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Úvod: 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Název: Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

 Sídlo:                          Mírová 167, 435 21  Obrnice, 

 IČO:                           70982236 

 

Právní forma:              příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:                  Obec Obrnice, Mírová 70, 

                                    epodatelna@ouobrnice.cz ,    

telefon: 476 118 020 

 

Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Strolená  

zástupkyně ředitelky:               Mgr. Hana Matuštíková  

 

Součást školy a jejich kapacita: 

1. Základní škola kapacita 400 žáků 

2. Školní družina kapacita 25 žáků 

3. Školní jídelna kapacita 300 jídel  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Tel: 476 118 012 

e-mail: reditel@zsobrnice.cz 

www: www.zsobrnice.cz 

ID datové schránky: tb3mqdk 

 

2. Učební dokumenty školy – přehled oborů vzdělávání 

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01-C/01 Základní škola 

mailto:epodatelna@ouobrnice.cz
mailto:reditel@zsobrnice.cz
http://www.zsobrnice.cz/
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Žáci 1. - 9. ročníku pracovali podle školního vzdělávacího programu pro základní školy „Škola 

pro všechny“ č. j. 450/15. 

2. 1 Vedení školy 

Vedení školy je tvořeno ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky. 

 

ředitelka školy:                   Mgr. Vladimíra Strolená  reditel@zsobrnice.cz 

zástupce ředitelky školy:    Mgr. Hana Matuštíková   zastupce@zsobrnice.cz 

ekonomka školy:                Lucie Andrašková            ekonom@zsobrnice.cz   

sekretářka:                          Dana Vaicová                   sekretariat@zsobrnice.cz 

vedoucí školní jídelny:       Lenka Klenáková             jidelna@zsobrnice.cz 

školník:                               Krištof Appelt 

Setkání rozšířeného vedení školy probíhala pravidelně jedenkrát měsíčně. Jednání měla pravidelnou 

strukturu, probíhala ve velmi dobré atmosféře. Všichni jsou aktivně zapojeni do chodu školy a mají 

zájem na tom, aby škola pracovala jako celek co nejlépe. 

 

2. 2  Školská rada 

 

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla zřízena Radou Obce Obrnice Školská rada              

s účinností od 22. 11. 2005. 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala školská rada v tomto složení: 

Lucie Cabová               předsedkyně, zástupce rodičů 

Mgr.Taťána Korejsová  zapisovatelka, zástupce pedagogických pracovníků 

Milada Piksová  místopředsedkyně, jmenovaná zřizovatelem 

 

Školská rada zasedala v tomto školním roce dvakrát. Na jednání byla vždy přizvána ředitelka školy. 

Nejdůležitější projednané záležitosti: 

- schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

- schválení Školního řádu na školní rok 2019/2020 

- schválení Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2019 

 

Školská rada neřešila žádné zásadní problémy a nevznesla žádné připomínky k práci vedení školy, 

ani jejich zaměstnanců. Školská rada je plně funkční a spolupráce se všemi členy je na výborné 

mailto:reditel@zsobrnice.cz
mailto:zastupce@zsobrnice.cz
mailto:ekonom@zsobrnice.cz
mailto:sekretariat@zsobrnice.cz
mailto:jidelna@zsobrnice.cz
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úrovni. Členové školské rady se snaží škole maximálně pomáhat a věnují své funkci náležitou 

pozornost. 

 2. 3  Školní žákovská rada  

Školní žákovská rada pracovala na škole od školního roku 2008/2009 do 2017/2018. Byli v ní 

zastoupeny třídní kolektivy od 3. do 9. ročníku, vždy dva zástupci za třídu. Schůzky zástupců se 

konaly pravidelně dvakrát měsíčně.  Pomáhali řešit problémy školy a třídních kolektivů. Svými 

návrhy přispívali ke zlepšování prostředí školy. 

Školní žákovskou radu nahradil ve školním roce 2018/2019 Žákovský parlament. 

 

2. 4  Žákovský parlament 

 

 

Základní škola Obrnice byla ve školním roce 2018/2019 vybrána do dvouletého projektu společnosti 

CEDU s. r. o.  – Škola pro demokracii. Jedná se o projekt zaměřený na vytvoření a podporování 

žákovských parlamentů v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci tohoto projektu byli proškoleni 

všichni pedagogičtí pracovníci v otázkách fungování žákovského parlamentu, Mgr. Lenka 

Holubová a Ivana Pracná byly vybrány jako koordinátorky žákovského parlamentu v Obrnicích a 

jako takové absolvovaly další tři školení Koordinátora žákovského parlamentu.  

Parlament má svůj název „Tlapky“, a také vlastní logo. 
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Koordinátorkou žákovského parlamentu ZŠ Obrnice byla ve školním roce 2019/2020 Mgr. Lenka 

Holubová (druhá proškolená koordinátorka Ivana Pracná byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, 

ale pro nový školní rok se na tuto pozici znovu vrací). Žákovský parlament se scházel pravidelně 

jednou za 14 dní každou středu od 14:00 do 15:30 a to od začátku listopadu (z důvodu časové 

vytíženosti koordinátorky se volby uskutečnily až v průběhu října). V parlamentu zasedalo celkem 

16 žáků, resp. zástupců 3. – 9. tříd, i když na zasedáních bylo spíše v průměru jen 10 

„parlamenťáků“. V některých třídách nebyl, bohužel, o parlament vůbec zájem.  

Z důvodu koronapauzy toho žákovský parlament moc nestihl. Aktivně a s chutí se zapojil do aktivit 

pořádaných vyučujícími na podzim a v zimě (např. Halloween, vánoční tvořivé dílny). Zažitou a 

velmi oblíbenou školní akcí je valentýnský ples, o který se od loňského roku, kdy máme parlament, 

starají právě „parlamenťáci“. Stalo se tak i v tomto školním roce a žáci naší školy byli s tou akci 

velice spokojeni. 

 

 

 

 

                                                       Valentýnský ples v ICVA Obrnice 

Žákovský parlament v ZŠ Obrnice v tomto formátu vznikl díky iniciativě a zapojení školy do 

projektu Bader (viz Cedu, Škola pro demokracii). V rámci tohoto projektu jsme mohli využít a 

naplánovat tzv. mentorink týkající se vedení parlamentu. Z důvodu COVID – 19 však tato aktivita 

musela být přesunuta na školní rok 2020/2021 - únor, březen. 

