Výroční zpráva
O činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9
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A. Základní údaje o škole
Název:
Zřizovatel školy:
Vedení školy:
Ekonomka školy:
Součásti školy:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Městský úřad ve Znojmě
pan ředitel školy Mgr. Zdeněk Mikulič
pan zástupce ředitele Mgr. Jiří Šmahaj
paní Bc. Lenka Vídeňská
školní družina - vedoucí vychovatelka paní Jitka Přibilová
školní jídelna - vedoucí paní Bc. Miloslava Klimtová

Charakteristika školy:
Úplná základní škola, vyučuje se ve třech budovách v městské zástavbě. Vyučování probíhalo v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola bez hranic“, který vypracovali pedagogičtí pracovníci
školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠMT.
Telefon:515224767, 515222922, 739389032, 739389033
e-mail: zs.republiky@zn.orgman.cz, jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz
webové stránky: www.zsrepubliky.cz
Školská rada:

založena ve školním roce 2005/06 dle § 167 zákona č. 561/2004,
od roku 2015 pracuje v následujícím složení:
Předseda: ing. Jana Zdražilová, zástupce rodičů
Členové: za zřizovatele – Mgr. Jan Blaha, MUDr. Ludmila Šikýřová, ing. Pavel Balík
za rodiče - Mgr. Vladislav Krčál, MUDr. Tomáš Rozvadský
za školu - Mgr. Lenka Rosenheimová, Mgr. Jiří Šmahaj, Mgr. František Havlík

Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu (k 1. 9. 2016):
Školní rok
2016/2017

Počet tříd

1.stupeň

10

Počet ročníků
5

Počet žáků
293

Průměrný počet
žáků na třídu
29,3

2.stupeň

11

4

290

26,36

Celkem

21

9

583

27,76

Příloha č. 1: Počty žáků ve škole od šk. roku 1990/91
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Součásti školy
Zařízení školního stravování
Školní jídelna je umístěna v hlavní budově a zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a kapacitu doplňuje cizími strávníky. Po rekonstrukci v roce 2004
vaří jídelna dva druhy obědů denně. Denní kapacita školní jídelny je 550 obědů.
Počet zapsaných strávníků ve školním roce:
děti a žáci
459
zaměstnanci školy
64
cizí strávníci
61
počet strávníků celkem: 584
Školní družina
Počet oddělení:
Počet dětí v ŠD:

6
180

Z činnosti školní družiny: kromě tradičních činností probíhalo pravidelně bruslení a plavání. Děti se zapojily do řady kroužků (vaření, šikovné ruce, sportovní,
turistický, taneční, výtvarný, logopedický). Další akce, které se uskutečnily –
karneval, vánoční besídky, velikonoční zvyky, pálení čarodějnic, dětský den,….

B. Vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávací- Číslo jednací
ho programu
Škola bez hranic – školní
ZSREP 325/2016
vzdělávací program pro základní vzdělávání

V ročníku
1.- 9.

C. Údaje o pracovnících školy
Celkový počet pedagogických pracovníků:
38
Přepočtený počet podle úvazků:
37,072
Odborná kvalifikovanost podle z. č. 563/2004 38 tj. 100%
Změny v pedagogickém sboru:
Odešly: konec školního roku 2015/2016 paní učitelky Mgr. Blanka Mlátilíková,
Mgr. Soňa Otte, 30. 4. 2016 Mgr. Kateřina Procházková na
MD, paní vychovatelky 12. 10. 2016 Jitka Budínská na MD a
31. 3. 2017 Šárka Sovová.
Nastoupily: k 1. 9. 2016 paní učitelky Mgr. Kateřina Donéová, Mgr. Lada Doležalová, 1. 3. 2017 Mgr. Blanka Mlátilíková (další pedagogický pracovník), 1. 5. 2017 Mgr. Věra Marečková, paní vychovatelky: 13. 10. 2016 Martina Kejzlarová, 1. 4. 2017 Marcela
Sosnová
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Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži

do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

0
3
3
0
1
7
-

Ženy
5
17
8
0
1
31
6

Vychovatelky školní družiny
V kolektivu vychovatelek došlo ke změně, na mateřskou dovolenou nastoupila
paní vychovatelka Jitka Svobodová (provdaná Budínská), zastupuje ji paní Martina Kejzlarová, pracovní poměr ukončila paní Šárka Sovová, nastoupila paní
Marcela Sosnová.
Počet vychovatelek ŠD: 6
Ekonomický úsek
Chod školy po ekonomické stránce řídila do 30. 9. 2016 paní Svatava Jelínková,
která ukončila pracovní poměr. Od 1. 10. 2016 tuto správu zajišťuje paní Bc.
Lenka Vídeňská.
Počet ekonomických pracovníků: 2
Školní jídelna
Školní jídelna pracuje ve stabilizovaném složení, připravuje denně dva druhy
obědů. Kvalitní služby se příznivě odráží v počtu přihlášených strávníků jak ze
školy, tak i ze zájemců mimo školu.
Počet pracovnic ŠJ:
7
Provozní pracovníci
Provozní zaměstnance řídí školník - pan Vladislav Ondrovčák. Kolektiv je stabilizovaný, počet pracovníků:
5
Příloha č. 2: Seznam zaměstnanců školy
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D. Údaje o zápisu do 1. třídy základní školy a přijímání žáků do
vyšších ročníků
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhl dne 8. dubna 2017. Byl připraven formou stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Budoucí prvňáčky provázeli žáci vyšších ročníků, oblečení do kostýmů pohádkových bytostí. Zápis byl
příjemně stráveným dopolednem nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro přítomné
pedagogy.
Počet dětí zapsaných do 1. třídy: 78 (42 chlapců a 36 dívek)
Počet odkladů:
7 dětí
Do 1. třídy nastoupí:
59 dětí
Převedeni na jinou školu:
12 dětí
Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2016/2017:
Přišli:
3 žáci
Odešlo:
5 žáků

