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1. Základní údaje o škole 2018/19
1.1. Základní údaje o škole.
Název:
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt.
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.
IČO:
750 344 25
Školská zařízení: Základní škola
IZO 114 001 596
Mateřská škola
IZO 150 044 437
Školní družina
IZO 114 001 600
Školní jídelna
IZO 114 001 618
Kontakty:

ředitelna
318 862 501
sborovna
318 862 301, mobil ZŠ 731 165 916
mateřská škola
318 862 306, mobil MŠ 604 111 522
školní jídelna
318 862 502, mobil ŠJ 734 240 760
mobil ŠD
734 632 632
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
www.skolahora.cz

Zřizovatel:

Město Krásná Hora nad Vltavou

Vedení školy:

Mgr.Eva Šedivá

Školská rada:

zástupci rodičů:
Josef Macke, Simona Zelenková, Šárka Kuželová
zástupci obce:
Vít Hubička, Hana Jurčová, Pavel Lacina
zástupci pedagogů:
Dana Jirsová, Marcela Kakešová, Martin Švec

Přehled oborů základního vzdělávání
Kod
Obor vzdělávání
79-01-C/01
Základní vzdělávání

RVP

Zařazené ročníky
1.-9.ročník

1.2. Školní budovy.
Škola je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 200 metrů
- v hlavní budově jsou všechny učebny, tělocvična, školní jídelna
- ve druhé budově je školní družina a mateřská škola
- obě budovy se nacházejí blízko centra obce – asi 100 metrů od náměstí, kde
je hlavní autobusová zastávka
V roce 2010 byly budovy zatepleny, vyměněna okna a venkovní dveře. Změnil se způsob
vytápění: budova základní školy, tělocvična a jídelna se vytápí kotlem na štěpku. Budova
mateřské školy je vytápěna tepelným čerpadlem. Tato změna proběhla díky dvěma
dotacím, které získala obec Krásná Hora nad Vltavou - „Změna zdroje vytápění a
zateplení“. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a
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Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP i s částečnou finanční podporou
Středočeského kraje.
1.3.1. Vybavení školy – prostorové:
Budova MŠ a ŠD:
1.patro - herna, ložnice, pracovní místnost se stoly a židlemi, učitelský kabinet
přízemí - herna starších dětí, herna a kabinet ŠD, šatna
Budova ZŠ:
8 kmenových učeben
1 učebna počítačů
1 učebna pracovních činností
školní dílna s pracovními stoly a základním technickým vybavením
školní knihovna je součástí třídy
ředitelna, je zároveň i kanceláří účetní
sborovna s kuchyňkou a šatnou
kabinet fyziky a chemie, kabinet přírodopisu
kabinet učebnic
šatna společná, vybavená samostatnými skříňkami pro všechny žáky
bufet = výdej ovoce ve škole
tělocvična ( a 2 kabinety Tv, 2 šatny, sociální zařízení)
vybavení tělocvičny – hřiště na volejbal, házenou, basketbal, základní nářadí
školní jídelna s kuchyní
Prostory školy jsou zejména během hlavních prázdnin po dohodě se zřizovatelem
průběžně malovány, případně doplněny obklady, opravy maleb na chodbě a postupně se
vyměňují tělesa topení po třídách, zářivky
Přilehlé venkovní prostory:
 školní zahrada „U lípy“ obsahuje hrací prvek Sokolí věže se skluzavkou, pískoviště, tři
pružinová houpadla. Doposud byl využíván hlavně dětmi z mateřské školy.
V srpnu 2019 byla dokončena stavba kryté venkovní třídy, zatím je třída vybavena
staršími lavicemi a židlemi, tabulí. Prostor zahrady je průběžně doplňován a osazován
různými rostlinami tak, aby se maximálně využíval pro ZŠ a MŠ.
Součástí zahrady je zatím několik záhonků na pěstitelské práce.
 hřiště „Pod školou“ s doskočištěm ( v plánu přebudovat na hřiště na volejbal a
vybíjenou
 oddychový prostor „Vedle školy“ – pro ŠD a MŠ ( sezení, prolézačka, ohniště )
1.3.2. Vybavení školy – nábytek
V současné době všechny učebny, kromě jedné, jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a
židlemi (červená 2005, modrá 2006, oranžová 2009, zelená 2011, učebna VV, dvě třídy
2018 ). Učebna pracovních činností má pevné židle a variabilní stoly 2008, v pracovně IT
jsou židle z roku 2008.
Dále se průběžně obnovují skříně a skříňky ve třídách, archivní skříně.
V roce 2009 byl pořízen nový nábytek do sborovny, tj. stoly s nástavcem a židle, v roce
2014 byla sborovna rozšířena o kabinet s kuchyňskou linkou a šatními skříněmi a dalším
pracovním stolem.
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Ve většině učeben prvního stupně je na části podlahy koberec na sezení, společné
povídání, práci v kruhu.
V ředitelně je nábytek z roku 2006 a 2009. Ředitelna však nevyhovuje malým prostorem, i
proto že je zde také pracoviště účetní.
V šatně mají žáci každý svoji uzamykatelnou skříňku. Skříňky byly dokupovány postupně,
jejich stáří je asi 10 let.
Ve školní družině je nový učitelský stůl, lavice a židle z roku 2006 a 2009. Nová výmalba
byla provedena na jaře 2017, nový nábytek a koberec jsou z téhož roku. Žáci v ŠD mají k
dispozici malé šatnové skříňky.
V mateřské škole je nábytek obnovován postupně z provozních peněz i z výběru poplatků
MŠ. V roce 2015 byl nábytek doplněn tak, aby mohla být zřízena tzv.centra aktivit pro
program Začít spolu.
Během prázdnin 2017 bylo vymalováno horní patro budovy MŠ a chodba. Malování
musela přecházet oprava stěn – odstranění starých nátěrů a příprava podkladu pro nové
malování. Kuchyňka MŠ vybavena novým nábytkem, obnoven byl i nábytek v kabinetu.
Během prázdnin 2018 bylo dokončeno malování v budově MŠ a ŠD v přízemí, byla
vymalována šatna a třída předškoláků, vyměněn koberec a větší část nábytku v této třídě.
Malování opět musela předcházet celková rekonstrukce stěn,
Nábytek ve školní jídelně je z roku 2016. Vybavení školní kuchyně se obměňuje
průběžně.. V roce 2018 byl zakoupen nový nábytek do kanceláře vedoucí, dále počítač a
nové programy pro ŠJ.
1.3.3. Vybavení školy – technické + základní pomůcky
2
2
11
1
12
22
1
1
1
1
1
4
3
1
1
2

