VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2016/17

1. Základní údaje o škole

IČ školy:
IZO:
Telefonní kontakt:

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov,
příspěvková organizace
Obor vzdělávání -79-01-C/01
Školní 105, Chlebičov
74731 Velké Hoštice
71002006
600 142 761
553764586
739479811

Adresa pro dálkový přístup:
ID datové schránky:
Webové stránky školy:

skola.chlebicov@seznam.cz
rs6r9y
www.chlebiskola.estranky.cz

Zřizovatel školy:

Obecní úřad Chlebičov

Ředitel školy:

Mgr. Milena Široká

Zástupce ředitele, který trvale
zastupuje ředitele v plném
rozsahu jeho řídící činnosti:
Zástupce ředitele školy:

-

Výchovný poradce:
Metodik prevence:
Školní speciální pedagog:

Mgr. Milena Široká
Mgr. Irena Hrubá Vaňková
-

Školní psycholog:

-

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Bc.et Bc. Jana Borunská

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Zuzana Slavíková

Název školy:
Adresa školy:

Mgr. Miloslava Kumová

Mgr. Radovan Staněk
Mgr. Miloslava Kumová
Lucie Klímková
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2. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace je malotřídní základní
školou s 1. – 5. ročníkem. Ve školním roce 2016/2017 poskytla vzdělávání 74 žákům.
Vyučovalo se v pěti třídách.
Součásti školy:
1. Základní škola – 74 dětí, 5 tříd
1. Mateřská škola – 54 dětí, 2 třídy
2. školní družina – 60 dětí, 2 oddělení
3. výdejny stravy – 71 dětí
Ve školním roce 2016/2017 se vyučovalo ve 2. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání“ Škola zábavou i prací“ č. j. – 62/2007 a v prvním ročníku
podle ŠVP pro základního vzdělávání „ Škola zábavou i prací“ č. j. ZŠ Chl 82/ 2016.
Cílem školy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti každého žáka na principech
činnostního učení, který byl naplňován ve všech předmětech i během ostatních činností a akcí
školy. Škola nabízela v zájmové činnosti kroužek flétniček a angličtinu pro 2. třídu. Ve školní
družině počítačový kroužek, keramiku, florbal a badminton.
Škola je zapojená do projektu EU Výzva 22 OP VVV – Šablony I pod registračním číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001694 a názvem Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj
pedagogů a žáků v celkové výši dotace 647 165,00 Kč. V rámci projektu byla zřízena funkce
školního asistenta, který aktivně pomáhal dětem ohroženým školním neúspěchem. Také
probíhalo ve dvou skupinách doučování, klub logiky a čtenářský klub. Pro rodiče se
uskutečnily besedy na téma kyberšikana a nebezpečí internetu, školní zralost dětí a dentální
hygiena.
Ve školním roce 2016/2017 byla zařazena výuka nepovinného předmětu – Náboženství v
dotaci tří hodin týdně.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo v rámci běžných tříd,
dyslektickou péči absolvoval jeden žák v dotaci 1 hodiny týdně na základě IVP.
V rámci tělesné výchovy proběhl kurz plavání od 1. do 4. třídy. Pořádali jsme lyžařský kurz
prostřednictvím lyžařské agentury Vaňkův kopec.
Činnost školní družiny
Všestranná a pestrá činnost školní družiny probíhala ve dvou odděleních. Děti zde v
různorodých skupinkách nacházely příjemné zázemí pro svoji práci i hru. Program zahrnoval
tradiční aktivity, které rozvíjel a zařazoval nové. Pro sportovní činnosti byla využívána
tělocvična, školní hřiště a Lipjo. Práce ŠD se řídila celoročním plánem školní družiny. Ve
školní družině bylo zapsáno 60 dětí.
Ranní provoz školní družiny byl od 6,45 do 7,45 a odpolední od 11,45 do 15,45 hodin.
Odpočinková a rekreační činnost
 klidný odpočinek
 stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky
 zájmové aktivity
 individuální četba časopisů, encyklopedií, knih
Předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 se uskutečnilo ve dvou třídách v počtu 28
dětí na třídu.
Vzdělávání proběhlo prostřednictvím třídního vzdělávacího programu, s názvem S kamarády
objevujeme svět, který bylo možné v průběhu roku doplňovat a upravovat dle aktuální
potřeby. Skládá se ze 4 integrovaných bloků, která jsou rozpracovány do témat a podtémat a
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jsou součástí školního vzdělávacího programu. Program je vypracován jako schematický a
umožňuje p. učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně, uskutečňovat své vlastní
nápady a čerpat i ze zkušeností dětí.
Pečlivá pozornost byla věnována dětem nastupujícím do mateřské školy a předškolákům.
Využili jsme odborného poradenství paní Mgr. Zuzany Pavelové. Byla přijata výpomoc na
pozici chůva. V rámci podpůrných opatření byl přidělen asistent pedagoga.
Na základě domluvy s rodiči jsme pro předškolní děti objednaly pracovní sešity
z nakladatelství Nomiland a celý školní rok také na základě práce s ním cíleně rozvíjely u
těchto dětí klíčové oblasti školní zralosti.
Ve školním roce 2016/2017 plnily povinnou předškolní praxi v našem zařízení tři studentky.
Jedna studentka 1. ročníku střední pedagogické školy a dvě studenty vysoké školy.
Řídící a kontrolní činnost byla prováděna dle plánu a dle provozních a vzdělávacích potřeb,
obě činnosti byly bez odkladů vyhodnocovány a byly stanovovány konkrétní závěry.
Efektivně byly využívány veškeré finanční prostředky, což potvrdila i finanční kontrola ze
strany zřizovatele.
Škola se začlenila do přípravy čerpání zdrojů EU v období 2016-2019 v projektu MAP.
Strategický plán školy byl naplňován v souladu s rozpočtovými možnostmi školy a s
příležitostmi v čerpání evropských fondů a dotačních titulů. Podařilo se tak realizovat většinu
plánovaných úkolů.