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. st.
Celkem za školu

Počet
žáků
58
59
52
56
60
60
293
81
79
14
60
68
288
581

Prospělo s
vyznamenáním
58
58
44
52
47
259
51
31
14
14
110
369

Prospělo

Neprospě- Z toho
lo
opakují

0
1
12
8
13
34
30
47
44
49
170
204

0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
8
8

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3
3

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
5
1

% z počtu všech žáků školy
0,86 %
0,17 %

Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017: 31 hodin,
průměr na 1 žáka: 0,053 hod.
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3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2016/17

Počty přijatých žáků

Gymnázia
4 leté studium
9

6 leté studium
8

4. Počet absolventů ZŠ
Počet žáků
Ročník
9. ročník
nižší ročník 5. ročník
7. ročník
8. ročník
Celkem

68
8
8
1
85

6

8 leté studium
8

SOŠ

SOU

Konzervatoř

38

19
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F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V tomto školním roce jsme se soustředili na otázky týkající se společného
vzdělávání, na práci s programem Bakalář a na moderní postupy ve vyučování.
Školní rok 2016/2017
Celkem 43 akcí, 117 účastníků
Školení
Příprava učitelů – mezinárodní konference
Metodické setkání pověřených konzultantů ŠPZ
Šablony
Setkání metodiků Čj
Škola – základ profese - ÚP
Matematika činnostně
Pedagogická diagnostika žáků
Tělovýchovný seminář
Školení 1. pomoci
Sekty a netradiční náboženské skupiny
Společné stravování
Čtení a psaní v 1. třídě
Netradiční a zážitkové hry v Tv
Program EXIT TOUR
Seminář pro sbormistry pěveckých sborů
Aktivizační metody a formy, od skupinového ke kooperačnímu učení
Systém Bakaláři a inkluze v administraci
Strategie pro práci s dyslektiky v Aj
Na cestě k úspěšné škole
Metodický materiál v ŠD
Islám a střet civilizací
Sebepoškozování
Zákony v roce 2017
Zápis do školy
Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
BOZP a PO
Český jazyk od Frause
Výběrová řízení pro PO
Celoroční projekty v ŠD
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Možnosti využití systému Bakalář
Hry na rozvoj pozornosti a paměti
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Zákony v roce 2017 – návrh zákona o pedagogických pracovnících
Hudební hry a technika jako součást komplexního rozvoje dětí
Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
Agresivita ve škole a cesty k jejímu řešení
POKOS
Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí
Školení k šablonám
Setkání metodiků prevence
Registr smluv
Krajská konference ŠMP
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1
1
2
1
1
1
1
1
36
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
36
1
1
2
1
1
1

G. Aktivity a prezentace školy
1. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu
I v průběhu tohoto školního roku se naše škola aktivně zapojila do Komplexního programu primární prevence, který byl již tradičně zaměřen na všechny žáky naší školy. Hlavním cílem MPP je předcházet sociálně patologickým jevům.
Dále jsme se zaměřili na témata související se zdravým životním stylem i se
zásadami první pomoci. Za velmi důležitou součást programu považujeme aktivity zaměřené na komunikaci mezi žáky ( jak v rámci jednotlivých kolektivů, tak i
mezi žáky prvního a druhého stupně), na šikanu, kyberšikanu, problematiku
drog, závislostí, nebezpečí internetu, témata týkající se lásky, věrnosti, pohlavně
přenosných chorob atd.
Uspořádali jsme celou řadu akcí. Preventivní program probíhá během celého
školního roku. Bloky s touto tematikou jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím
programu, pořádáme celou škálu besed, exkurzí, prožitkových dnů. Některé programy zařazujeme opakovaně, ale současně sledujeme aktuální nabídky preventivních programů pro ZŠ. V uplynulém školním roce v naší škole proběhl preventivní program EXIT Tour, jež zahrnuje řadu besed pod vedením zkušených lektorů, kteří patří mezi špičku v ČR.
Ve školním roce 2016/17 proběhly tyto programy:
-

„Den šesťáků“ – 6. ročník,
„Čas proměn“ – beseda o dospívání - dívky i chlapci 6. ročníku,
„Kriminalita mládeže, šikana, kyberšikana“ - beseda s kurátorem – 6.
ročník,
beseda o volbě povolání – 8. ročník,
„Seznam se bezpečně“ – beseda zaměřená na nebezpečí internetu pro žáky 6. - 9. ročníku,
beseda se školním metodikem prevence – zaměřeno na chování a vzájemné vztahy mezi žáky - pro 6. ročník,
„První pomoc“ – zážitkový program na Horním nám. ve Znojmě se žáky
SZŠ a VOŠZ, jejich učiteli i zdravotníky – pro žáky I. i II. stupně
„Den dětí“ – zážitkový program pro kolektivy 1. - 9. roč. – připravují TU
„Dětský den“ – program pro žáky z I. stupně a jejich rodiče připravený
žáky II. stupně a pedagogy školy,
„Poruchy příjmu potravy“ – pro žáky 7. ročníku,
beseda na Městské policii – pro žáky 7. roč., zaměřená na kriminalitu
mládeže, šikanu a kyberšikanu
„Vánoční rozjímání“ – tradice a zvyky Vánoc pro 1. stupeň,
taneční večírek školy pro rodiče žáků i přátele školy zahájený polonézou
v podání žáků 9. ročníku,
exkurze do NP Podyjí zaměřené na ochranu životního prostředí – žáci 6. 9. roč.
beseda O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti – žáci 8. a 9. roč.
beseda Skrytá nebezpečí internetu – žáci 7. roč.
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-

beseda Život v závislosti – žáci 7. roč.
beseda Bolest jménem šikana – žáci 6. roč.
beseda O přátelství – žáci 6. roč.