Interaktivní tabule + dataprojektor (2008, 2011)
(+ řada interaktivních učebnic pro přírodopis druhý stupeň, tj.celkem 4)
dataprojektor + plátno + notebook ve třídě
Počítače v pracovně IT (2016) + 1 dataprojektor + plátno
(programové vybavení – Terasoft, Langmaster,Silcom, Matik, Stiefel,.
Počítač v učebně HV
Notebooků pro žáky (8 z 2011, 4 z 2012)
Tabletů – ipady + nabíjecí kufr + notebok pro učitele
DVD
2 počítače + tiskárna pro učitele – sborovna
Počítač + tiskárna administrativa
Notebook – ředitelna (2014)
Počítač + tiskárna ŠJ
CD přehrávač, 5 radiomagnetofon
Televize, 2 Video, 3 zpětný projektor
Klávesy ZŠ + 1 MŠ
Fotoaparát velký, 6x fotoaparát malý + 1x ŠD, 7x GPS, 5x dalekohled
Kopírka

Další pomůcky, kromě již zmíněného technického vybavení.
 kvalitní mapy, plakáty s přehledy učiva ČJ, AJ, Che, Př, Dě ..,
Většina map a plakátů je doplněna laminovanými kartami pro skupin. práci.
 Interaktivní učebnice k použití na tabuli Př., Ze, Ma, ..
 soubory karet na procvičování učiva – pro 1.stupeň
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 pexesa, doplňovací tabulky, modely těles,
 výběr prvků Hejného matematiky
Pomůcky jsou doplňovány a obnovovány průběžně dle aktuálních potřeb a možností
finančních.
 Knihy do školní knihovny dokupujeme každoročně.
 Od roku 2015 má každá třída prvního stupně svoji vlastní knihovničku, větší
knihovnička je i pro druhý stupeň – zde si žáci půjčují knihy sami průběžně, knihy
se doplňují dle zájmu žáků.
 Učebnice, které mají děti ze školy zapůjčené, jsou obnovovány průběžně, (zejména
zničené). Pokud je třeba, obnoví se i celá řada učebnic (zastaralé, ..)
Větší úpravy a nové vybavení v posledních letech - stručný přehled
2016
 oprava stěn a vymalování v učebně VV
 nové skříně v učebně VV 25 tis Kč
 vymalována třída přírodopisu a modrá třída
 vyměněna tělesa topení ve zmíněných třídách (MÚ)
 kompletní výměna zářivek ve třídě u sborovny (MÚ)
 stoly a židle do školní jídelny 49 + 77 tis Kč
 kopírka velká – sborovna 22tis
 počítače pracovna IT – 11ks
 dataprojektor 21 tisKč
2017
 rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy, vymalování - včetně ŠD
 výměna zářivek v horních třídách (MÚ)
 nové skříňky a koberec do ŠD 40 tis Kč
 obnova a doplnění vybavení kuchyňky mateřské školy, která slouží i pro aktivity ŠD
(pečení cukroví, ..) 65 tis kč
 nové stoly v kabinetu MŠ 28 tis Kč
 dokončena výměna topení radiátorů v hlavní školní budově (MÚ)
 rekonstrukce mycí linky ŠJ - výměna nerezových dřezů (MÚ)
 vymalování školní jídelny + nové lino 47 tis Kč
Vybavení pořízené k 1.9.2017 pro zahájení provozu ZUŠ Sedlčany,
pobočka Krásná Hora pro výuky hudebních oborů a výtvarného oboru
 klávesy 14 tis Kč
 generální oprava a servis piána 16 tis Kč
 stolní počítač a velký stůl do učebny HV 40 tis Kč
 2 stojany na noty
 skříň do výtvarné výchovy 10 tis Kč
 keramická pec + připojení 40 tis tis Kč
2018
 knihovna a židle do kabinetu MŠ 19 tis Kč
 notebook MŠ 26 tis, klávesy MŠ 10 tis Kč
 druhá část rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy (přízemí) - oprava stěn ve
třídě předškoláků, vymalování, výměna starých skříněk, doplnění nábytku, výměna
koberce,
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oprava stěn a stropu v šatně, vymalování šatny + namalování obrázků na stěny 90
tis Kč ( + MÚ)
ŠJ nábytek kancelář, výměna části nerezového nábytku, počítač + nový sw, nové
talíře 120 tis Kč
2 dataprojektory a 2 plátna do dvou tříd druhého stupně
výměna zářivek v jedné třídě a ředitelně 25 tis Kč
nové židle a lavice ve dvou třídách ZŠ – prvňáci a třída u sborovny 80 tis Kč
nové archivní skříně 35tis Kč
uzamykatelná skříň do sborovny 18tisKč
výměna tabulí – 2x bílá fix, 2x zelená







2019
 přírodopis – kostra, 3 mikroskopy 17tis Kč
 počítačový server 40tis Kč
 doplnění nábytku MŠ

2. Přehled pracovníků školy 2018/19
2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Bc.
Bc.

Michaela
Michal
Marcela
Radka
Stanislava
Vlasta
Denisa
Ivana
Zuzana
Eva
Martin
Martina
Veronika

Balounová
Bařina
Kakešová
Čandová
Koudelková
Lhotecká
Ringesová
Sedláková
Spálenská
Šedivá
Švec
Vlčková
Zelenková

Učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
ředitelka školy
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ

Jiří
Jana
Michaela
Kateřina
Ilona
Kateřina
Dana
Olga
Jana
Lucie

Cihelka
Čandová
Kolínská
Richterová
Škochová
Benešová
Jirsová
Hubičková
Černá
Šarkozyová

asistent pedagoga ZŠ
asistent pedagoga ZŠ
asistentka pedagoga ZŠ
asistentka pedagoga ZŠ
asistentka pedagoga ZŠ
vychovatelka ŠD
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistentka pedagoga MŠ
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Provozní pracovníci:

Bc.