3.

Školská rada

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáku,
pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada je tříčlenná.
S účinností od 1. 9. 2014 byli zvoleni do školské rady tito členové:
1. za zákonné zástupce – Lucie Klímková
2. za pedagogické pracovníky - Mgr. Miloslava Kumová
3. za zřizovatele – Mgr. Radovan Staněk
Školská rada jednala během školního roku dvakrát a o svých jednáních pořizovala záznamy.

4. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola zábavou i prací
Školní vzdělávací program Svět kolem nás

Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přepočtený
evidenční počet

Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob

Pedagogičtí zaměstnanci

12

10,69

Asistent pedagoga v MŠ

1

0,75
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Nepedagogičtí zaměstnanci

4

4,04

z toho zaměstnanci výdejny stravy

4

1,08

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. třídy proběhl v rádném termínu dne 8. dubna 2017. Do první třídy bylo
zapsáno 10 dětí. U tří dětí rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.
Zapsané děti se od ledna do června účastnily jednou měsíčně projektu Setkávání předškoláků.
Během projektu se seznámily s prostředím školy, rozvíjely matematické dovednosti,
procvičovaly jemnou motoriku – uvolnění ruky, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřování,
komunikaci. Setkávání předškoláků vedla Mgr. Adriana Benšová.
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2016

92

1

b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2015

56

2

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2017

13

0

10

1

Počet
zapsaných
dětí

Počet
přijatých
dětí

Počet tříd
k 1. 9. 2016

Počet
volných míst

54

16

2

2

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Slovně
Ročník
žáků
s vyznamenáním
hodnocen
Prospělo
Neprospělo
0
0
0
18
18
1.
16
16
0
0
0
2.
14
14
0
0
0
3.
10
10
0
0
0
4.
16
12
1
3
0
5.
74
70
1
3
0
Celkem
Jeden žák byl na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře osvobozen z tělesné výchovy pro
vážné zdravotní problémy.
Jeden žák byl na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení
hodnocen slovně z hlavních vyučovacích předmětů – Čj, Aj, M, Př, Vl.
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b) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)

Konečný stav rozmístění
žáků
1
1
1
13

ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Otická, Opava
ZŠ Ilji Hurníka, Opava
ZŠ Velké Hoštice
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
2.
3.