Ve škole se nadále daří aktivně zapojovat žáky do preventivních programů
i soutěží. Sami se připravují na hodiny s touto tematikou. Témata zaměřená
na problematiku prevence také rádi volí žáci 9. ročníku pro zpracování svých
ročníkových prací.
I nadále se bohužel vyskytují žáci, kteří i přes znalosti o škodlivosti kouření
jsou aktivními kuřáky.
V preventivních programech, které se nám osvědčily, budeme pokračovat i
v dalších letech. Také školní hřiště slouží nejen našim žákům, ale i ostatním dětem města Znojma. Ty ho mohou navštěvovat v odpoledních hodinách, a to nejen
v pracovních dnech, ale i o víkendech. Věříme, že časem zde smysluplně tráveným přispíváme ke snížení výskytu sociálně patologických jevů.

2. Výsledky soutěží a další akce školy
Pěvecký sbor „Libohlásek“ pod vedením p. uč. Lenky Rosenheimové, p .uč. Maryly Vlkové, p. uč. Jany Vojáčkové a p. uč. Bohumíry Svobodové uskutečnil řadu koncertů:
- vítání prvňáčků,
- vystoupení na Horním náměstí – Jeden den pro všechny (týden sociálních
služeb v ČR,
- vystoupení v rámci adventu s Martinem Chodúrem,
- vánoční koncert v divadle s Petrem Bendem,
- vánoční koncert v divadle ve spolupráci s HŠ Yamaha,
- velikonoční vystoupení na Horním náměstí,
- charitativní koncert – THE TAP TAP PRO KONIPASKU
Členové sboru jako odměnu za celoroční práci navštívili muzikálové představení
Noc na Karlštejně v MěD Brno

Žáci se zúčastnili řady soutěží a olympiád. V okresních a krajských kolech dosáhli následujících úspěchů:
Vědomostní soutěže
Matematická olympiáda
okresní kolo
7. roč.
Pythagoriáda

6. roč.

6. místo Daniela Krejčí
3. místo Adam Král
3. místo Jiří Bastl
5. místo Martin Pavlík

Matematický klokan
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Benjamín

5. místo Jan Jandora

Kadet

3. místo Isabela Cvaková

Olympiáda v Čj

9. roč

3. místo Kateřina Loucká

Dětská scéna-recitační soutěž
Olympiáda v Nj
kat. I A 1. místo Vanessa Uhlíková
krajské kolo
1. místo
republikové kolo
8. místo
Zeměpisná olympiáda

2. místo Jiří Bastl
5. místo Daniela Krejčí
5. místo Ondřej Švanda

Dějepisná olympiáda
krajské kolo

1. místo Ondřej Švanda
6. místo

Přírodovědná soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“
okresní kolo
1. místo Vladimír Krontorád, Jan Vávra, Ondřej
Švanda
Výtvarné soutěže
Zelenina plná vitamínů

3. místo Valerie Tomášková

Znojmo očima dětí

3. místo Tereza Raabová

Pěvecké soutěže
Znojemský slavíček

3. místo Kryštof Jíša

Literární soutěže
Dětská scéna
krajské kolo
Autorské čtení - próza
- poezie

2. místo Ondřej Švanda
1. místo, postup na celostátní přehlídku ve
Svitavách
2. místo Linda Růžičková
3. místo Anna Pouzarová
3. místo Pavel Pouzar

Sportovní soutěže
Přespolní běh - st. žákyně

1. místo
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krajské kolo
ml. žákyně
ml. žáci
Stolní tenis
st. žáci
krajské kolo

5. místo

Barbora Krbálková, Elen Pokorná, Radka Krčmařová, Helena
Juráková, Barbora Kubová

4. místo
4. místo
1. místo
4. místo

ml. žákyně

3. místo

ml. žáci

3. místo

st. žákyně

3. místo

Adam Mrkvička, Adam Lustig,
Michal Palatka, Ondřej Bernard
Adéla Smižňanská, Kateřina
Fousková
Jáchym Špalek, Štěpán Špalek,
Ondřej Čížek, Martin Pavlík
Kateřina Krejčí, Barbora Lustigová

Florbal – žáci 1. stupně
Mistrovství ČR

1. místo

David Sedláček,Vojtěch Koukal,
Lukáš Dokulil, Jan Kružík, David
Chromík, Metoděj Holzer, Tomáš
Hájek, Adam Kylián, Jan Vystrčil

Okresní florbalová liga
O pohár senátora

1. místo
1. místo

David Sedláček,Vojtěch Koukal,
Lukáš Dokulil, Jan Kružík, David
Chromík, Metoděj Holzer, Tomáš
Hájek, Adam Kylián, Jan Vystrčil

Novoroční florbalový turnaj

2. místo

David Sedláček,Vojtěch Vizingr,
Lukáš Dokulil, Jan Kružík, David
Chromík, Metoděj Holzer, Tomáš
Hájek, Jan Vystrčil

Florbal – žáci 2. stupně
Okresní finále dívek 7. - 9. roč.
Krajský přebor starších žákyň

1. místo
5. místo

postup do krajského finále
Helena Juráková, Nikola Kolajová, Natálie Wyczawská, Tereza
Zvolská, Kateřina Loucká, Pavlína Elsnicová, Kristýna Auerová,
Magdaléna Zdražilová, Zdislava
Süsenbeková

Florbalové finále o PMŠ
krajské finále

1. místo
4. místo

postup do krajského finále
Jakub Sysel, Ondřej Cakl, Vojtěch Vojtěch, Štěpán Špalek, Jáchym Špalek, Filip Míča, Ondřej
Čížek, Jonáš Vacula, Adam Lustig
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Florbalová liga SVČ Znojmo

2. místo

Ondřej Cakl, Vojtěch Vojtěch,
Adam Dománek, Michal Trenz,
Adam Lustig, David Menoušek,
Jiří Lahodný, David Mareček, Jakub Sysel, Adam Mrkvička