 

3. Charakteristika školy 

Jsme úplnou základní školou s prvním až devátým postupným ročníkem, nacházíme se v centru 

obce Obrnice. Naši školu navštěvují nejen žáci, kteří bydlí v její blízkosti, ale vzhledem k její dobré 

dostupnosti také žáci z přilehlých obcí. Kapacita školy je vytížena natolik, aby bylo umožněno 

kvalitní vzdělávání s využitím odborných učeben. V tomto školním roce jsme otevřeli 13 tříd. 

Oproti loňskému roku počet žáků poklesl. 

Platí zásada, že škola nabízí a žák (rodič) si vybírá. To platí o výběru nepovinných a volitelných 

předmětů, kroužků apod. (nikoli samozřejmě o povinné matematice, češtině...). Celkově je učební 
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plán sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory. Nikdo přece 

předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá.  

Mottem, zvoleným pro vlastní školní vzdělávací program „Škola pro všechny“, podle něhož škola 

své žáky vzdělává je myšlenka: „Ze základní školy by měla vycházet harmonicky rozvinutá 

osobnost, ne specialista.“ 

Složení žáků je různorodé z hlediska sociálního, etnického a také z hlediska školní úspěšnosti. Škola 

klade důraz na rozvoj osobnosti žáka, jeho komunikační dovednosti a schopnosti sám vyhledávat 

informace, které potřebuje. Zdůrazňujeme nadále také individuální odpovědnost dětí za své chování 

a jednání. Snažíme se podporovat kladné chování pochvalami a odměnami, negativní chování 

řešíme rychle ve spolupráci s rodiči, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, třídními učiteli a 

žáky. Často k jednání přizveme sociální pracovníky z Obrnického centra sociálních služeb (OCSS), 

kteří jsou našimi významnými partnery při jednání s rodinami. 

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou zařazeni do 

běžných tříd. Se všemi žáky pedagogové pracují tak, aby byly respektovány všechny zásady a nutné 

postupy doporučené školským pedagogickým zařízením v jejich individuálním vzdělávacím plánu. 

Pracuje zde pět asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním. 

Velkou pozornost věnujeme také volnému času dětí a jejich mimoškolní činnosti. Našim žákům 

pravidelně nabízíme široké spektrum zájmových kroužků, které vedou pedagogičtí pracovníci 

školy. Kroužky jsou zaměřeny na sport a pohybové aktivity, na prohlubování jazykového vybavení 

dětí nebo na dokonalejší zvládání výpočetní techniky. Další směřují do oblasti umění nebo rozvíjejí 

jejich koníčky. Nabídka školy v této oblasti je velmi různorodá, kroužky byly poskytovány 

bezplatně, byly využívány do 11.března, kdy nastalo mimořádné opatření COVID-19. 

Spolupráce s větší částí rodičů je celkem na dobré úrovni a neustále se rozvíjí. Rodiče mohou 

navštívit školu nejen v době třídních schůzek, v době konzultačních hodin, ale kdykoliv po 

vzájemné dohodě s vyučujícím nebo třídním učitelem. Pořádáme také dny otevřených dveří, v rámci 

zápisu do prvních tříd, které jsme letos poprvé bohužel nemohli realizovat z důvodu mimořádného 

opatření COVID-19. 

Jedenkrát týdně je rodičům k dispozici v rámci svých konzultačních hodin i výchovná poradkyně. 

Rodiče jsou o činnosti školy informováni také prostřednictvím webových stránek, které jsou 

pravidelně aktualizovány (www.zsobrnice.cz). 
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3.1 Distanční vzdělávání  

 

Dne 11. 3. 2020 byly v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19 uzavřeny školy a nastala doba 

tzv. distančního vzdělávání. Opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 pro potřebu ochrany před výskytem a 

šířením onemocnění. Rodiče dětí do 10 let (později až do 13 let) mohli kvůli uzavření školy využívat 

ošetřovné při péči o dítě. Ředitelka školy vydala během doby uzavření školy celkem 12 potvrzení.  

Každá třída má svou webovou stránku, což nám dalo příležitost pro přehledné uspořádání učiva. 

Započalo vzdělávání žáků formou domácího kontrolovaného samostudia. Od úterý 12. 5. 2020 byla 

v naší škole umožněna žákům 9. ročníku příprava na přijímací zkoušky. Do doby konání přijímací 

zkoušky byla výuka zaměřena výhradně na český jazyk a matematiku a probíhala vždy ve čtvrtek 

8:15 – 11:45 hod. Od pondělí 25. 5. byla umožněna dobrovolná přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. 

ročník) v naší škole.  Žáci měli možnost stravovat se ve školní jídelně s dodržením všech 

hygienických opatření. 

1.stupeň využíval možnosti zadávání úkolů na webové stránky tříd. Ti, kteří neměli přístup 

k internetu měli úkoly umístěné na skleněných dveřích školy. Žáci využívali pro práci pracovní 

sešity k jednotlivým předmětům, dostávali také úkoly v označených deskách, které po splnění 

odnesli zpět do krabice ve škole a vyzvedli si úkoly nové. 

2. stupeň pracoval v aplikaci DM software, protože již takto pracovali s elektronickou žákovskou 

knížkou. Učitelé zadávali úkoly, žáci odesílali zpět úkoly splněné.  

Učitelé 1. i 2. stupně konzultovali úkoly se svými žáky pomocí telefonu, WhatsAppu, Facebooku, 

Messengeru. 
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                                Složka s úkoly pro žáka                       Krabice s odevzdanými úkoly 

Objevila se řada zdrojů, zajímavých odkazů k distanční výuce, mnohá nakladatelství uvolnila své 

produkty. Vše bylo zveřejněno na webu školy. Snažili jsme se učivo zredukovat, nepřehánět to, 

uvědomovat si limity distančního vzdělávání. Nejčastějším problémem bylo neodsouvat úkoly „na 

potom“, nevzdávat to, což je ve věku školních dětí skutečně náročné.  

Nejnáročnější to zřejmě bylo pro žáky devátých tříd, kteří dlouho neznali termín přijímacích 

zkoušek a věděli, že už se obvyklým způsobem všichni spolu a se školou nerozloučí. To byl asi 

největší problém pro všechny – absence nebo minimum sociálních kontaktů.  

                                   

                                             Výstup na Zlatník – rozloučení deváťáků se školou 

Na pedagogické radě jsme se dohodli, že na zhodnotíme, co nám tato nečekaná zkušenost dala i co 

vzala, a připravíme se na to, co bude třeba udělat pro zdárný průběh následujícího školního roku. 