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Počet žáků
0
0

d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
0

Průměr na 1 žáka
0

Celkem hodin
0

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V rámci preventivních aktivit škola spolupracuje s okresním metodikem prevence,
s opavským dopravním inspektorátem Policie ČR, s hasiči. V průběhu školního roku probíhá
mnoho akcí pořádaných školou i ŠD, které jsou v plánu školy a jsou průběžně aktuálně
doplňovány např. dopravní výchova, požární poplach, kulturní, vzdělávací i sportovní akce,
besedy ve třídách k šikaně, kouření, alkoholu, drogám, zdravému životnímu stylu. Škola je
zapojena do projektů Ovoce do škol, mléčné svačiny, Tváří v tvář klimatu – výtvarné
zpracování a následná vernisáž k tématu „Ohrožení zdraví a života na Zemi“ (spalování
plastů, uhlí, kouření – vliv na lidské tělo).
Během školního roku byly řešeny tři výchovné problémy formou pohovoru se žáky. Byli také
informováni rodiče žáků, kterých se situace týkala a o průběhu i závěrech byly pořízeny
zápisy.
K zajištění prevence rizikového chování byly na začátku školního roku přijaty některé kroky
např. linka bezpečí ve třídách, pravidla tříd, schránka důvěry, zabezpečení odpočinkového
času pro žáky, poučení o používání počítačů a sociálních sítí, průběžná poučení v třídních
knihách. Využívali jsme programy na PC a literaturu – Nenič si své tělo. Krátkodobé cíle
jsme během školního roku plnili formou různých akcí a preventivních programů. Dlouhodobé
cíle jsou plněny průběžně.

Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Hasík – požární ochrana 1. a 2. třída
Návštěva hasičského záchranného sboru 3.,4., 5.tř.
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Počet
akcí
2
2

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
34
2
40
3

Nebezpečí internetu, kyberšikana 4., 5. tř.
Prevence zaměřená na zdraví a ošetření úrazů
Praktický seminář – zubní hygiena

1
1
1

26
74
15

2
5
2

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy se snažilo umožnovat všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch
oblastech, které vyplývají z potřeb školy nebo přímo navazují na realizované programy školy
a odbornost pracovníku.
Cílem pedagogů je využívat takové aktivizační metody a formy práce, které vedou u žáků
k efektivnímu učení. DVPP bylo cíleně zaměřeno na oblast čtenářské pregramotnosti,
matematické a informační gramotnosti, osobnostnímu rozvoji, prevenci, inkluzi.
Financování DVPP je prováděno z účelově vázaných prostředku na vzdělávání přidělených
krajem a zdarma z projektu OPVK.
Pedagogové mají možnost získávání poznatků a informací z oblasti školství z předplacených
periodik Bedrník, Prevence.

Typ kurzu
Metodické poradny pro vedoucí pracovníky
Zdravotník zotavovacích akcí
Školení k prevenci – Výchovné přístupy k žákům
s rizikovým chováním
Školení k inkluzi –Aspergerův syndrom
Čtenářská pregramotnost
Schůzka metodiků prevence v PPP
Přednáška protidrogového oddělení v Opavě
Práce s dvouletými dětmi
Osobnostní rozvoj
Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
MAS - inkluze

Počet zúčastněných
pedagogů
3
1

10.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
zájmové kroužky
Zájmové kroužky realizované ve školní družině v odpoledních hodinách.
keramika
počítačový
florbal
badminton
Ve škole se realizoval kroužek hry na flétnu a kroužek angličtiny.

akce
Maškarní karneval ZŠ
Masopustní průvod
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1
2
2
1
1
2
2
1
1