Fotbalový turnaj
DACH SYSTÉM

1. místo

Metoděj Holzer, Vojtěch Vizingr, Erik Bulín, Filip Prycl, David Šrámek,

1. místo

Vojtěch Koukal, Jan Kružík, Me-

2. místo

Holzer, Erik Bulín, David Šrá-

Mc Donald’s Cup
okrskové kolo
toděj
okresní finále
mek,

Vojtěch Vizingr, Matyáš Štancl,
Jan Vystrčil
Plavání
okresní přebor 1. stupeň

2. místo
3. místo

Atletika
Okresní přebor st. žactva a dorostu
60 m
2. místo
800 m
1. místo
skok daleký
1. místo
2. místo
3. místo
skok vysoký
2. místo
vrh koulí
hod míčkem
Okresní přebor ml. žactva
60 m
800 m
skok vysoký

skok daleký

Eliška Veselá
Tereza Raabová

1. místo
3. místo
3. místo

Adam Dománek
Hana Dvořáková
Viktorie Lipoldová
Marek Laitner
Anna Truhlářová
Adam Mrkvička, Viktorie Lipoldová
Nikola Kolajová
Helena Juráková
Jiří Lahodný

1. místo
3. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Tereza Treterová
Veronika Wieznerová
Marika Stuhlová
Jan Mojžíšek
Tereza Treterová
Damián Süsenbek
Kristýna Sovjáková
Damián Süsenbek
Jan Mojžíšek
Fabiano Prajzler
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vrh koulí

Běh do vrchu (Karolinka cup)

2. místo
3. místo

Denis Vaculík
Dominik Vaněk

1. místo
2. místo
3. místo

Michal Palatka
Elena Pokorná
Ondřej Cakl, Adam Dománek

Okresní přebor v basketbalu
ml. žákyně
st. žákyně

3. místo
2. místo

Pohár rozhlasu
ml. žákyně okresní kolo

1. místo

krajské kolo
st. žákyně okresní kolo

krajské kolo
ml. žáci okresní kolo

krajské kolo

Okresní kolo OVOV

3. místo
1. místo

Anna Truhlářová, Michaela
Lohniská, Viktorie Lipodová,
Barbora Krbálková, Helena Juráková, Elena Pokorná, Nikola Kolajová, Kateřina Loucká, Veronika Smrčková

8. místo
1. místo

Martin Prycl, Jáchym Špalek, Josef Lichevník, Josef Simonyi,
Ondřej Cakl, Vojtěch Vojtěch,
Jan Mojžíšek, Damián Süsenbek,
Denis Vaculík, Martin Mlejnek

7. místo

1. místo
2. místo
3. místo

družstvo

Tereza Treterová, Veronika
Wieznerová, Amálie Herichová,
Hana Dvořáková, Kristýna
Sovjáková, Daniela Krečí, Julie
Mikulášková, Kateřina Dohnalová, Lucie Machnyková, Nikola
Tomková, Marika Stuhlová

3. místo
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Michal Palatka, Damián
Süsenbek
Josef Simonyi, Adam Dománek,
Anna Truhlářová,
Vojtěch Jahoda, Jakub Vojáček,
Metoděj Holzer
Michal Palatka, Vojtěch Jahoda,
Jaroslav Čopf, Tomáš Kudláček,
Viktorie Lipoldová, Elena Pokorná, Marie Dosoudilová, Hana
Dvořáková

krajské kolo
5. místo
Damián Süsenbek
družstvo
8. místo.
Celorepublikové finále – září 2016 Jan Vávra – 8. A - 39. místo ze 70 závodníků.
Na škole působí AŠSK, která sdružovala 104 dětí se zájmem o tělovýchovnou činnost (zapojily se do práce v 7 kroužcích se sportovním zaměřením).
Vedoucí AŠSK je paní Iva Veselková.
Sběrové soutěže školy
– pomerančová kůra 515,2 kg, kaštany 8694 kg, starý papír 87047 kg.
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Kroužky při ZŠ ve školním roce 2016/2017
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Český jazyk

2

43

Anglický jazyk

7

64

Německý jazyk

2

25

Dyslektický

3

38

Pěvecký

2

95

Matematický

3

56

Keramický

1

7

Florbal

4

51

Míčové hry

2

29

Sportovní kroužek

1

29

Internet

1

volný přístup

Kondiční cvičení

1

9

Břišní tance

1

20

Dramatický

1

17

Speciálně pedagogická péče

6

34

H. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány
Kontroly ve školním roce 2016/2017
1. 25. 10. 2016 kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelně
2. 2. 5. 2017 – 3. 5. 2017 proběhla kontrola ze strany zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

J. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016
Škola hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu, který byl stanoven dle
směrnic Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s příspěvkem zřizovatele, Města Znojma.
Přehled čerpání za rok 2016 – Příloha č. 3.

K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto školním roce jsme se zapojili do spolupráce s italskou školou
z Trenta, městské části Povo a Villazzano. Probíhalo hledání dalších možností
pro spolupráci se školou z německy mluvících zemí. Bohužel zatím bez úspěchu.
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L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení
Pedagogové projevili velký zájem o další vzdělávání. Zaměřili jsme se na
různé oblasti, přednost měly otázky ochrany zdraví, obrany proti šikaně, kyberšikaně, agresivitě, na využití programu Bakalář, 1. pomoc, společné učení apod.
Celkem jsme se zúčastnili 43 akcí. Finanční zabezpečení těchto akcí probíhalo
bez problémů, protože to umožnil rozpočet na neinvestiční výdaje.