Zhodnocení účasti žáků na online vzdělávání  

Zapojení žáků do práce mělo stoupající a následně klesající tendenci. V březnu se žáci zapojovali 

postupně, v dubnu se zapojení výrazně zlepšilo, přidali se i ti, kteří v březnu o výuku nejevili zájem. 
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V měsíci květnu a červnu zájem o výuku opět klesal. Celkový průměr byl vyčíslen vyučujícími: na 

1.stupni pracovalo průměrně 64,62 °/o, na 2. stupni 41 °/o.  

Zapojení žáků a jejich chuť do práce přesně kopírovala přístup jednotlivců i k přímé výuce ve škole. 

Žáci, u kterých je zájem o učivo a chuť do práce viditelná i v běžné výuce, pracovali stabilně.               

U některých tříd byl nezájem o výuku naprosto zjevný. Předpoklad, že šlo ze strany žáků především 

o problém technických parametrů (připojení k internetu, nedostatečné technické zázemí) se při 

přímém dotazování v rámci konzultací ukázal jako nepravdivý. Spíše šlo o nezájem žáků jako 

takový. 

V době uzavření školy proběhlo v červnu vymalování učebny PC 1 a položení nového linolea. 

 

4.  Personální zabezpečení školy 

Seznam zaměstnanců školy – školní rok 2019/2020 

Ředitelka školy  Strolená Vladimíra, Mgr. 

Zástupkyně ředitelky  Matuštíková Hana, Mgr. 

Účetní-rozpočtář  Lucie Andrašková 

Sekretářka  Dana Vaicová 

Koordinátorka ŠVP  Fejková Ivana, Mgr. 

Výchovná poradkyně Matuštíková Hana, Mgr. 

ICT koordinátor  Holubář Ivan 

EVVO koordinátor  Kujová Martina. 

Metodik prevence  Holubová Lenka, Mgr.. 

Učitelé  Bažová Radka – MD 

 Cibulka František, Ing. 

 Ďuricová Alice  ml.  do 28.2.2020 

 Fejková Ivana, Mgr. 

 Fehrenbach Kateřina  

 Grametbauerová Šárka, Mgr. 

 Grusserová Hana 

 Heková Jana, Mgr. 

 Holubář Ivan 

 Holubová Lenka, Mgr. 

 Chromá Jana, Ing. 

 Korejsová Taťána, Mgr. 
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 Korejsová Veronika, Bc. 

 Kujová Martina 

 Kybalová Miroslava od 1.2.2020 

 Malesaková Věra, Mgr. 

 Pětioká Petra 

 Soukupová Petra, Mgr., Ing.   

Asistenti pedagoga   Ďuricová Alice st. 

 Pabištová Helena 

 Augstová Eva 

 Kateřina Fehrenbach 

 Matuštíková Šárka 

Vychovatelka ŠD  Pracná Ivana 

 Benešová Dana 

Vedoucí ŠJ  Klenáková Lenka  

Kuchařky  Horynová Ilona 

Zimmermannová Renata 

Školník  Appelt Krištof 

 

Úklid  Pálková Kateřina    

Polcarová Eva 

Tajovská Naděžda do 14. 2. 2020 

Horváthová Jana   od  17. 2. 2020 

 

 5. Přehledy o zápisu k povinné školní docházce 

  

 MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo 

opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.  

Zápisy k povinné školní docházce proběhly v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním                           

od některých tradičních postupů. Nekonaly se dny otevřených dveří s prohlídkou školy a plněním 

různých zábavných úkolů v odborných učebnách. Zápisy se uskutečnily v termínu dle školského zákona, 

tedy od 1. dubna do 30. dubna 2020.  

Doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byla stanovena ředitelkou školy                                

v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a byla oznámena způsobem v místě obvyklým: plakáty 

ve vstupu školy, v mateřské škole, ve vitríně obecního úřadu, na webových stránkách školy                   

a vyhlášením v obecním rozhlasu.  
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Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžadovala:  

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání 

přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s 

elektronickým podpisem) – této možnosti nevyužil nikdo; případně dle konkrétní situace osobně do 

školy – využila většina zákonných zástupců, nebo poštou – využili 2 zákonní zástupci,  

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bylo stanoveno i dostatečně dlouhé období 

v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020,  

  

Rozhodli jsme se otevřít dvě první třídy, aby se mohly učitelky individuálně věnovat prvňáčkům. 

Zřizovatel přislíbil pomoc pokrýt škole náklady v případě, že by škola neobdržela dostatečně vysoký 

rozpočet na pokrytí nákladů s tímto spojených. V minulém školním roce nebylo nutné využít 

finanční pomoci od zřizovatele, státní rozpočet pokryl veškeré náklady. 

Poprvé u zápisu Zapsaní Žádosti o odklad 

školní docházky 

Neuzavřený zápis Přicházejí po 

odkladu 

25 17 8 0 4 

z toho z toho z toho z toho z toho 

dívek chlapců dívek chlapců dívek chlapců dívek chlapců dívek chlapců 

14 11 12 5 7 1 0 0 0 4 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů ŠVP 

 

Školní vzdělávací program s „Škola pro všechny“ začal vznikat v roce 2005 v souvislosti                         

s přijetím nového školského zákona a realizujeme jej od roku 2007. Vzdělávací program je vlastně 

„živý“ dokument každoročně aktualizován na základě konfrontace s požadavky školní praxe a             

s nároky MŠMT. Školní rok 2019/2020 byl tedy již jedenáctým rokem realizace tohoto vlastního 

programu.  

Základním cílem realizace školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ je poskytovat 

žákům kvalitní základní vzdělání, kdy vzdělávání je vnímáno jako aktivní celoživotní proces. Školní 

vzdělávací program je k nahlédnutí u vedení školy. 

Pedagogická práce je velmi náročná. V každé třídě jsou žáci s velmi odlišnými studijními 

předpoklady a možnostmi. Na ZŠ docházejí jak žáci velmi nadaní s dobrým sociálním zázemím, tak 

děti s poruchami učení i děti ze sociálně slabých rodin. S problematikou horších studijních 

předpokladů se učitelé vyrovnávají velmi dobře. Slabším žákům nebo žákům po delší absenci 
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nabízejí pravidelné doučování jedenkrát týdně. Největším problémem jsou kázeňské problémy 

některých žáků. Přítomnost žáků s rizikovým chováním ve třídě značně ztěžuje práci pedagogů. 

Výchovné problémy řešíme ihned, bez zbytečného odkladu se zákonnými zástupci, třídními učiteli, 

s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Ke spolupráci si zveme také sociální pracovnice 

OCSS. Závažnější prohřešky řešíme s OSPOD v Moatě a Policií České republiky. 