Lucie
Barbora
Božena
Ludmila
Dana
Kristína
Pavel
Vladimíra
Ilona

Palusová
Bajerová
Pítová
Kulandová
Volfová
Kutilová
Spilka
Švecová
Škochová

úklid ZŠ
úklid ZŠ
úklid MŠ, dovoz jídla MŠ
vedoucí ŠJ
hlavní kuchařka
kuchařka
školník
hlavní a mzdová účetní
administrativa

2.2. Organizace školního roku 2018/19 - Přidělení tříd a počty žáků k 30.9.2018
1.stupeň
I.tř.

Mgr. Denisa Ringesová

1.roč.

11 žáků

+1 žák IV

II.tř.

Mgr.Martina Vlčková

2.roč.

10 žáků

+1 žák IV, +1 žák v zš

3.roč.

8 žáků

+1 žák v zš

4.roč.
5.roč.

14 žáků
9 žáků

IV.tř. Ing. Veronika Zelenková
6.roč.
Jiří Cihelka, Jana Čandová, AP
V.tř. Mgr. Radka Čandová
7.roč.

14 žáků

VI.tř. Mgr. Marcela Kakešová
Ilona Škochová, AP
VII.tř. Mgr. Martin Švec

8.roč.

11 žáků

9.roč.

11 žáků

Michaela Kolínská, AP
III.tř. Mgr.Stanislava Koudelková
Bc. Kateřina Richterová, AP
2.stupeň

celkem

20 žáků

108 žáků 1.stupeň 52 žáků + 2.stupeň 56 žáků
individuální vzdělávání – 2 žáci
vzdělávání v zahraniční škole – 2 žáci

Školní družina:
Bc. Kateřina Benešová

vychovatelka 28 žáků 1.stupně

8

3. Nově přijatí žáci 2018/19
Žáci přijatí do prvního ročníku
K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 16 dětí.
Rozhodnutí o odkladu bylo vydáno čtyřem žákům.
Do 1.ročníku nastoupilo 12 žáků, z toho 1 žák plnil povinnou školní docházku formou
individuálního vzdělávání

4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2018/19
4.1. Výuka probíhala
ve všech ročnících
podle ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 210/07
4.2. Souhrnné hodnocení výsledků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků
1.pol
12
10
9
14
9
15
19
11
11
110

Počet vyznam.
1.pol
SH
8
8
5
7
6
8
5
7
54

Počet žáků
2.pol.
12
10
9
14
9
16
19
12
11
112

Počet vyznam.
2.pol
SH
6
6
5
7
9
7
5
7
52

4.3. Chování
 Důtka třídního učitele 1.pol. 4x, 2.pol. 4x
 Důtka ředitele 2.pol 1x
 snížený stupeň z chování: uspokojivé 1x
Hodnocení přístupu ke vzdělání
Společně s vysvědčení dostávají žáci doplňující informace „Hodnocení přístupu ke
vzdělávání“. Hodnocení je vypracováno samostatně a popisuje přístup žáků ke školní
práci tak, aby rodiče byli informováni nejen o známkách, ale i o pracovním postoji dětí a
podrobněji o chování. Hodnocení připravují vždy všichni učitelé, kteří ve třídě vyučují.
4.4. Umístění vycházejících žáků – 11 žáků
 gymnázium 4 žáci
 střední odborné školy 6 žáků
 odborná učiliště 1 žák
 osmileté gymnázium 1 žák
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4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2018/19


5.ročník: ČJ, MA, OSP – hodnoty percentilu za jednotlivé předměty

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ČJ
65
32
56
52
67
53
89
70
26

M
95
24
58
12
26
41
99
87
21

OSP
67
7
40
40
90
40
91
18
37

Ze souhrnné zprávy o testování 5.ročníků 2018/19
Průměrný celkový percentil:

Obecné studijní předpoklady
57%
Český jazyk
51%
Matematika
48%
Výsledky žáků v českém jazyce jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol.
Polovina zúčastněných škol měla v matematice lepší výsledky než vaše škola.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
- studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů
- studijní potenciál žáků v matematice je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na
nižší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů


9.ročník: ČJ, MA, OSP – hodnoty percentilu za jednotlivé předměty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČJ
68
82
87
61
85
18
10
95
52
22
21

MA
67
55
61
19
97
21
7
93
46
33
11

OSP
34
54
79
39
77
36
26
76
31
17
31

Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků 2018/19
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijní předpoklady
Český jazyk
Matematika

55%
46%
46%

Polovina zúčastněných škol měla v českém jazyce lepší výsledky než vaši žáci.
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60% zúčastněných škol mělo v matematice lepší výsledky než vaše škola.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že:
- studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na
nižší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů
- studijní potenciál žáků v matematice je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na
nižší úrovni než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují tzv. pod svoje
možnosti.

5. Nabídka volnočasových aktivit,
prevence sociálně patologických jevů
Kroužky ve školním roce 2018/19
A) Kroužky ve škole
Malované zpívánky
Logopedie
Mladý přírodovědec
Volejbal
Florbal
Školní knihovna

p.uč. Ringesová
p.uč.Koudelková
p.uč. Kakešová
p.uč. Zelenková
p.uč.Bařina
p.uč.Koudelková

A) Preventivní program
 Nabídka volnočasových aktivit zajišťovaných školou je součástí
Minimálního programu prevence soc.patologických jevů, který má škola zpracovaný.




Další nabídku volnočasových aktivit nabízí místní Sokol, s využitím školní
tělocvičny - oddíl všestranných dovedností.
Ve školní tělocvičně dále probíhalo cvičení pro žáky 1. až 3.ročníku.
Zájemci z řad chlapců i dívek hrají fotbal v místní TJ. V zimních měsících na
tréninky také využívají školní tělocvičnu.