Pasování na čtenáře – 1. třída
Halloween a čáry máry – kouzla a triky
Výroba draků - Drakiáda
Zahájení plaveckého výcviku
Mikulášská nadílka
Vánoční nadílka ve školní družině
vánoční besídky ve třídách
Vánoční jarmark, vánoční dílny
Zpívání u vánočního stromu
Den otevřených dveří pro rodiče
Den matek – vystoupení v kulturním domě
Otevírání dětského hřiště
Den dětí s dopravním inspektorátem ČP, jízda na vozatajském spřežení pana Gibese
Spaní ne škole
Den ovoce a zeleniny
Festival deskových her v Opavě
Školní výlet Planetárium a Tarzánie
Sportovní dopoledne
Rozloučení s pátou třídou
dílny
Čtenářská dílna v knihovně v Chlebičově
Klub logiky a Klub čtenářů v rámci projektu EU
ČČK – Prevence první pomoci
Vánoční dílna – malování baněk, Poselství křesťanských Vánoc
Velikonoční dílna - výroba květináčů, zdobení vajíček, velikonoční tradice a zvyky - ŠD
soutěže
Recitační soutěž - školní a okrskové kolo
Matematická olympiáda ZŠ Otická
Matematický Klokan a Cvrček
Dopravní soutěž - ŠD
Soutěž o nejlépe létající papírovou vlaštovku - ŠD
XXL člověče, nezlob se - ŠD
Testy Kalibro
Turnaj ve stolním fotbálku - ŠD
Turnaj v pexesu - ŠD
Okresní kolo soutěže v informatice - Bajtík
Hliněná paráda - ŠD
Soutěž v piškvorkách - ŠD
Okresní kolo dopravní soutěže v Malých Hošticích
Turnaj ve florbalu – ŠD
Šachový turnaj
Kulturní akce
Vystoupení skupiny Afrikána – hudebně taneční pořad
Toulavá kytara – hudební pořad
Historie dechových nástrojů – vzdělávací hudební pořad
Africká pohádka – divadelní představení
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Představení skupiny Marbo - hudební pořad
Princ Bajaja, představení s ukázkou řemesel
Divadlo loutek Ostrava – Čtyřlístek
Charitativní akce
Zapojili jsme se do třech charitativních sbírek.
1. Fond Sidus – odevzdali jsme 2 200 Kč.
Sbírka vršků z pet lahví pro Matyase Tazbirka.
Preventivní programy
Kyberšikana a bezpečnost na internetu
První pomoc – dílny v součinnosti s ČČK.
Křesťanské Vánoce – dílny ve spolupráci
Výchovně vzdělávací program – Hasičský záchranný sbor
Časopis Školáček
Ve škole pracovala redakční rada dětí, která se pravidelně scházela a připravovala spolu
s ostatními dětmi školní časopis, který vychází 4 krát ročně. Do Školáčku přispívají děti
svými postřehy ze života školy. Fotodokumentaci dodávala paní vychovatelka Eva
Vinárková.
EVVO
Během školního roku jsme zařazovali aktivity a vyučovací metody, které vedou žáky ke
správnému chování a jednání ve vztahu k přírodě a prostředí. Nákupem didaktických
pomůcek jsme vytvářeli podmínky pro environmentální výchovu. Jsme zapojeni v síti
M.R.K.E.V., spolupracujeme s koordinátorkou EVVO města Opava.
Žáky jsme aktivně vedli k šetření el.energie, vody, k úpravě okolního prostředí školy –
výzdoba odpadkových košů v obci dětskými kresbami.
Náměty jsme čerpali z časopisu Bedrník, ze školní knihovny, počítačových programů.
 Sběr papíru 2x ročně
Ve školním roce jsme nasbírali celkem 17 210 kg papíru.
 Sběr vršků z PET lahví
Děti nasbíraly 10 pytlů vršků, které jsme darovali Matyáši Tazbirkovi na rehabilitační
pomůcky.
 Sběr hliníku
Nasbírali jsme 140 kg hliníku. Umístili jsme se na 3. místě v okrese Opava v počtu
nasbíraného hliníku na žáka 1,1 kg a s odměnou 2000,-Kč.