Přetrvávajícími negativními činiteli ovlivňující práci pedagogů je velká fluktuace žáků v rámci 

České republiky. Během školního roku 2019 /2020 se na naši školu přihlásilo 25 žáků a odhlásilo 

se 46 žáků. Není výjimkou, že se k nám děti vracejí i vícekrát.  Tyto změny mají vliv na prospěch 

žáků, neboť každá škola má vypracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program a učivo nemusí 

vzájemně navazovat. Nehledě na to, jak jsou tyto přesuny administrativně velmi náročné, protože 

většinou zákonní zástupci nemají v pořádku doklady potřebné k přijetí žáka ke vzdělávání (ztratili   

poslední vysvědčení, rodné listy dětí, občanský průkaz, nemají trvalý pobyt v obci ani smlouvu           

o pronájmu bytu apod.). Toto je charakteristický problém škol v sociálně vyloučených lokalitách. 

Další negativní vliv na edukační proces mají návraty žáků po několikaletém pobytu v zahraničí, kde 

byli vzděláváni podle § 38 školského zákona.  Největší problémy mají s předložením dokladů             

o docházce v zahraniční škole, často si nepamatují, do které školy před odjezdem jejich děti chodily. 

Ve školním roce 2019/2020 plnilo školní docházku podle § 38 ŠZ 15 žáků.  

 

6. 1 Zájmové kroužky: (od října do května) 

 

Název kroužku 

 

 

Vedoucí kroužku 

Den 

realizace 

Čas 

od:            do: 

 

místo 

Florbal Ivan Holubář středa 

pátek 

7:00 7:40 tělocvična 

Šikovné ruce Ing. František Cibulka středa 14:00 15:00 dílny 

Mladý divák 
 

Mgr. Lenka Holubová 

1x měsíčně večerní představení  

pondělí 13:30 14:15 knihovna 

Výtvarný kroužek I. st.   Mgr. Taťána Korejsová středa 11:45 12:30 třída 2.A 

Sportovní ráno   Bc. Veronika Korejsová středa 7:00 7:45 tělocvična 

 

Činnost zájmových kroužků byla ukončena v březnu 2020, kdy byly všechny školy uzavřeny 

z důvodu mimořádného opatření COVID-19. 
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                                                                     Ukázka bojových sportů 

6. 2 Metodické orgány školy  

Již několik let ve škole fungují metodická sdružení (MS) na 1. stupni a předmětové komise (PK) na 

2. stupni. V čele každé skupiny je učitel, který má v dané oblasti největší zkušenosti.  V rámci MS 

a PK učitelé příbuzných předmětů konzultují odborné otázky, sjednocují pedagogické postupy a 

vznášejí požadavky vůči vedení školy. Metodické orgány se sešly několikrát za školní rok.    

 Z těchto setkání jsou pořizovány zápisy s usnesením. Na případné požadavky vedení školy reaguje 

rychle a samozřejmě v rámci možností školy. Setkání jsou neformální, jde hlavně o co nejrychlejší 

a nejefektivnější komunikaci a řešení případných problémů. 

Seznam metodických sdružení -MS :                     

1. – 3. tř  Mgr. Šárka Grametbauerová 

4. – 5. tř. -  Mgr. Taťána Korejsová 

 

Předmětové komise 

Čj –                        Martina Kujová 

M,F,Inf. –               Ivan Holubář         

Rj,Aj,Nj –               Petra Pětioká 

D,Z,Ov -        Mgr. Lenka Holubová 

Př, Ch                        M.Kujová / A.Sivák 

Tv, Čp, Tp-        Ing. František Cibulka                            

 

Seznam předmětových komisí – PK: 

Čj, Rj,Aj,Nj –               Petra.Pětioká 

Př, Ch,                           Martina Kujová     

D,Z,Ov, –             Mgr. Lenka Holubová  

Tv, Vv, Čp, Tp -  Ing. František Cibulka                           

Přidělení kabinetů:                                                   

1.tř.–              Mgr. Taťána Korejsová 

2. – 3. tř. –     Bc. Veronika Korejsová 
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4.- 5. tř.-         Ing. Jana Chromá 

Logopedie –   Mgr. Vladimíra Strolená 

Jazyky –                  Petra Pětioká 

M,F –                      Ivan Holubář 

Př, Ch –                   Martina Kujová 

D, Ov, Z –     Mgr. Lenka Holubová 

Kuchyňka –             Alice Ďuricová j. 

VV –              Mgr. Hana Matuštíková 

Hv –               Mgr. Arpád Sivák 

Tv –               Mgr. Arpád Sivák 

Knihovna –            A. Ďuricová j., A. Ďuricová s. – předána Mgr. V. Malesakové 

Sklad učebnic         Dana Vaicová 

 

6.3 Výchovné a kariérové poradenství 

 

Důležitou součástí školní činnosti je výchovné a kariérové poradenství (VaKP).  Ve školním roce 

2019/2020 bylo výchovné poradenství zaměřeno na profesní orientaci vycházejících žáků, práci se 

žáky s IVP. 

 Významnou součástí výchovného poradenství bylo sledování žáků s podpůrnými opatřeními, 

pomoc třídním učitelům při vypracování IVP (individuálního vzdělávacího plánu) a PLPP (plánu 

pedagogické podpory), komunikace s pracovníky PPP (pedagogicko- psychologické poradny) a 

konzultace s rodiči žáků s podpůrnými opatřeními. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala 

schůzek výchovných poradců na ÚP v Mostě, účastnila se schůzek s rodiči, žáky a třídními učiteli 

při řešení výchovných problémů. Žáci s podpůrnými opatřeními byli pravidelně hodnoceni (po 3 

měsících od poskytování PO a na konci školního roku). Pokud byly stanovené cíle splněny, třídní 

učitel stanovil po konzultaci s ostatními vyučujícími cíle nové. Dvakrát za rok byly plány 

kontrolovány pracovnicí PPP Most – nebyly zjištěny žádné závady. VaKP navštívila vyučovací 

hodiny, aby mohla společně s vyučujícími zhodnotit účinnost PO. Škola nemá samostatný předmět 

volba povolání.  Jednotlivá témata jsou rozdělena do předmětů: výchova ke zdraví, občanská nauka, 

technické práce.  Žáci se mimo jiné učili rozlišovat znaky jednotlivých povolání, formou různých 

testů zjišťovali své schopnosti a dovednosti, seznamovali se s příčinami a důsledky 

nezaměstnanosti. Významnou součástí výuky byla komunikace mezi žáky a vyučující, která byla 

zaměřena na jejich budoucí povolání. Výuka byla zaměřena na tyto kompetence: komunikativní – 

seznamování s pojmy souvisejícími s VOP sociální a personální – spolupráce ve skupině pracovní 

– vyhledávání informací o dalším vzdělávání a prof. orientaci řešení problémů – prakticky používat 

osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce učení – vedení žáků k plánování činnost. Velká 

pozornost byla opět věnována podávání přihlášek na SŠ – vyplňování přihlášek a zápisových lístků. 