V rámci prevence sociálně patologických jevů opakovaně zajišťujeme programy pro žáky
2. i 1.stupně.
Ve školním roce 2018/19 absolvovali žáci tyto preventivní bloky:
4.+5., 6. roč. Nebezpečí na i-netu - leden 2019
6.roč.
Prevence šikany, cílená práce se třídou - duben 2019
1. -9.roč.
Společné bubnování– posílení spolupráce ve skupině - květen 2019
6.- 9.roč.d Beseda – sebeuvědomění, sebeláska, poruchy příjmu potravy - červen 2019
Další činnosti zaměřené na osobnostní rozvoj, prevenci patologických jevů a
budování třídního klimatu
a) Nastavení třídních pravidel – začátek školního roku – třídnické dopoledne
b) Práce třídního učitele s kolektivem třídy
- první stupeň pravidelné komunikační kruhy zejména v rámci pondělní hodiny
češtiny
- druhý stupeň v rámci hodin rodinné výchovy, kterou má vždy třídní učitel, vhodně
zařazuje aktivity OSV
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c) Pravidelné bloky prevence zejména pro 2.stupeň, nově i pro 4. a 5.ročník – viz.
výše uvedené
d) Spaní ve škole – společná akce třídy, nebo družiny jednou až dvakrát do roka
e) Den s třídním učitelem – na závěr školního roku
V konkrétních případech se obracíme na OSPOD Sedlčany, preventivně – minimálně
jedna pravidelná schůzka na začátku školního roku, další schůzky, či telefonické
konzultace dle potřeby..
Spolupracujeme také s Policií ČR.
B) Využití prostor školy k dalším aktivitám
Činnosti pobočky ZUŠ Sedlčany od 1.9.2017
Pro pobočku Krásná Hora n.Vlt. bylo povoleno 20 míst pro výtvarný obor a 20 míst pro
hudební obor.
Dle zájmu a výsledků talentových zkoušek ve školním roce 2018/19 žáci navštěvovali tyto
obory: výtvarný obor – 2 skupiny
hudební obor – výuka hry na kytaru, klávesové nástroje, klavír
Zřízením pobočky ZUŠ Sedlčany v naší škole jsme umožnili zejména mladším žákům, aby
se přihlásili do základní umělecké školy a věnovali se výtvarnému, či hudebnímu oboru.
ZUŠ Sedlčany navštěvovali žáci i v předcházejících letech, ale vzhledem ke špatné
dostupnosti veřejnou dopravou si mohli dovolit dojíždět pouze někteří žáci.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2018/19
Jméno

Místo

Téma semináře

Délka

Olga Hubičková

Příbram
19.9.2018
Benešov
3.10.2018
Praha
6.11.2018
Praha
7.11.2018
Benešov
21.11.2018
Příbram
26.11.2018
Vlašim

Zdravé cvičení – Abeceda správné
držení těla
Zdravé cvičení – Abeceda správného
držení těla
Den ve třídě Začít spolu v MŠ

4 hod.

Jak vést zasedání, aby nás to bavilo

8 hod.

Dítě s potřebou podpůrných opatření
v mateřské škole
Změny právních předpisů ve školství
od 1. ledna 2019
Specializační studium pro školní
koordinátory environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
Jan na skupinové a kooperativní
učení?
Začínáme učit s filmem

8 hod.

Jana Černá
Lucie Lacinová
Michal Bařina
Jana Černá
Mgr. Eva Šedivá
Mgr. Marcela
Kakešová

28.11.2018
Mgr. Marcela
Praha
Kakešová
3.12.2018
Mgr. Michal Bařina Praha
21.2.2019
Mgr. Radka
Praha
Čandová
5.3.2019

4 hod.
8 hod.

4 hod
Dokončení
studia
8 hod.
8 hod.

Komplexní práce s třídním kolektivem 8 hod.
– prevence a řešení problémů
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Kristina Kutilová
Dana Volfová
Jana Černá
Olga Hubičková
Pedagogové =
sborovna
Jana Čandová
Bc. Kateřina
Richterová
Dana Jirsová
Pedagogičtí
pracovníci –
sborovna
Mgr. Martina
Vlčková
Mgr. Martin Švec
Mgr. Eva Šedivá
Mgr. Martin Švec
Bc. Kateřina
Benešová
Mgr. Eva Šedivá
Jana Černá
Mgr. Marcela
Kakešová

Příbram
březen 2019
Příbram
březen 2019
Benešov
1.4.2019
Benešov
1.4.2019
Krásná Hora
18.4.2019
Praha
24.4.2019
Praha
24.4.2019
Příbram
29.4.2019
Krásná Hora
9.5.2019
Praha
16.5.2019
Praha
16.5.2019
Chýně
24.5.2019
Praha
30.5.2019
Vodňany
31.7.-1.8.19
Chanovice
18.-20.8.19
Sezim. Ústí
19.-23.8.19
Kněžice
23.-25.8.19

Hygienické minimum pro kuchařky a
kuchaře
Hygienické minimum pro kuchařky a
kuchaře
PPP a IVP – nástroje individualizace
vzdělávání v MŠ
PPP a IVP – nástroje individualizace
vzdělávání v MŠ
Jak neztratit energii a chuť do práce

90 min.

Spolupráce asistenta pedagoga a
učitele
Spolupráce asistenta pedagoga a
učitele
Šikovné ruce – nejen smysly, ale i
motorika rozvíjí mozek
Jak úspěšně komunikovat
s pedagogy a rozvíjet spolupráci na
školách
Tvorba rozvrhu a suplování
v systému škola OnLine/dm Software
Tvorba rozvrhu a suplování
v systému škola OnLine/dm Software
TOŠ: Škola jinak – Rozvojové dny
anebo jak dál pracovat se ŠVP
Jak na správu iPadů

6 hod.

Osvěžována I. aneb Osobnostně
sociální rozvoj předškolních
pedagogů MŠ
Letní škola TOŠ – Rozvoj profesních
kompetencí řídících pracovníků škol
Vzdělávací program Začít spolu –
základní kurz pro učitele MŠ
Hurá z lavic – učení venku

16 hod.

90 min.
8 hod.
8 hod.
6 hod.

6 hod.
8 hod.
8 hod.