 vánoční nadílka pro lesní zvířata, beseda s myslivci – chata Lovka
 Den zvířat – beseda o domácích mazlíčcích
 Návštěva okresní výstavy drobného zvířectva v Lipju
 Zapojení do osvětové akce „ Jsi tím, co dýcháš“
 Sběr a tvoření z přírodnin – podzimníčci
 Šetření el. energií a vodou
 Třídění papíru ve třídách - Papíráčci
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Spolupráce s Mateřskou školkou
Děti z 1. třídy a předškolní děti se během roku navštívily, aby si předvedly své dovednosti a
motivovaly se k další činnosti. Společná projektová výuka prvouky 1. třída a předškolní děti
v MŠ.
Od února do června probíhal jednou měsíčně projekt Setkávání předškoláků, kde se budoucí
školáci seznamovali se školou. Během roku jsme společně absolvovali kulturní akce a
plavecký výcvik, Masopustní průvod masek, Den matek. Děti z MŠ se zúčastnily soutěže ve
sběru hliníku a tím přispěly ke 3. místu v okrese Opava.
.
Spolupráce s Klubem rodičů a rodičovskou veřejností
Klub rodičů organizoval spolu se školou vánoční prodejní výstavku a maškarní karneval.
Rodiče školu navštěvovali v rámci třídních schůzek a pohovorů s rodiči a spolupracovali
v rámci kulturních akcí a soutěží – soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu, podzimníčci ve školní
družině aj. Den otevřených dveří se uskutečnil v březnu a rodiče měli možnost být přítomni
ve výuce. Ohlasy na účast ve výuce byly pozitivní.
Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatel podporoval školu po všech stránkách: finančně - schválil výjimku z počtu žáků,
zajišťoval běžné opravy a údržbu budovy školy, finančně i organizačně zajistil vybudování
počítačové učebny v půdních prostorách školy. Škola přispívala články do obecního
Zpravodaje a reprezentovala svého zřizovatele na veřejnosti – Zpívání u vánočního stromu,
Den matek. Vzájemnou spolupráci hodnotím velmi kladně.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost na škole proběhla od 7. 11. 2016 do 10. 11. 2016 s těmito závěry.
 Výborná spolupráce s partnery v mateřské škole, základní škole i školní družině
(se zřizovatelem, Klubem rodičů, místními spolky)
 Přátelská, téměř rodinná atmosféra ve škole.
 Velmi dobré prostorové a materiální podmínky pro vzdělávání v mateřské škole,
základní škole i školní družině, které umožňují plnění cílů školních vzdělávacích
programů.
 Kvalitní úroveň vzdělávání v mateřské škole s využíváním prvků prožitkového učení,
která se odráží na výsledcích vzdělávání dětí a jejich aktivním přístupu ke všem
činnostem.
 Kvalitní úroveň výuky v základní škole založená na činnostním učení, komplexní
podpora osobnostního rozvoje žáků (pestrost vyučovacích forem a metod, podpora
aktivity žáků, individuální přístup k žákům).
 Výchovně vzdělávací činnost školy směřující jak k žákům, tak i k jejich zákonným
zástupcům (přednášky pro rodiče, doučování žáků, využití školního asistenta) - projekt
Evropského sociálního fondu v základní i v mateřské škole „Vzájemné vzdělávání
a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků“.
 Kvalitní poskytování školních poradenských služeb v základní škole (péče o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování).
Příklady inspirativní praxe