Informace byly předány jak žákům, tak rodičům na schůzkách. Přehled středních škol, vzor 
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vyplněné přihlášky a zápisového lístku a důležité informace k přijímacímu řízení byly vyvěšeny na 

stránkách školy a internetové žákovské knížce. Zvláštní pozornost byla v tomto školním roce 

věnována žákům vycházejícím ze sedmého a osmého ročníku. Výchovná poradkyně se sešla se 

zákonnými zástupci všech vycházejících žáků a v rámci mimořádné třídní schůzky byli rodiče 

informováni o možnostech dalšího vzdělávání, vyplňování přihlášek a zápisových lístků. Rovněž 

bylo vysvětleno, za jakých podmínek lze pokračovat ve vzdělávání na ZŠ – prodloužení školní 

docházky.  Během školního roku byly žákům devátých tříd rozdány tyto materiály: Informace o 

studijních a učebních oborech Mostecka a Atlas školství – Ústecký kraj.   Žáci 9. ročníku navštívili 

Veletrh vzdělávání SOKRATES 2019, kde se jim představily střední školy nejen z Mostecka. Škola 

na sebe převzala zodpovědnost za správné vyplnění přihlášek. Žáci ve škole získají vyplněnou 

přihlášku, potvrzenou od lékaře ji odevzdají zpět a škola je hromadně odesílá příslušné střední škole. 

Výchovná a kariérová poradkyně a školní metodička prevence se v průběhu celého školního roku 

pravidelně zúčastňovaly schůzek pro V a KP a pro ŠMP (školního metodika prevence). 

6. 4 Přehled vycházejících žáků – umístění na SŠ 

 

Ve školním roce 2019/20 bylo na naší škole celkem 24 vycházejících žáků.   

Z nižších ročníků vycházelo celkem 9 žáků, zákonní zástupci 5 žáků si požádali o prodloužení školní 

docházky.  

Ze 7., 8. a 9. tříd bylo 21 žáků přijato na střední školy, viz tabulka č.1. 

Přihlášku k dalšímu vzdělávání si nepodalo 5 žáků, kteří byli evidováni na ÚP v Mostě. 

Ve školním roce 2019/20 se vzdělávali 3 žáci v zahraničí podle § 38 Školského zákona. 

 

  

      2019/2020 9.tř. 8.tř 7.tř.  

Střední škola technická, Most  5 1 0  

Střední průmyslová škola a Střední odborná 

škola gastronomie a služeb, Most  

2 1 0  

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a 

zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Most 

2 0 0  

Střední škola technická, gastronomická a 

automobilní, Chomutov 

 

2 0 0  

Úřad práce Most (nepodali si přihlášku na SŠ) 1 0 4  

Vzdělávání v zahraničí dle § 38 ŠZ 0 0 3  

Celkem 12 2 7  
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7. Údaje o prevenci rizikového chování 

7.1 Preventivní program 

 je rozpracován do jednotlivých ročníků a prolíná se celou výukou. 

1. třída: Zdraví a nemoc 

o jak si můžeme udržovat své zdraví 

o vést děti ke zdravému životnímu stylu 

o dodržovat pitný režim 

o podporovat estetické cítění žáků (výzdoba třídy) kreativitu 

o základní hygienické návyky 

o léky – základní pravidla při užívání léků (ne bez vědomí rodičů) 

2. třída: Člověk a zdraví 

o přírodní látky - rostliny (jejich prospěšnost a škodlivost) 

o lesní plody (které znají a sbírají X které jsou jedovaté) 

o poznáváme houby (jedlé X jedovaté) 

o léčivé rostliny – byliny (ze kterých se vyrábějí léky, ale i drogy) 

o znalost běžných léků – na kašel, na rýmu, na horečku, zásady užívání léků 

o vitamíny – přírodní X umělé 

3. třída: Člověk, zdraví a návykové látky 

o pojem droga + definice 

o NIKOTIN 

o názory na kouření: Kouří rodiče? Vadí ti to? Proč? Jak škodí kouření zdraví? 

o cigarety, tabák 

o ALKOHOL 

o účinky alkoholu 

o energetické nápoje – nevhodné pro děti, ovlivňují činnost nervové soustavy 

o nápoje pro děti při oslavách 

o KOFEIN, THEIN – káva, čaj 

o domácí chemické prostředky na čištění, praní, úklid, nádobí – správné zacházení 

4. třída: Zdraví a zneužívání návykových látek 

o rozlišení návykových látek na legální a nelegální 

o způsoby rozšiřování návykových látek, způsoby odmítání 

o osobní bezpečí kamarádství, důvěra 

2. třída: Zdraví, návykové látky a osobní bezpečí 

o základní stavba a funkce orgánů lidského těla 

o jak droga škodí jednotlivým orgánům – TABÁK, ALKOHOL 

o Dospívání a samostatné rozhodování 

o životní vzory, postoje, přání a cíle – co musí člověk udělat pro to, aby něčeho 

dosáhl 
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2. a 7. třída: Základní pojmy: lék, droga, závislost, gamblerství, halucinace,     

                alkaloidy, experimentování 

Znalosti: 

• historie drog 

• rostliny a jejich moc 

• dělení drog 

• vybrané drogy a jejich účinky 

• země, kde se drogy pěstují 

• zodpovědnost za své rozhodování, tresty za držení a dealerství drog u nás a v zahraniční 

1. a 9. třída: Základní pojmy: droga, psychická a fyzická závislost, abstinenční 

       příznaky toxikománie                                                 

Znalosti: 

• účinky a rizika návykových látek                                                     

• cesty nelegálních drog u nás 

• heroin, kokain, pervitin, taneční drogy, LSD 

• informace o legislativě 

• způsoby propagace drog (tabák, alkohol) 

• literatura o drogách 

• informace o střediscích, kde lze získat radu a pomoc 

• osobní zodpovědnost za své rozhodnutí 

• druhy závislostí 

• sekty, extremistické skupiny a drogy 

Výcvik sociálně patologických dovedností 

I. stupeň: v rámci prvouky, přírodovědy a vlastivědy 

• řízené besedy se žáky o škodlivosti kouření a alkoholu, 

•  zbytečné používání léků,  

• zdravý životní styl 

II. stupeň: přírodopis, chemie, výchova ke zdraví 

• špatný vliv drog a jiných nebezpečných látek na zdraví člověka, 

•  besedy,  

• přednášky 

výchovy:  

literární – využití četby knih s drogovou tématikou 

občanská – etické a právní vědomí žáků, volba povolání, já a má rodina 

výtvarná – tematické zpracování problematických námětů 

tělesná - podpora tělovýchovných aktiv pro zdravý životní vývoj  

 

7.2 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů je Mgr. Lenka Holubová. 
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Základem preventivní práce byl Minimální preventivní program, který metodička prevence 

vypracovala spolu s výchovnou poradkyní a konzultovala s vedením školy. Vyučující se 

zodpovědně do plnění cílů preventivního programu zapojili, byl zaměřen na informovanost všech 

žáků školy v oblasti rizikového chování.  