8 hod.
8 hod.
8 hod.
6 hod

20 hod.
40 hod.
24 hod.

7. Aktivity školy, prezentace na veřejnosti a spolupráce s rodiči
2018/19
7.1. Přehled hlavních akcí základní školy 2018/19
září
3.9. slavnostní zahájení školního roku
4.9. třídnické dopoledne
12.9. Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ
19.9. vytrvalostní běh Sedlčany
20.9. dopravní výchova 3. – 5.roč. – výuka ve škole
24.9. Koruny Karla IV – Železná koruna Lombardská
24.9. Staré pověsti české – dějepisný pořad
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20.9. sportovní dopoledne s Da-bou 1.st.
říjen
2.10. zahájení činnosti všech kroužků
6.10. 1.schůzka žákovského parlamentu
10.10. sběr papíru
10.10. Přírodovědný klokan
12.10. dopravní hřiště Příbram – 3. -5.roč.
15.10. Úřad práce Příbram – 9.roč. – volba povolání
17.10. exkurze Památník Vojna + důl Vojtěch
18.10. Dravci a sovy – přírodovědný program, ukázky
24.10. školní kolo Pišqworky
26.10. celoškolní projekt Osmičky v české historii
Listopad
5.11. zdravotní cvičení pro MŠ a 1.roč.
14.11. exkurze Hasiči Praha – 6.roč.
19.11. konzultační týden 19.- 23.11.
22.11. pohádka pro MŠ a 1.roč.
23.11. Veletrh škol Praha – 9.roč. – volba povolání
.
27.11. sportování s DA-Bou 3. až 5.roč.
testování Scio 9.roč.
příprava adventního vystoupení a jarmarku - listopad
Prosinec
1.12. adventní vystoupení a jarmark
5.12. Mikuláš ve škole
6.12. hudební vystoupení v DD Sedlčany -6.roč.
6.12. Akce školního parlamentu odpolední kino 1.st.
12.12. Akce školního parlamentu odpolední kino 1.st.
18.12. exkurze Techmánia Plzeň
19.12. exkurze Sladovna Písek
22.12. Vánoce se třídou a sbírka Skutečný dárek
leden
13.1. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. až 9.roč.
16.1. preventivní program 4.+5.roč., 6.roč. – nebezpečí internetu
19.1. Olympiáda z ČJ – okresní kolo
únor
6.2. Akce školního parlamentu – Den naruby
13.2. bruslení Sedlčany – v rámci výuky TV – 1.blok
13.2. maškarní ve ŠD
28.2. Náš školáček – odpolední schůzka s budoucími předškoláky a rodiči
březen
6.3. bruslení Sedlčany – v rámci výuky TV – 2.blok
7.3. Kytice – divadelní vystoupení KDJS . 2.st.
11.3. Jarní prázdniny 11.3.- 15.3.
19.3. sportování s Da-bou 1.+2.roč.
20.3. Náš školáček – návštěva rodičů s dětmi dopoledne v hodinách
22.3. Matematický klokan
29.3. ŠD+MŠ odpolední divadlo v Příbrami
Pro rodiče:

6.3. beseda se speciální pedagožkou v ZŠ
28.3. beseda na téma Nebezpečí na síti
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Duben
3.4.
8.4.
8.4.
10.4.
16.4.
17.4.
24.4.
25.4.

Škola v pohybu – ukázka pohybových aktivit v hodině TV- 1.,4. a 5.roč.
výuka plavání a škola v přírodě 1st. 8.4. až 12.4. Srní
masáž srdce – výukový blok se zdravotníkem 8. a 9.roč.
zápis do 1.ročníku
exkurze EVVO – Želivka – v rámci Dne Země – 1.st.
exkurze EVVO – naučná stezka Koněprusy – v rámci Dne Země -2.st.
vybíjená Sedlčany 4.+5.roč.
vybíjená Sedlčany 2.+3.roč.
testování Scio – 5.roč.

květen
14.5.
16.5.
20.5.
23.5.
27.5.
25.5.
28.5.
červen
6.6.
4.6.
13.6.
13.6.
14.6.
19.6.
27.6.
28.6.
28.6.
29.6.

fotografování tříd
Květinový den – prodej kytiček Ligy proti rakovině
odpolední blok – úklid okolí rybníka v rámci EVVo . 2.st.
Škola v pohybu – ukázka pohybových aktivit v hodině TV – 2.+.3.roč.
Bubnování v kruhu – netradiční hudební vystoupení zaměřené na spolupráci
Hodina přírodopisu s ornitologem – ukázka odchytu ptáků
Prevence šikany – cílená práce se třídou – 6.roč.
mobilní dopravní hřiště pro 1.st. a MŠ
beseda o životě na Ukrajině – odložená – ke Dni Evropy 2.st.
exkurze Svatá Hora Příbram – 8.roč.
exkurze židovský hřbitov Radobyl 9.roč.
exkurze ZD Krásná Hora – všichni
outdorový výlet Častoboř – 2st. – 19.6. 21.6.
den s třídním učitelem – všechny třídy
chování za mimořádných situací – mimořádné události v krajině
závěrečný volejbal devítka x učitelé 29.6.
vydání vysvědčení a slavnostní rozloučení s devítkou v obřadní síni MÚ