Komplexní podpora osobnostního rozvoje dětí v mateřské škole i žáků v základní škole,
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efektivní rozvoj gramotností žáků prostřednictvím forem a metod činnostního učení
a zapojení zákonných zástupců do výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím dnů
otevřených dveří a přednášek pro rodiče.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy







Využívat ve větší míře sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků v základní škole
i dětí v mateřské škole při vzdělávání i ostatních aktivitách školy
Zefektivnit řízení mateřské školy
Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školní družině
Pořídit pro vstup do mateřské školy zabezpečovací systém s kamerou

11.Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Finanční prostředky v Kč
Mimorozpočtové zdroje
sponzoři
ostatní

MŠ - firma
Dofinancování mzdových prostředkůobec

celkem

využité

14 000,00

6 000,00

239 969,00

239 969,00

Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Oprava a údržba z rozpočtu zřizovatele

Částka celkem v Kč

zahrada MŠ

108 658,00 Kč

herna ŠD + místnost uklízečky

123 191,31 Kč

Opravy žaluzií, elektroinstalace, vody

41 509,06 Kč

Investiční akce ze zdrojů zřizovatele

Částka celkem v Kč

Vybudování počítačové učebny

1 275 358,51 Kč

12.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Vyhlašovatel:
Oblast:
Název projektu:
Částka:
Stav:
Počet zúčastněných dětí:
Počet pedagogů:

Státní zemědělský intervenční fond
Zlepšení stravovacích návyků dětí
Ovoce do škol
Zdarma
celoročně
74
5
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13.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

0

0

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků

pedagogů

0

0

ostatní
0

14.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Finanční prostředky v Kč
Název projektu
státní fondy
programy EU

0
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001694

celkem

využité

0

0

647 165,00 Kč

_

projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty

0
Ovoce do škol, mléčné svačinky

0
-

0
-

15.Údaje o spolupráci s dobrovolnými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
Městská policie
Opava
Dopravní inspektorát
Myslivecké sdružení
Malé Hoštice
Klub rodičů
Hasiči, Chlebičov
TS Plavecká škola
Lyžařská škola Vaňkův
kopec

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Teoretická i praktická výuka na dopravním
hřišti v Malých Hošticích a v Opavě
Den dětí
Krmení zvěře, návštěva na myslivecké chatě
Lovka
Vánoční prodejní výstavka
Maškarní karneval
Cvičný poplach
Plavecký výcvik
Lyžařský výcvik
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Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
26
108
74
74
105
74
64
45

Plnění finančního plánu v roce 2016
Název a adresa organizace: Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
Hlavní činnost

Náklady

Plán 2016 ZŠ

Plán 2016 MŠ

Náklady
501 Spotřeba materiálu

Skutečnost ZŠ

Skutečnost MŠ

31.12.2016

31.12.2016

celkem ZŠ+MŠ

193 676,78

66 669,00

260 345,78

- ostatní spotřební materiál

32 366,50

27 871,00

60 237,50

- knihy, učební pomůcky,mat.pro výuku

17 487,88

2 526,00

20 013,88

111 751,40

23 642,00

135 393,40
18 983,00

v tom - potraviny

- DDHM 501-3000
- kancelářské potřeby

18 115,00

868,00

- čistící prostředky

13 956,00

11 762,00

25 718,00

285 293,00

203 647,00

488 940,00

502 Spotřeba energie
v tom - spotřeba vody

5 951,00

14 021,00

19 972,00

- spotřeba plynu

226 100,00

154 108,00

380 208,00

53 242,00

35 518,00

88 760,00

- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
511 Opravy a udržování

47 379,00

47 379,00

512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby

346 122,71

v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- výroba razítka

79 241,00

603,00

27 768,21

27 768,21

1 378,00

- věcná režie stravování

102 709,00

- e stranky

425 363,71

603,00

1 378,00
77 320,00

180 029,00

1 815,00

1 815,00

- dovoz obědů

43 236,30

43 236,30

- programové vybavení +upgrade

16 034,20

16 034,20

- provozní náklady plavání

10 505,00

- revize

1 816,00

- systém servis

10 505,00
1 921,00

3 737,00

17 542,00

17 542,00

- bankovní poplatky

8 944,00

8 944,00

- praní prádla

3 460,00

3 460,00

- zhotovení klíčů
- zhotovení žaluzií
- jízdné dětí na soutěže+ startovné

315,00

315,00

21 265,00

21 265,00

1 732,00

1 732,00

87 000,00

87 000,00

521 Mzdové náklady (platy, OPPP)

248 763,49

248 763,49

v tom - platy zaměstnanců

177 099,00

177 099,00

68 491,00

68 491,00

- nákup služ.-person.,mzdy,účto

- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
525 Ostatní sociální pojištění