Projekty ve školním roce 2016/2017
Projekty školy financované Evropskou unií
1. Realizovaný projekt
Profesní růst pedagogů
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Hodnota projektu:

1 495 310,00 Kč

Doba realizace:

září 2016 - srpen 2018

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní růst pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků.
2. Projekt v období udržitelnosti
Celoživotní vzdělávání - rozvoj profesních pedagogických kompetencí
Operační program: OP Vzdělávání pro konklurenceschopnost
Hodnota projektu:

3 326 980,00 Kč

Doba realizace:

leden 2010 - červen 2012

Doba udržitelnosti:

srpen 2012 - srpen 2017

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.
Absolvováním vytvořených vzdělávacích modulů si pedagogové jednotlivých
partnerských škol rozšířili stávající a získali nové znalosti a dovednosti, které
následně předali svým kolegům ve své domovské škole.
Velký důraz byl v projektu kladen na osobnostní a sociální výchovu, neboť
ostatní potřebné kompetence jedince se odvíjí od osobnostních a charakterových vlastností každého.
Popis udržitelnosti:
Realizace pracovních setkání pedagogů, v rámci kterých si navzájem vyměňovali zkušenosti z výchovně-vzdělávacího procesu. Dále účastníci získávali
nové kompetence potřebné pro svůj pracovní život (profesní růst pedagogů).
3. Plánovaný projekt
Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9
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Operační program:

IROP

Hodnota projektu:

38 595 150,00 Kč

Doba realizace:

září 2016 - březen 2019

Popis projektu:
Předmětem projektu je modernizace 4 odborných učeben (fyzika, chemie,
matematika a jazyky), 3 specializovaných učeben pro řemeslné vzdělávání
(technické dílny, vaření a šití), vytvoření podmínek pro inkluzi (2 nové třídy
pro inkluzivní vzdělávání vedoucí ke zvýšení kapacity školy) a odpovídající
zázemí (bezbariérovost, konektivita, kabinety, sociální zázemí, apod.). Součástí
projektu je i revitalizace venkovního prostranství (zeleně), která bude sloužit
pro odpočinek žáků.

M. Spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání
Sdružení rodičů

Spolupráce se sdružením rodičů byla opět na výborné úrovni.
SR pomáhalo škole při různých akcích, při financování aktivit pro děti školy.
Proběhl tradiční večírek, o který byl velký zájem. Večírek se uskutečnil v novém
KD v Kuchařovicích a měl výbornou úroveň.
Na účet sdružení rodičů byly poukázány finanční dary rodičů a sponzorů
(celkem 49 380 Kč).
Sdružení rodičů podporovalo pěvecký sbor Libohlásek, finančně přispívalo
na dopravu dětí na soutěže (jak sportovní, tak vědomostní), hradilo startovné,
přispělo také na dopravu do Planetária v Brně.
Dále financovalo různé odměny pro žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu či
se aktivně zapojili do práce pro třídní kolektiv. Jako každý rok tak i letos sdružení rodičů finančně podporovalo akce školní družiny.
Sdružení rodičů se výrazně věnovalo výtěžek z jarního sběru starého papíru ve
výši 46 928 Kč na podporu léčby malé Kačenky Michálkové, která bojuje s těžkou nemocí.
Město Znojmo přispělo dětem finanční částkou ve výši 20 000 Kč. Dotace
byla použita na pořádání mimoškolní akce k otevření dolního parku (prožitkový
den, který pořádá škola pro všechny děti města Znojma), na činnost pěveckého
sboru Libohlásek a činnost školní družiny (mj. Karneval, Den dětí, doprava na
akce, trička pro sbor,….).
Vyplácí se všestranná spolupráce, která pomáhá vylepšovat přístupy k moderní výuce a poskytuje dětem další možnosti při vzdělávání.
Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem, Městem Znojmem, byla i v tomto školním roce
velmi dobrá.
V rámci akcí „Rozšíření výuky cizích jazyků“ a „Podpora výuky cizího jazyka“ opět přispělo Město Znojmo, tentokrát částkou 102 500 Kč. Příspěvek byl
využit na nákup učebnic a pracovních sešitů, na vedení zájmových kroužků, které
byly zaměřeny na zvýšení jazykového vzdělání žáků školy. Šestnáct žáků školy
se zapojilo do programu Cambridge exams, který byl zakončen mezinárodní ja17