7.2. Výběr školních aktivit, které považujeme za důležité a probíhají průběžně.
 Aktivity, které vedou žáky k rozvoji tělesné zdatnosti:
V naší škole máme výhodu dvou kvalifikovaných učitelů Tv a pěkné tělocvičny. Sportovní
aktivity se snažíme zařazovat v dostatečném množství. Je to důležité nejen pro rozvoj
tělesné zdatnosti, ale je to i návod, jak smysluplně trávit volný čas.
Žáci se zúčastňují vybraných sportovních soutěží, kde si dle zájmu mohou porovnat svoji
zdatnost se žáky ze sousedních škol:
Vytrvalostní běh, velikonoční trojboj, vybíjená pro 1.stupeň, školní turnaj ve florbale, kinballu.
Pravidelné sportovní dopoledne se sportovním klubem DA-BA pro 1.stupeň
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj je jedním z hlavních projektů ČOV v rámci dlouhodobé kampaně na
podporu sportu a zdravého životního stylu - Česko sportuje. Jeho cílem je zapojit co
nejvíce žáků ZŠ do 6 měřitelných disciplín v rámci standartních hodin TV. Soutěž o
nejlepší výkon je až na druhém místě. Disciplíny, ve kterých se soutěží jsou:
1.skok daleký z místa, 2. běh na 60m (nebo člunkový běh na 4x10m), 3. běh na 500m
(běh na 1000m), 4.hluboký předklon, 5.výdrž ve shybu (shyby), 6. hod kriketovým míčkem.
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Žáci, kteří se do projektu zapojili, na konci školního roku dostávají vysvědčení své tělesné
zdatnosti.
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. až 9.ročníku pořádáme pravidelně většinou
každoročně, záleží na zájmu žáků. Kurzy se vždy účastní dva učitelé tělesné výchovy a
další třídní učitel. Kromě základních lyžařských dovedností žáci pod vedením učitelů
využívají pobytu k budování vzájemných vztahů.
Povinná výuka plavání formou školy v přírodě na Šumavě – Plavecká škola Srní. Výuku
plavání jsme nabízeli a realizovali touto formou již v předcházejících letech, neboť se nám
takto osvědčilo plnění povinného počtu hodin. Kurz je intenzivní a pokrok je za týden
výuky plavání znát. Přínosem je i společně strávený čas, společné hry i trochu poznávání
Šumavy. Přínosem v letošním roce bylo, že dopravu z větší části pokryla dotace
Středočeského kraje, takže náklady byly o něco nižší. Předpokládáme, že kurz bude
organizován jedenkrát za dva roky.
Výuku bruslení na zimním stadionu v Sedlčanech jsme od letošního školního ročníku
zařadili pravidelně. V zimním období se již nelze spoléhat na přírodní led, proto jsme se
rozhodli minimálně dvakrát během školního roku pronajmout na 1,5 hod plochu zimního
stadionu. Těchto hodin tělesné výchovy se pak účastnili oba učitelé TV a všichni žáci
druhého stupně.
Outdorový výlet pro druhý stupeň
Na konci školního roku třídenní výlet, kdy se věnují převážně sportování. Vzhledem
k tomu, že se účastní téměř všichni, pracují i na trénování spolupráce napříč ročníky.
V tomto školním roce žáci absolvovali pobyt ve sportovně rekreačním areálu Častoboř.
 Enviromentální vzdělávání
Ve škole se snažíme věnovat budování správného vztahu k životnímu prostředí,
k prostředí, ve kterém žijeme. Ve škole je ustanoven koordinátor EVVO p.uč.Kakešová,
která organizuje, nebo pomáhá metodicky při organizaci aktivit. Máme podrobně
zpracovaný plán EVVO pro školní rok. Mezi pravidelné akce patří: Den Země jako
projektový den, sběr papíru několikrát do roka, třídění odpadů ve škole (koše na třídění na
chodbách), výběr surovin do školní jídelny (místní nebo české produkty, pokud lze),
vycházky do okolí, exkurze s ornitologem, plánované práce na školním pozemku s cílem
vybudovat zázemí pro možnosti výuky venku.
Během prázdnin 2018 byly na školní zahradě provedeny technické práce pro výstavbu
venkovní třídy. Nejprve bylo třeba přeložit přívod vody pro školu (stávající nevyhovoval),
který byl nutné vést přes zahradu. Dále byl vybudován rozvod vody a elektřiny pro
venkovní třídu. Práce na venkovní třídě = krytá terasa s pevnou podlahou, byly zahájeny
v květnu 2019 a třída byla dokončena v srpnu 2019. Zatím je vybavena starším školním
nábytkem. Pro budování školní zahrady máme připraven celkový návrh, podle kterého
budeme postupně zahradu budovat a osazovat. V červnu 2019 jsme zahájili i spolupráci
s rodiči při budování zahrady - na jarní brigádě nám rodiče pomohli např. opravit
pískoviště, připravit a natřít zásobníky vody na zalévání, připravit výsadbu keřů kolem
plotu. Část prací na zahradě dělají žáci v rámci pracovních činností.
 Výchova k volbě povolání
Pro žáky 8. a 9.ročníku výchovná poradkyně p.uč.Vlčková pravidelně organizuje schůzky
k výběru povolání dle zájmu žáků. Na začátku 9.ročníku žáci společně s třídním učitelem
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navštíví Úřad práce v Příbrami, kde je zaměstnanci úřadu práce seznámí s možnostmi při
výběru dalšího studia, podají informace o jednotlivých povoláních, seznámí s aktuální
situací na trhu práce, zodpovídají dotazy.
Výchovná poradkyně nabízí poradenské schůzky pro žáky i rodiče – v průběhu 8. i
9.ročníku.
7.3. Prezentace školy na veřejnosti
 Balónková slavnost – uvítací slavnost pro nováčky ve škole i ve školce.
Zároveň jsou otevřeny, a tedy veřejnosti přístupné, obě budovy MŠ i ZŠ.
Žáci z devítky mají na starosti přípravu a průběh soutěže, pedagogický sbor zajistí
občerstvení.
Slavnosti se mohou zúčastnit všichni žáci, rodiče, prarodiče.
Prvňáci dostali tričko školy s logem školy v barvě mátové, děti z mateřinky balíček na
přivítání.
 Divadelní představení v kulturním domě.
V tomto školním roce se škola opět ujala organizace divadelního představení ve
Společenském domě v Krásné Hoře Šest tanečních hodin v šesti dnech. Původně
plánovaný termín únor 2019 ale nakonec nevyšel, neboť pro nemoc herečky bylo
představení přeloženo až na září 2019. Výtěžek z představení byl použit na financování
části výsadby na školní zahradě.
 Zahájení adventu a jarmark.
Již tradiční akce pro všechny krásnohorské, vždy v sobotu před první adventní nedělí
si společně v Krásné Hoře připomeneme, že se blíží Vánoce.
Žáci ZŠ, děti v družině i děti v MŠ v průběhu listopadu připraví několik písní na vystoupení
v kostele a výrobky na jarmark, který probíhá na náměstí. Několik ochotných maminek
nám vyzdobí kostel, některé maminky pomáhají i s výrobou věnců. Paní kuchařky
napečou štrůdl, připraví čaj – k občerstvení se podává i káva a čaj. Kostel bývá obvykle
