnou třídu a první ročník, vybavení těchto
tříd budeme financovat z vlastních fondů.
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VIII. Další informace
Další informace o škole a její činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách školy
www.zsvokovice.cz.
Škola jako povinný subjekt ve školním roce 2016/2017 neposkytovala žádné údaje
vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva byla vypracována na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a
dále v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. Zpráva byla
vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů v platném znění.

Mgr. Lucie Kuchťáková
ředitelka školy
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