zykovou zkouškou úrovně KET. Město Znojmo znojemským žákům proplatilo
poplatek za úspěšně vykonanou zkoušku. Snahu našich žáků z Dobšic, kteří tuto
zkoušku absolvovali, ocenila i obec Dobšice, která přispěla na zaplacení poplatku.
Město Znojmo výraznou měrou podpořilo i mimoškolní činnost (školní družina, Den dětí, ….). Také přispělo na tradiční setkávání žáků školy se žáky
z partnerské školy v italském Trentu (květen 2017 v Itálii, říjen 2017 ve Znojmě).
V budově školy na náměstí Republiky č. 9 byly provedeny nutné opravy a
částečné vymalování. Do školní jídelny přibyla nová myčka nádobí.
Zpěvačky a zpěváci Libohlásku se tradičně zúčastnili mnoha akcí, které pořádalo Město Znojmo – advent, vítání občánků, Velikonoce, Muzejní noc atd.
Spolupráce s mateřskou školou
Spolupráce s MŠ na náměstí Republiky probíhala po celý školní rok. Předškoláci tradičně navštívili vyučování ve třídách 1. ročníku. Výsledkem spolupráce je skutečnost, že většina předškoláků ze školky nastupuje na naši školu do 1.
ročníku.
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Závěrečné shrnutí školního roku
Školní rok 2016/2017 byl jedním z nejúspěšnějších roků v posledních letech.
Žákyně 8. B třídy Vanessa Uhlíková vyhrála v olympiádě z německého jazyka
okresní i krajské kolo a úspěšně reprezentovala na celostátním finále této soutěže
v Praze. Zásluhu na postupu měly paní učitelky Simona Pouzarová a Martina
Stanislavová. Žák 9. A Ondřej Švanda zvítězil v okresním kole dějepisné olympiády a v krajském kole skončil šestý. Přípravu Ondry vedla paní učitelka Marie
Přibylová. O všestrannosti Ondřeje svědčí i fakt, že se v soutěži „Dětská scéna
2017“ přes okresní a krajské kolo probojoval až do celostátního kola.
Výrazně do dění v soutěžích promluvili i naši sportovci. Přestože nejsme sportovní škola, tak jsme se zúčastnili téměř všech soutěží na úrovni okresu. Výsledkově jsme vždy patřili ke špičce. Zvláště se dařilo atletům školy, v rámci okresu
jsme vyhráli tři ze čtyř kategorií atletického „Poháru rozhlasu“. V krajském kole
v Břeclavi výborně reprezentovaly nejen naši školu, ale i město Znojmo mladší
žákyně, které získaly bronzové medaile.
Historického úspěchu pro školu dosáhli mladší žáci ve florbalu, kteří se
v rámci „Poháru Českého florbalu základních škol“ probojovali od obvodního
kola až do celostátního finále v Praze. Tam se utkalo 6 nejlepších celků z ČR.
Naši chlapci (bouřlivě podporovaní více než 60 fandícími rodiči a spolužáky –
děkujeme SR za zajištění dopravy) prošli až do finále. Tam po dramatickém boji
porazili Liberec a stali se mistry republiky. Velkou zásluhu na tomto úspěchu
měla paní učitelka Iva Veselková, která tento tým vedla.
Velmi zdařilou akcí byl projekt „Sáčky zamořují svět“, který zpracovaly žákyně 9. ročníku v rámci výuky pracovních činností. Vyráběly plátěné pytlíky na
pečivo. Bylo vyrobeno 150 pytlíků, následně vkusně zabaleno a využito při „Fóru Zdravého města Znojmo“. Cílem bylo nahrazení plastových pytlíků a přispění
k ochraně naší přírody. Projekt se žáky vedla paní učitelka Maryla Vlková.
Výchovně vzdělávací proces
- Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“,
který byl zpracován v roce 2016. Koordinátorkou programu je ing. Ivana Šťastná.
Program je i nadále zaměřen na tradiční priority školy - výuku cizích jazyků,
práci s výpočetními a komunikačními technologiemi a otevřenou komunikaci
mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem.
- Mezi hlavní úkoly školy patří příprava žáků na další studium na SŠ a SOU.
Škola dosáhla tradičně výborných výsledků při přijímacím řízení na SŠ a SOU.
Všichni žáci byli přijati na vybranou školu. I nadále pokračuje trend z minulých
let – většina žáků se přihlásila na studijní obory. Z celkového počtu 68 žáků jich
49 bylo přijato ke studiu na středních odborných školách.
Plnění hlavních priorit školy
Výuka cizích jazyků
Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 2. ročníku. Rodiče preferují i nadále
výuku anglického jazyka.
V 1. ročníku se většina žáků zapojila do kroužků, které jsou zaměřeny na anglický a německý jazyk, v dalších ročnících 1. stupně se vyučuje německý jazyk
formou kroužku.
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Výuka druhého cizího jazyka (německého, škola nabízí i ruský nebo španělský jazyk) probíhá ve třídách s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku a od 7.
ročníku povinně u žáků klasických tříd.
Aprobovanost vyučujících cizích jazyků je 100%. V tomto školním roce se
dvěma jazykům učilo 241 žáků z celkového počtu 288 žáků 2. stupně.
Praktické využívání cizích jazyků
Zaměření jazykové výuky ve škole musí vést k praktickému využití vědomostí a znalostí mimo školu. V tomto školním roce měly děti řadu možností:
- v prosinci 2016 proběhla tradiční návštěva předvánoční Vídně, hlavního
města Rakouska. Tento zájezd zajistily paní učitelky Simona Pouzarová, Alice
Dundová a Martina Stanislavová,
- žáci 7. ročníku se setkali se žáky školy v Trentu (Povo a Villazzano) v měsíci květnu 2017 v Itálii. V rámci spolupráce navštívily děti Trento, Veronu a
jezero Garda, poznaly i rodiny svých kamarádů. Děkujeme za podporu setkávání
Městu Znojmu. Zásluhu na výborném průběhu akce měly paní učitelky Hana
Šotkovská, Martina Stanislavová a paní Emílie Tomšíčková,
- žáci 8. a 9. ročníku strávili týden v Londýně, kde měli možnost komunikovat v anglickém jazyce. Zájezd připravily paní učitelky Libuše Košárková a
Alice Dundová.
Je vidět, že žáci měli celou řadu možností procvičovat si cizí jazyk v praxi,
jejich zájem o poznávání cizích zemí byl velký. Proto i nadále budeme
v pořádání podobných akcí pokračovat.
Výuka informatiky
Žáci se v informatice vzdělávají od 4. ročníku. Po ukončení povinné základní
docházky získají všichni žáci potřebné vědomosti pro využití moderní počítačové
techniky.
I v tomto školním roce byly zpracovány ročníkové práce žáků 9. ročníku
(Word, Power Point, prezentace). Opět se ukázalo, že žáci vykazují velmi dobrou
úroveň práce s moderními technologiemi. Díky tomu, že škola má velmi dobře
vybavené učebny prezentační technikou, mají s prezentacemi velmi dobrou zkušenost i mnozí žáci nižších ročníků.
Na vybavení školy výpočetní technikou má velký podíl zapojení školy do
projektů a výrazně škole pomohlo i Sdružení rodičů školy, které přispělo
k nákupu nových počítačů a další techniky.
Oblast komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem.
Zájmem všech pracovníků školy je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a aby
ve škole viděli místo, kam rádi chodí. Vzájemné působení dospělých a žáků je