Na škole pracuje již několik let výchovná komise. Na svá setkání si zvala rodiče žáků, u kterých se 

projevily závažnější kázeňské nedostatky, popř. neomluvená absence.  

Na výchovnou komisi byli zváni zákonní zástupci žáků, žáci, třídní učitelé a členové komise. 

Členy komise byli:  

- Mgr. V. Strolená, ředitelka školy  

- Mgr. H. Matuštíková, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně 

- Mgr. Lenka Holubová, metodička prevence 

- třídní učitel žáka 

- zákonný zástupce žáka 

- žák 

- případně zástupci OCSS Obrnice nebo OSPOD Most 

Z každého setkání byl pořízen zápis o průběhu přestupku, uděleného opatření a kontrolní schůzka.  

Metodik prevence (dále jen MP) využívá k informování o různých novinkách, článcích, anketách, 

návodech, poučeních aj. týkajících se rizikového chování nástěnku umístěnou v prvním patře (vedle 

jídelny). Na této nástěnce žáci také naleznou informace kdy, kde a jak mohou MP kontaktovat, 

stejně tak jako letáček a odkaz na nesmírně důležitou Linku bezpečí. 

Žáci, rodiče ale i učitelé se mohou na MP obracet prostřednictvím emailové adresy 

prevence@zsobrnice.cz, dále v pravidelných konzultačních hodinách a sami žáci pak anonymně 

prostřednictvím tzv. schránky důvěry (umístěné vedle nástěnky MP, kde také visí popis, jak spolu 

s MP touto cestou komunikovat). Nejčastěji je však zatím využíváno osobního sdělení buď ze strany 

učitelů, nebo rodičů, kdy je proveden tzv. zápis prvotní informace. 

Ve školním roce 2019/2020, resp. v jeho části do tzv. „koronapauzy“, byl MP několikrát přizván 

třídními učiteli k jednání mezi nimi a žákem s rodičem. Většinou se tato jednání týkala výrazného 

neplnění školních povinností, podezření ze skrytého záškoláctví, vulgárního chování vůči 

spolužákům či dokonce vyučujícím. V jednom případě řešil MP touto cestou podezření z počínající 

fáze kyberšikany, která se odehrávala mezi dvěma žákyněmi ZŠ Obrnice, nicméně mimo vyučování. 

MP tak poskytl potřebné informace na možnosti řešení této situace. 

Zkraje školního roku bylo také prověřováno podezření na sebepoškozování ze strany jedné žákyně, 

které však od počátku vykazovalo známky pouhého upoutávání pozornosti ke své osobě touto 

dívkou. Zákonný zástupce byl o všem informován. Ze vzájemných setkání a rozhovorů vyplynuly 

mailto:prevence@zsobrnice.cz
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emocionální potíže a výkyvy nálad této dívky spojené s její rodinnou situací a pocity neporozumění. 

MP opět poukázal na způsoby a možnosti řešení. 

Dvakrát MP prováděl šetření ohledně upozornění na možnou šikanu. V prvním případě, u žáků 

prvního stupně, se ukázalo, že se spíše jedná o vulgární vyřizování vzájemných rozepří. Druhý 

případ, tentokrát na druhém stupni, se nepovedlo došetřit z důvodu „koronapauzy“. Celá tato situace 

je MP dále sledována a zdá se, že výše zmiňovaná pauza přinesla aktérům potřebný odstup a 

zklidnění. 

Závažnější porušení školního řádu a projevy rizikového chování (focení bez souhlasu dotyčných 

osob, pořizování videí v průběhu vyučování, neomluvená absence, kouření ve škole, skryté 

záškoláctví) projednávala výchovná komise ve složení ředitelky školy, výchovné poradkyně, 

metodičky prevence a nově také sociální pedagožky. Za tyto prohřešky pak byly uděleny příslušné 

kázeňské tresty.  

Specifické preventivní aktivity byly ve školním roce 2019/2020 plánovány na druhé pololetí. 

Z důvodu již několikrát zmiňované „koronapauzy“ k nim ale nedošlo a nebyly ani přesunuty do 

nového školního roku (s ohledem na hygienická doporučení Ministerstva zdravotnictví a COVID-

19). 

Ve velmi dobré spolupráci škola pokračuje s Obrnickým centrem sociálních služeb v Obrnicích. 

Bylo zpracováno Memorandum o spolupráci mezi OCSS a ZŠ, byly stanoveny oblasti a formy 

spolupráce. Týkají se zápisu do 1.tříd, účast na třídních schůzkách a pedagogických radách, pomoci 

v terénu (kontaktování zákonných zástupců), řešení absence žáků, doučování, řešení patologických 

jevů, spolupráce při organizaci kulturních a sportovních akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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7.3 Přehled přehled klasifikace,  výchovných opatření 

 

Třída 

Žáků Prospěch             Chování                            Absence 
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