zcela zaplněný a většina připravených výrobků se rychle prodá. Zbytek výrobků je ještě
možno zakoupit v pondělí ve školní družině.
 Projekt pro předškoláky Náš školáček
Pravidelný program před nástupem prvňáků do první třídy.
1. rodiče a budoucí prvňáci navštívili společně školu odpoledne, prohlédli si všechny
prostory a byl pro ně připraven krátký program
2. rodiče a budoucí školáci navštívili a mohli se během dvou hodin podívat na vyučování
ve všech třídách.
Programu se zúčastnila část budoucích prvňáků, k zápisu děti přicházely do známého
prostředí.
 Květinový den
Naše škola je tradičně zapojena do celostátní sbírky Český den proti rakovině. Žáci
9.ročníku s p.uč. Kakešovou mají na starosti „prodej“ kytiček měsíčku zahradního, což je
symbol této sbírky. Přispět mohou jak žáci školy, tak i část obyvatel města, neboť deváťáci
vždy obejdou celou Krásnou Horu.
 Spolupráce se ZUŠ Sedlčany, pobočka Krásná Hora
I v letošním školním roce mimo třídní koncerty se žáci hudebního oboru prezentovali
krátkým vystoupení na veřejnosti v rámci květnové kulturní akce Svátek matek ve
Společenském domě v Krásné Hoře. Hudební vystoupení připravili žáci oboru klasická
kytara. Žáci výtvarného oboru průběžně vystavují své práce v prostorách školy.
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7.4. Spolupráce s rodiči
www.skolahora.cz
Webové stránky naší školy se snažíme používat jako informační prostředek hlavního dění
ve škole – školní akce, jídelna, fotografie z akcí, ..
Informační schůzka pro rodiče proběhla v říjnu 2018. Rodiče zde dostali základní
informace k předpokládanému průběhu školního roku, měli možnost dotazů a návrhů.
Konzultační týden k výsledkům čtvrtletí proběhl po pedagogické poradě v listopadu a
dubnu. Rodiče v průběhu tohoto týdne, většinou společně se svým dítětem, se odpoledne
v předem domluvený čas přišli informovat o průběhu vzdělávání za dané čtvrtletí.
Třídní schůzky proběhly podle potřeby samostatně pro jednotlivé třídy.
Všichni učitelé mají zřízenou svoji pracovní e-mailovou adresu, takže je možno, aby
rodiče komunikovali s třídními i e-mailem.
V tomto školním roce končilo volební období školské rady a v dubnu proběhla nová volba:
Složení školské rady pro období 2019-2021:
Zástupci zřizovatele: Jana Mašková, Vít Hubička, Pavel Lacina
Zástupci pedagogů: Stanislava Koudelková, Veronika Zelenková, Jana Černá
Zástupci rodičů: Olga Trachtová-Hadáčková, Josef Macke, Monika Voltučková
7.5.Tradiční akce pořádané výborem SRPDŠ
dětský maškarní karneval
SRPDŠ pořádá obvykle v březnu ve Společenském domě v Krásné Hoře dětský
maškarní karneval nejen pro děti naší školy. Přípravu a hudbu si berou na starost
rodiče, žáci 9.ročníku připravují aktivity v průběhu karnevalu tak, aby se všichni
dobře bavili.
oslava Dne dětí
Malování na asfalt, soutěže v různých oblastech a oborech tak, aby se mohly
zúčastnit mladší i starší děti. Letos se soutěžemi pro mladší děti pomáhali i žáci
9.ročníku. Součástí odpoledne je i opékání buřtů. Dětské odpoledne je určeno
dětem mateřské školy i žákům základní školy i rodičům.
7.6.Prezentace v tisku:
Zpravodaj obce Krásná Hora n.Vlt. – pravidelně
Sedlčanský kraj a Příbramský deník – příležitostně
8. Zapojení v celostátních projektech
Šablony MŠ a ZŠ I
Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Scio – Národní testování
Využíváme pravidelně pro žáky 5.a 9.ročníku srovnávací testování v předmětech český
jazyk, matematika, angličtina pro získání nestranné zpětné vazby.
Scio – Mapa školy
Využíváme pro získání informace o klimatu ve škole. Dotazníkového šetření se zúčastní
žáci, rodiče i zaměstnanci školy, vyžíváme vždy po několika letech.
Ovoce a zelenina do škol
Projekt SZIF zaměřený na podporu zdravé výživy
Občanské sdružení Trvalá obnova školy (TOŠ)
Škola je členem sdružení TOŠ, které je akreditovanou organizací v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. TOŠ, o.s. pořádá vzdělávací akce pro pedagogické
pracovníky a vedení školy, které pravidelně využíváme. Další přínosem členství v tomto
networku je možnost sdílení zkušeností asi padesáti škol po celé republice.
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9. Údaje o inspekční činnosti
Ve školním roce 2018/19 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce, ani škola
nebyla vybrána k zjišťování výsledků povinným testováním.
10. Zpráva o činnosti mateřské školy 2018/19
 Do třídy mladších dětí v září docházelo 23 dětí, 1 dítě mladší 3 let a 1 dítě s PO 4,
v průběhu roku přišly další 4 děti, 1 dítě odešlo.
 Do třídy starších dětí bylo zapsáno 16 dětí, 1 dítě s individuálním vzděláváním,
v lednu přestoupila z mladší třídy dívka s PO4. Pět dětí mělo odklad školní
docházky.
 V prvním pololetí v době dlouhodobé nemoci p.uč. Jirsové byly řešeny zástupy
přespočetnými hodinami a dále pak p.uč. Švagrovou a p.uč.Lacinovou.
 K 1.září 2018 byla zrekonstruována třída starších dětí – opraveny stěny,
vymalováno, nová světla, rozvody elektřiny, nový koberec, nábytek a doplňky.
 Dále byla vymalována šatna motivy „Krtečka“, v bývalé lyžárně byl zřízen sklad
doplňkového materiálu.
 Starší děti opět pracovaly s časopisem Kuliferda, pracovní listy jsou poměrně
náročné, ale kvalitně zpracované s dobrým metodickým návodem.
 Změna způsobu přihlašování dětí na obědy se osvědčila.
 Je třeba stále pracovat na větší samostatnosti dětí, je třeba o tom mluvit s rodiči,
vysvětlovat přínos pro děti, ..
 Velmi náročné bylo zařazení dívky se speciálními vzdělávacími potřebami, do
školky docházela pouze v prvním pololetí.
 Velmi se osvědčilo vzdělávání dětí venku, při dobré přípravě a znalosti terénu je pro
děti záživnější, bohatší, komplexní a děti si více pamatují.
 Děti zaujala ta témata, při kterých jsme právě učení, poznávání, smyslové vnímání,
objevování uskutečňovali v terénu, v různých provozech, exkurzích
 Součástí enviromentální výchovy byla i péče o bylinkové záhonky na zahradě.
 U starších dětí jsme častěji řešili spory- zejména mezi dívkami. Vztahy jsme řešili
v kruhu, individuálně, s rodiči. Ke konci roku došlo ke zklidnění vzájemné
komunikace.
 Opět se osvědčila práce ve skupinách, děti jsme motivovali k vzájemné spolupráci,
ke schopnosti ohodnotit svoji společnou práci
 Novou aktivitou bylo mobilní dopravní hřiště, na kterém si starší děti procvičily
správné doprvní návyky jako chodci i „řidiči“
 Tradičně dobrá je spolupráce se SRPDŠ.