založeno na úctě a ohleduplnosti. Jak žáci, tak i dospělí mají svá práva a své povinnosti, na jejichž základě se k práci přistupuje. I nadále bude třeba žáky seznamovat s demokracií a možnostmi, které přináší.
V této oblasti dobře pracoval Žákovský parlament, který na naší škole funguje už od roku 1990 bez přerušení. Jeho členové byli vždy informováni o chystaných akcích ve škole a naopak navrhovali, jak zlepšit činnost školy z pohledu
žáků. Zástupci 5. – 9. ročníku se scházeli každou první středu v měsíci a zprostředkovávali předávání informací do svých tříd. Zástupci parlamentu vždy seznámili s výsledky jednání ředitele školy (pokud nebyl jednání přítomen) i žáky
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celé školy prostřednictvím školního rozhlasu. Žákovský parlament řídila paní
učitelka Simona Pouzarová.
V průběhu celého školního roku se objevily některé problémy v chování žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci byla velmi dobrá. Proběhlo celkem 28
jednání s rodiči a jejich dětmi, vždy se podařilo společně najít řešení daného problému.
Vybavení školy
Ve vybavení školy přibyly nové skříně na pomůcky, skříně pro školní žákovskou a učitelskou knihovnu, stojany na mapy. Pracovní prostředí pro žáky i učitele budeme i nadále zlepšovat.
Exkurze a školní vlastivědné zájezdy
Všechny třídy absolvovaly se svými učiteli výlet do blízkého, nebo i vzdálenějšího okolí. Tyto akce napomohly k utváření pozitivních vztahů ve třídách.
Uskutečnily se také tradiční exkurze do brněnského Planetária, ke Knínickým
rybníkům. V zimě byli žáci 1. stupně v Deštné v Orlických horách na škole
v přírodě a žáci 2. stupně na lyžařském výcvikově vzdělávacím zájezdu – 7. ročník v Karlově pod Pradědem, 8. – 9. ročník ve Folgaridě v Itálii.
Průběh školního roku – některé akce
Září 2016
- začátek školního roku - přivítání prvňáčků
- Libohlásek vystoupil na Dni sociálních služeb
- republikové finále OVOV
- adaptační kurzy žáků 6. ročníku ve Vodárně Znojmo
- třídní schůzky rodičů žáků 1. a 6. ročníku
- školení 1. pomoci pro žáky 5. a 8. ročníku
- závody dračích lodí
Říjen 2016
- krajské finále v přespolním běhu – st. žákyně
- dopravní výchova – 4. ročník
- sběr starého papíru
- beseda o kosmonautice – 1. – 6. ročník
- sběr kaštanů
- Fórum města Znojma
- krajské finále stolního tenisu – st. žáci
- burza SŠ a SOU – žáci 9. ročníku
Listopad 2016
- naučný program „Život plný změn“ – 6. ročník
- třídní schůzky SR
- akce SOU Přímětická pro žáky 9. ročníku
Prosinec 2016
- mikulášská diskotéka ŠD
- Akademie města Znojma k 790. výročí založení města
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- exkurze do VIDA parku v Brně – 3. a 5. ročník
- Libohlásek zpívá s Petrem Bende „Vánoční akustik tour“
- Libohlásek a Yamaha zpívají v divadle – „Vánoční koncert“
- prezentace ročníkových prací – žáci 9. ročníku
- den otevřených dveří ve škole
Leden 2017
- beseda o volbě povolání
- pohovory o prospěchu
- LVVZ Karlov pod Pradědem - 7. ročník
- beseda o USA – 6. – 9. ročník
Únor 2017
- soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“
- škola v přírodě – Deštné v Orlických horách – 1. stupeň
- zkoušky z anglického jazyka – Cambridge – 9. ročník
- karneval ŠD
Březen 2017
- beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou – 2. ročník
- taneční večírek SR v Kuchařovicích
- karajské finále v basketbalu – dívky
- matematický klokan
- lyžařský kurz pro 8. a 9. ročník – Itálie
- Noc s Andersenem – 4. C
Duben 2017
- Znojemský slavíček
- Dětská scéna 2017
- Autorské čtení v knihovně
- zápis dětí do 1. ročníku
- přijímací zkoušky na SŠ
- celostátní finále florbalové soutěže – 1. stupeň chlapci
- celostátní kolo olympiády z Nj – Vanessa Uhlíková
- Libohlásek zpívá na Horním náměstí v rámci Velikonoc
- Planetárium Brno – 5. ročník
- naučný program „Hranická propast“ – žáci 6. – 9. ročníku
- třídní schůzky SR
Květen 2017
- krajské finále „Mladí lidé …“
- partnerská města ve Znojmě
- návštěva italského města Trenta – žáci 7. ročníku
- jazykově poznávací zájezd do Londýna – žáci 8. a 9. ročníku
- vystoupení na Muzejní noci
- krajské finále Poháru rozhlasu – 3 družstva, historické 3. místo ml. žákyň
- čokoládová tretra
Červen 2017
- Dyslektická olympiáda v Blížkovicích
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- den dětí ve škole
- Libohlásek zpívá na charitativním koncertu
- školní vlastivědné zájezdy pro Konipasku
- prezentace projektu „Sáčky zamořují svět“ na „Fóru zdravého města
Znojma“
- ukázka mistrovství yoyo pro žáky školy
- výměna učebnic
- vyhodnocení školního roku
- slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
Mimotřídní a mimoškolní činnost
Škola uskutečnila řadu akcí, které přispěly k zajímavému průběhu školního
roku. Mezi nimi byly Týden netradičního učení, Barvínkův týden, sportovní den
školy. Vzhledem k obnově Dolního parku neproběhla tradiční říjnová Dýňová
stezka. Poprvé jsme uspořádali „Dětský den v parku“ nejen pro děti ze školy, ale
i z okolí. Akce přilákala řadu dětí z celého města.
Pěvecký sbor Libohlásek pracuje na škole již celou řadu let. V jeho řadách
každoročně účinkuje více než 70 dětí. Děti vystoupily na vítání žáků 1. ročníku,
na Vítání občánků na MÚ, uspořádaly koncert v rámci Znojemského adventu
s Martinem Chodúrem. Opět proběhl tradiční Vánoční koncert s hudební školou Yamaha a nově děti spoluúčinkovaly na vánočním koncertu Petra Bende.
Na přípravě těchto vystoupení se podílela řada pedagogů školy, vedoucí sboru
paní Lenka Rosenheimová, Jana Vojáčková a Bohumíra Svobodová, výrazně
pomohla paní Jaroslava Ondrová. Techniku zabezpečoval pan Pavel Veselka a
fotodokumentaci paní Maryla Vlková.
Výborně opět probíhala spolupráce s Jihomoravským muzeem ve Znojmě,
které nabídlo školám své edukační programy. Programy přinesly oživení do výuky a pomohly dětem pochopit mnohé dějinné události. Seznámily je s českými
lidovými zvyky a národními tradicemi. Výuka se uskutečňovala jak v prostorách
školy, tak i v objektech muzea ve Znojmě.
Své místo ve vzdělávání má již řadu let spolupráce s Městskou knihovnou
ve Znojmě. Žáci si pravidelně půjčují knihy z bohaté nabídky knihovny, téměř
každý rok se uskutečňují besedy se spisovatelem nebo ilustrátorem. Žáci se
úspěšně zapojili do autorského čtení a v knihovně strávili „Noc s Andersenem“.
Uskutečnila se celá řada akcí pro děti, rodiče a veřejnost, jejichž hlavním
úkolem bylo dát dětem možnost zapojit se do různých činností a tak smysluplně
strávit volný čas a jejichž cílem byla také snaha zapojit rodiče a širokou veřejnost
do dění a života školy.
Ve Znojmě 1. září 2017
Č.j. ZSREP 367/2017
Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. září 2017
Schváleno Školskou radou dne 3. 10. 2017