I.A 15 7 8 7 7 1 0 15 0 0 0 1690 1690 0 112,67 112,67 0,00 

I.B 13 10 3 6 3 2 2 10 0 2 0 636 399 237 48,92 30,69 18,23 

II.A 20 7 13 8 10 0 2 20 0 0 0 1226 1226 0 61,30 61,30 0,00 

III.A 21 10 11 8 11 1 1 20 0 1 0 1095 903 192 52,14 43,00 9,14 

IV.A 17 11 6 2 12 3 0 16 0 1 0 2060 1952 108 121,18 114,82 6,35 

IV.B 17 9 8 9 7 0 0 16 0 0 0 540 540 0 31,76 31,76 0,00 

V.A 24 14 10 1 18 4 1 21 1 1 0 2149 2015 134 89,54 83,96 5,58 

VI.A 21 11 10 3 9 9 0 15 5 1 0 2377 2198 179 113,19 104,67 8,52 

VII.A 16 9 7 4 9 3 0 16 0 0 0 1619 1619 0 101,19 101,19 0,00 

VII.B 17 10 7 0 9 6 2 15 2 0 0 1855 1839 16 109,12 108,18 0,94 

VIII.A 17 5 12 1 15 1 0 13 3 1 0 1836 1774 62 108,00 104,35 3,65 

VIII.B 13 3 10 0 12 1 0 13 0 0 0 1351 1351 0 103,92 103,92 0,00 

IX.A 12 8 4 2 9 1 0 12 0 0 0 757 757 0 63,08 63,08 0,00 

Tříd: 13 223 114 109 51 131 32 8 202 11 7 0 19191 18263 928 85,85 81,81 4,03 

1.pol. www.skolaonline.cz  
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 SLx Σ O N Σ O N 

I.A 14 7 7 5 6 3 0 14 0 0 0 580 580 0 41,43 41,43 0,00 

I.B 13 10 3 5 1 7 0 12 0 1 0 348 260 88 26,77 20,00 6,77 

II.A 23 9 14 9 10 4 0 23 0 0 0 786 786 0 34,17 34,17 0,00 

III.A 23 10 13 8 13 2 0 23 0 0 0 638 638 0 27,74 27,74 0,00 

IV.A 16 11 5 2 13 1 0 15 0 1 0 564 454 110 35,25 28,38 6,88 

IV.B 17 9 8 9 7 1 0 17 0 0 0 270 270 0 15,88 15,88 0,00 

V.A 25 14 11 2 21 2 0 23 1 1 0 952 838 114 38,08 33,52 4,56 

VI.A 22 11 11 2 18 2 0 21 0 1 0 826 679 147 37,55 30,86 6,68 

VII.A 16 9 7 4 12 0 0 16 0 0 0 622 622 0 38,88 38,88 0,00 

VII.B 18 10 8 0 16 2 0 18 0 0 0 551 544 7 30,61 30,22 0,39 

VIII.A 16 5 11 3 13 0 0 15 0 1 0 394 367 27 24,62 22,94 1,69 

http://www.skolaonline.cz/
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VIII.B 13 3 10 0 13 0 0 13 0 0 0 318 318 0 24,46 24,46 0,00 

IX.A 12 8 4 2 10 0 0 12 0 0 0 209 209 0 17,42 17,42 0,00 

Tříd: 13 228 116 112 51 153 24 0 222 1 5 0 7058 6565 493 30,22 28,15 2,07 

2.pol. www.skolaonline.cz  

 

Třída 
Počet 

výchovných 
opatření 

Třídní učitel Ředitel školy 

Důtka Napomenutí Pochvala Důtka Pochvala 

I.A 4 4 0 0 0 0 

I.B 5 2 2 1 0 0 

II.A 3 1 2 0 0 0 

III.A 10 0 4 6 0 0 

IV.A 3 3 0 0 0 0 

IV.B 0 0 0 0 0 0 

V.A 28 9 13 0 6 0 

VI.A 30 13 4 3 10 0 

VII.A 2 0 2 0 0 0 

VII.B 17 5 9 1 2 0 

VIII.A 10 3 1 1 5 0 

VIII.B 5 0 4 0 1 0 

IX.A 0 0 0 0 0 0 

Celkem - 
počet 

117 40 41 12 24 0 

 1.pololetí    www.skola
online.cz 

 

Třída 
Počet 

výchovných 
opatření 

Třídní učitel Ředitel školy 

Důtka Napomenutí Pochvala Důtka Pochvala 

I.A 0 0 0 0 0 0 

I.B 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 0 0 0 0 

III.A 6 0 0 6 0 0 

IV.A 0 0 0 0 0 0 

IV.B 0 0 0 0 0 0 

V.A 7 0 7 0 0 0 

VI.A 10 3 0 6 1 0 

VII.A 0 0 0 0 0 0 

VII.B 1 0 1 0 0 0 

VIII.A 9 2 1 5 1 0 

VIII.B 0 0 0 0 0 0 

IX.A 0 0 0 0 0 0 

Celkem - 
počet 

33 5 9 17 2 0 

 

 

 

 

2.pololetí  www.skola
online.cz 

  
 
 
 
 

  

http://www.skolaonline.cz/
http://www.skolaonline.cz/
http://www.skolaonline.cz/
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 Ve 2.pololetí navštěvovali žáci školu od 1.2.2020 do 10.3.2020, proto jsou čísla tak nízká.  

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Vedení školy DVPP plně podporuje a co v největším rámci možností na tyto akce pedagogy 

uvolňuje. Velice úzce spolupracujeme v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

s NIDV v Ústí nad Labem. 

Vedle těchto akcí si učitelé doplňují kvalifikaci studiem na vysoké škole:  

 

Přehled o studujících ve školním roce 2019/2020: 

Radka Bažová        PF  UJEP Ústí n.L, učitelství 1. st.-  5. ročník 

 

 Semináře, školení,  DVPP 

 12. – 13. 09. Žákovský parlament                    Mgr. V. Strolená, Mgr. L. Holubová, I. Pracná 

05.10 školení pro sborovnu – Žákovský parlament                                   všichni pg.pracovníci                         

08.10. Zacházení s chemickými látkami                                                    Ing. O. Jánská 

08.10. Setkání výchovných poradců                                                          Mgr. H. Matuštíková 

10.10. Novinky v právních předpisech                                                       Mgr. V. Strolená 

16.10. Trénink koordinátorů parlamentu                                        Mgr. L. Holubová, I. Pracná 

17.10. Setkání výchovných poradců                                                         Mgr. H. Matuštíková 

07.11. Žákovský parlament                                                              Mgr. L. Holubová, I. Pracná 

08.11. seminář pro žadatele ve výzvě 15 MAS - Most                             Mgr. V. Strolená 

14.11. MAP - Most                                                                                   Mgr. V. Strolená 

15.11. Inspirace pro zvyšování kvality vzděl. na úrovni školy  -  ÚL      Mgr.V. Strolená 

29.11. Řízení školy - Most                                             Mgr. H. Matuštíková, Mgr. V. Strolená 

21.02. Prevence kriminality                                                                      Mgr. L. Holubová 

04.04. Školení 1.pomoci (pro sborovnu)                                                  všichni pg.pracovníci                         

02.05. Financování škol pH Max                                                             Mgr. V. Strolená   

17.05. Hravé metody ve výuce dějepisu                                                  Mgr. L. Holubová                                                                 

10. 06. Školení vedení Školního parlamentu                             V. Strolená, Mgr. L. Holubová 