Akce mateřské školy 2018/19

Září:
Říjen:

Listopad:

12.9. Balónková slavnost
11.10. Hornické muzeum, Příbram – písničky a hornické pohádky
17.10. Hrátky rodičů a dětí – FIMO hmota
23.10. Ekologický pořad – Ježek je kamarád
24.10. Lombardská koruna – výstava
25. 10. Cvičení s SK DA-BA, venku
5.11. Cvičení s pomůckami BOBLES – posilujeme střed těla
22.11. Pohádka z písniček – pořad P Hamajdové

19
28.11. Výchovný pořad s kytarou – O líném Toníkovi
1.12 Adventní zpívání a jarmark
3.12. Zábavné učení – „Záchranka v MŠ“
13. 12. Screening očí
20.12. Koledy a vánoční písně p. Hamajdové
Leden:
24. 1. Dentální hygiena – pro rodiče a děti
Březen:
25. 3. Fotografování
4.- 8.3. Výuka lyžování na Monínci
29. 3. Divadlo Příbram – Jak Honza čaroval
Duben:
16. 4. Pošťácká pohádka – divadelní spolek MIMOS
25. 4. Den Země ve fauně Hrachov
Květen:
3.5. Pohádka pro děti ze ZŠ
6.5. Besídka ke Dni matek
13. 5. Princ Bajaja – Březnice – zámecká zahrada
14. 5. Ekologický pořad „Na návštěvě u Rákosníčka“
27.5. Společné bubnování
Červen:
3.6. Dopravní výchova – hřiště – st. děti
5.6. Školní výlet – Zemědělské muzeum v Netěchovicích + program Mléko
6.6. Den dětí – Cesta za pokladem
10.-14.6 Exkurze – záchranka, čistička, hasičská zbrojnice, pneuservis, ZD
21. 6. Vyřazení „školáků“ z MŠ
27. 6. Rozloučení se školním rokem na zahradě
Prosinec:

11. Zpráva o hospodaření školy 2018
Výběr hlavních ukazatelů:
3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy
Ukazatel
Provozní dotace
Provozní dotace mzdy
Dotace na mzdy,ONIV, ICT
MŠ – příspěvky
ZŠ – nájem tělocvična
ZŠ – sběr papíru+výtěžky
ŠJ – stravné
ŠD – příspěvky
Kroužky
Příjmy z úroků
Zúčtování fondů
Celkem příjmy

Rozpočet
schvál.
1 500 000
10 115 612

11 615 612

Rozpočet
upravený
1 193 232
585 435
10 472 595
34 200
38 300
54 000
800 431
25 000
18 000
1 200
48 934
13 272 327

v Kč
Skutečnost
1 193 232
585 435
10 472 595
38 060
25 430
39 656
810 216,38
28 900
15 200
792,08
71 029,70
13 280 546,16
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4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje
Ukazatel
MŠ
ZŠ
ŠJ
ŠD
Ostatní výdaje
Celkem

Rozpočet
schválený
1 884 126
8 280 488
1 010 179
440 819
11 615 612

v Kč
Rozpočet
upravený
1 884 126
9 902 203
1 010 179
440 819
35 000
13 272 327

Skutečnost
1 884 126
9 910 422,16
1 010 179
440 819
35 000
13 280 546,16

5) Tabulka č. 1 Celkový přehled
Příjmy celkem:
Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského
kraje
na mzdy, učební pomůcky a školení
Dotace provozní od obce
Dotace na mzdy od obce
Poplatky od zák. zástupců dětí
z toho: MŠ
38 060
ŠD
28 900
Kroužky
Tržby za služby – ŠJ stravné
Nájemné tělocvična
Ostatní příjmy – úroky
Výtěžek + sběr papíru
Zúčtování fondů
Příjmy z hospodářské činnosti
Výdaje celkem:
Investiční výdaje celkem:
Neinvestiční výdaje celkem:
Z toho:
a) mzdové náklady
(platy)
b) ostatní osobní náklady (dohody)
c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)
d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace
Středočeský kraj
e) nemoc
f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)
ostatní náklady (vlastní prostředky)
ŠJ – potraviny
g) odpisy DHIM
Náklady hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření
Finanční zprávu zpracovala 25.2.2019 Bc.Vladimíra Švecová.

v Kč
13 280 546,16

10 472 595
1 193 232
585 435
66 960

15 200
810 216,38
25 430
792,08
39 656
71 029,70
0
13 293 517,78
0
13 293 517,78
7 936 169
81 854
2 861 267
174 532
25 544
1 193 232
215 508,78
805 411
0
0
12 971,62