………………………………………..
Mgr. Zdeněk Mikulič, ředitel školy
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Příloha č. 1
Přehled o počtu žáků a tříd od školního roku 1990/91

Školní rok

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

počet
žáků ve škole

počet
tříd

613
619
591
498
454
443
442
517
533
543
551
560
575
554
553
557
560
557
554
555
559
556
583
587
589
589
583

24
24
24
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
22
21
21
21

24

průměrný počet
žáků ve třídě
25,54
25,79
24,62
24,90
22,70
22,15
22,10
25,85
25,38
25,86
26,24
25,45
26,14
25,18
25,14
25,32
25,45
25,32
25,18
25,23
26,62
26,48
27,76
26,68
28,04
28,04
27,76

Příloha č. 2
Seznam pracovníků Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9
Příjmení a jméno

zařazení

1. Mikulič Zdeněk
2. Šmahaj Jiří
3. Donéová Kateřina
4. Dundová Alice
5. Halouzková Jarmila
6. Havlík František
7. Košárková Libuše
8. Novotný Milan
9. Palatková Ivana
10. Polák Jaroslav
11. Pouzarová Simona
12. Procházková Kateřina
13. Přibylová Marie
14. Sobotková Kamila
15. Stanislavová Martina
16. Škaroupková Simona
17. Šotkovská Hana
18. Šťastná Ivana
19. Tomaštík Radek
20. Vizingrová Eva
21. Vlková Maryla
22. Vyskočilová Dana
23. Málková Vendulka
24. Těknědžjanová Jarmila
25. Sovová Šárka
26. Steffelová Klára
27. Doležalová Lada
28. Habrdlová Iveta
29. Habrdlová Martina
30. Habrová Dana
31. Ondrová Jaroslava
32. Rosenheimová Lenka
33. Svobodová Bohumíra
34. Veselka Pavel
35. Veselková Iva
36. Vojáčková Jana
37. Jílková Dita
38. Kostrhounová Lenka
39. Svobodová Jitka
40. Přibilová Jitka
41. Svobodová Hana
42. Veselá Markéta
43. Ondrovčák Vladislav
44. Galetová Lenka
45. Hanáková Renata
46. Rychlíková Jana
47. Válková Zdeňka
48. Klimtová Miluše
49. Macáková Lenka
50. Nemášová Zdeňka
51. Němcová Jana
52. Pašková Marcela
53. Stanislavová Jana
54. Svobodová Jana

ředitel
M-Ov
zástupce ředitele
M-Br.v.
učitelka
D-Cj
učitelka
Nj-Aj
učitelka
D-Čj
učitel
Tv-Ov
učitelka
Z-Špj-Aj
učitel
Z-Tv
učitelka
M-Z
učitel
Bi-Tv
učitelka
Nj
učitelka
D-Vv
učitelka
Rj-D
učitelka
Bi-Rv
učitelka
Nj-Aj
učitelka
Čj-Ov
učitelka
Aj-Rj-Ov
učitelka
Ch
učitel
M-Bi
učitelka
Čj-Vv
učitelka
Vv
učitelka
M-F
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga/vychovatelka
asistentka pedagoga
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitel
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
učitelka
1.-5.roč.
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
mzdová účetní
školník, topič
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
kuchařka
kuchařka
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aprobace

Příloha č. 3

Údaje o hospodaření školy v roce 2016
V roce 2016 škola hospodařila s těmito prostředky:
Z příspěvku zřizovatele:
Příspěvek zřizovatele
Výnosy školy
Prostředky celkem

2 310 000,00
408 684,06
2 718 684,06

Čerpáno

2 667 351,54

Výsledek hosp. z hlavní činnosti
Výsledek hosp. z vedlejší činnosti

+ 51 332,52
+ 40 525,46

Celkem

+ 91 857,98

Z příspěvku státu:
Příspěvek celkem
Čerpáno
z toho platy + OPPP

23 780 000,00
23 780 000,00
17 069 000,00

ONIV

653 518,00
43 075,00
197 977,00

z toho cestovné
učebnice a učební pomůcky
Výsledek hospodaření

0,00

Účelové dotace od zřizovatele
1. Podpora výuky cizího jazyka
Čerpáno
2. Rozšíření výuky cizích jazyků
Čerpáno
3. Opravy – malování
Čerpáno
4. Výměna oken 1.a 2.patro
Čerpáno
5. Nábytek
Čerpáno

53 000,00
53 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
119 310,00
1 358 000,00
1 357 620,00
190 000,00
189 244,00

Účelové dotace z KÚ (UZ330525)
1. Zvýšení platů pracovníků školství
Čerpáno

548 646,00
548 646,00
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Projekt OP VVV UZ33063 (celk.částka 1 495 310,00 Kč)
Čerpáno
180 831,00
Finanční prostředky z Ministerstva byly rozesílány v 2017. Prostředky čerpány z
předfinancování Sdružení rodičů (200 00,00Kč).
Účelové dotace z Úřadu práce na MN
1. Správce hřiště
Čerpáno

98 000,00
98 000,00

2. Vrátná
Čerpáno

164 067,00
164 067,00
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