517,00

517,00

527 Zák. soc. náklady

2 656,49

2 656,49

527 preventivní prohlídky

1 200,00

1 200,00

527 Školení a vzdělávání

2 760,00

2 760,00

549 Pojištění majetku

6 875,00

6 875,00

542 Jiné pokuty a penále
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 DDHM 3001-40000

291 738,10

569 Ostatní finanční náklady

42 426,00

1 000,00

334 164,10
1 000,00

v tom - pojištění (úrazové)
- ostatní
Ostatní nejmenované položky
v tom:

Náklady celkem

1 424 808,08

391 983,00

1 816 791,08

ostatní spotřební materiál: lepidla, krepové papíry, kartony, barvy, hřebiky, háčky, skoby, obvazy, léky, štětce, značkovače,
ubrousky, okenní pásky, nůžky, fixy, gumičky, stohovací košíky, magnetky, vařečky, zásuvky, zrcadla, křídy, houby, motouzy atd.
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Organizace:
Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
IČ:
71002006
Číslo organizace: 22531

Tabulka č. 1

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
v Kč
Účelový
znak

Ukazatel

a

33024
33025
33038
33043
33044
33050

33050

33052

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
kraje

c

d

b
Neinvestiční dotace celkem

33353

Poskytnuto
k 31. 12. 2016

Skutečně čerpáno k
31. 12. 2016

1=c-d

Skutečně
použito
k 31. 12. 2016

Předepsaná výše
vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při
finančním vypořádání

2

3=1-2

5 889 443,00

0,00

5 889 443,00

5 889 443,00

0,00

v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:

5 748 000,00

0,00

5 748 000,00

5 748 000,00

0,00

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)

4 127 000
16 000
1 605 000

4 127 000,00
16 000,00
1 605 000,00

4 127 000,00
16 000,00
1 605 000,00

0,00
0,00
0,00

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z
tzv. třetích zemí na rok 2016
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce
2016
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence
středních škol 2015
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách
a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních na období leden - srpen 2016
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních na období září - prosinec 2016
Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016

141 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
141 443,00

141 443,00

0,00
0,00

104 386,00
37 057,00

104 386,00
37 057,00

0,00
0,00

z toho:
104 386
37 057

a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
33065
33166
33435

33435
33457

33457

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2015/2016 - Excelence základních škol 2016
Soutěže
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob
požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na
území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok
2016
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob
se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2016
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
leden - srpen 2016 - modul B
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období
září - prosinec 2016 - modul B

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání).
Vysvětlivky:
sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016
sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.
Sestavil:
Radmila Caletková
Datum a podpis: 12.1.2017
E-mail:
r.caletkova@seznam.cz
Tel.:
Jméno ředitele školy: Mgr. Milena Široká
Podpis ředitele a razítko školy:

Kontroloval (KÚ):
Datum a podpis:
739476196
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Plnění finančního plánu v roce 2016
Hlavní činnost

Výnosy

Plán 2016

Výnosy

Skutečnost
31.12.2016

Příjmy ze školného
Příjmy ze stravného
Úroky

539,90

Použití rezervního fondu do výnosů
Použití investičního fondu do výnosů
Použití fondu odměn do výnosů
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
v tom Jiné ostatní výnosy-

4 318,00

Provozní příspěvek obec

1 600 000,00

Ostatní příjmyod obce

239 969,00

v tom:
dofinancování MP

239 969,00

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek : zisk ve výši

1 844 826,90
28 035,82 Kč

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017, č.j. ZŠ Chl - 106/2017 byla
zpracována dne 29. 8. 2017 a byla schválena Školskou radou dne 31. 8. 2017.

předseda školské rady
Mgr. Radovan Staněk

ředitelka školy
Mgr. Milena Široká.
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