37. 07.- 07. 08.  Barevný Benedikt - malířské sympozium Most              Mgr. H. Matuštíková 
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9.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Divadelní představení, Kino: 

11. 12. Divadlo pro prvňáčky – Vánoce tří sněhuláků                             1.A, 1.B  

20.02. Kino Kosmos, Most – Planeta Země – Kolumbie                        8.A, 8.B, 9.A   

04.01. Divadlo Rozmanitostí - Šípková Růženka                                    2.A, 3.A., 4.B   

 

Soutěže ( VV, Ma, Př, Informatika, recitační) a olympiády: 

27. 02.   Školní kolo recitační soutěže –      v hudebně školy      

 

   Besedy: 

13.11.   Úřad práce – beseda pro vycházející žáky                                 

04.11. SOKRATES – Veletrh vzdělávání – Most – vycházející  žáci  

 

Sportovní akce:                                                                                                  

18.12  . Bruslení za magistrátem v Mostě          

                                                                               

Koncerty, výstavy: 

02.12. Autorská výstava – Pocta předkům, Teplice, Beuronská kaple, Mgr. Hana Matuštíková 

 

Dopravní hřiště + dopravní výchova: 

08. 10. DH Most  - dopravní výchova                                                          4. A.  

09. 10. DH Most  - dopravní výchova                                                          4. B   

 

Plavání:        4. A, 4. B,  A.  

05. 09. 2019  Zahájení plaveckého výcviku – trvání 10 týdnů                4. A, 4. B, 

05.3.2020      Zahájení plaveckého výcviku – trvání 10 týdnů                3.A  (nedokončen) 
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Spolupráce s PPP:   

Konzultantka  s PPP  v Mostě    Mgr. Ivana Fejková 

Kontrolní vyšetření žáků – obnovení integrace                         průběžně 

Vyšetření nových žáků, poradenská činnost                             dle potřeby 

červen 2019 Hodnocení IVP                                    tř. uč. žáků                    

Spolupráce s MŠ Obrnice: 

Září                               Prohlídka školy 

Říjen Hry v tělocvičně  

Listopad Zvířátková škola – soutěže  

Prosinec Čert a Mikuláš Vánoční akademie                                                                                   

Leden Hry v tělocvičně 

Únor                             Hry v tělocvičně 

Březen                          Dílny – technické práce                                      

Duben                           Dny otevřených dveří- zápis do 1.tříd   - vyučující 1. a 2. stupně 

 

Projektové dny: 

IQ LANDIA Liberec - Projekt ve spolupráci se SŠT Most Velebudice     1.A, 3.A   

25.02 Planetáriu Praha - Společný   projekt se SŠT Velebudice                  1.A, 3.A  

                                                                         

                      IQ LANDIA v Liberci                                                                 Planetárium Praha                                                                      
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Výlety Školní akademie, vystoupení 

Ve školním roce 2019/2020 – akce neorganizovány z důvodu mimořádného opatření (koronavirus)                                                                        

 

Děti v době distanční výuky doma 

Environmentální výchova:                                                                                       

22. 11. ChemSchow – Zapálená chemie, Magistrát města Mostu                    

21.02.  Workshop Stones 2020                                                                                            

Celoročně sběr starého papíru, PET lahví a víček – soutěž Suroviny Švarc 

Práce na školním pozemku – pěstování dýní, bylinek, květin, zeleniny, ovoce (celoroční péče). 

V letošním roce činnost narušena uzavřením škol v březnu 2020. 

 

 

                                                       Práce na zahradě na podzim 

 

 Spolupráce s OÚ Obrnice: 

06. 09. ICVA – Divadlo Řimbaba – Vodnická pohádka – 1. třídy – dárek prvňáčkům 

15. 09.   Obrnické slavnosti – tisk na textil, celodenní výtvarný workshop        

27.06.  Rozloučení s vycházejícími žáky    

 Financování odměn do soutěží                                  

Spolupráce na akcích s: ICVA, Komunitní centrum Duhovka, OCCS Obrnice, Policie ČR,  
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 Školní knihovna: Alice Ďuricová   

Otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek od 7:30 do 7:45 hodin 

V knihovně je k půjčení více než 5 000 knih.  

Nabízíme pohádky, dobrodružnou literaturu, dívčí romány, naučnou literaturu z mnoha oblastí, 

encyklopedie a beletrii pro dospělé. 

Pořádání besed nad knihami, soutěží, kvízů a čtenářských dílen  pro žáky 1. a 2. stupně. 

 

Různé:                                                                                                    

Pohádková škola  

Drakiáda – Pouštění draků                          

Mikulášská 

  

 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

V tomto školním roce proběhlo šetření ČŠI, které zjišťovalo způsob realizace distančního 

vzdělávání po uzavření škol (využívání metod a obsahu vzdělávání, zapojení žáků do distanční 

výuky, využití techniky, aplikací a platforem, hodnocení výsledků výkonů žáků). Zveřejněné 

výstupy byly pouze souhrnné pro celou ČR. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 

Škola nebyla ve školním roce 2019/2020 zapojena do rozvojových mezinárodních programů. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

      učení 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do žádného projektu v rámci celoživotního 

vzdělávání.  

 



 

28 
 

13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

Naše škola se zapojila do projektu OP VVV MŠMT ČR:  

Šablony II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013084 s pracovním názvem:  

 „Zlepšování klimatu ve škole v Obrnicích“.  

Celková výše dotace činí  797 729,- Kč. 

Realizace projektu: od 1.9. 2019 do 31. 8. 2021. 

 

Projekt je teprve ve polovině trvání. Je zaměřen na doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem, učitelé získají nové poznatky v oblasti společného vzdělávání ve čtenářské 

gramotnosti a inkluzivního vzdělávání. Škola získala dočasnou personální podporu v podobě 

sociálního pedagoga, který je velkým přínosem pro školu. Průběh projektu byl narušen uzavřením 

škol z důvodu COVID-19, proto nemůže probíhat doučování žáků. Budeme žádat o prodloužení 

projektu, abychom splnili všechny výstupy. 

 

Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice,  reg.č .CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695 

Finanční prostředky ve výši 1 753 479,-  Kč byla použity na: 

- vybavení učeben PC 1 a PC 2 - celkem 32 ks počítačů 

- vybavení jazykové učebny 

- bezbariérový přístup do školy - schodolez 

- bezbariérové WC 

- zeleň - záhon s hortenziemi v atriu školy 

 

 

-  

      učebna PC 1                                                                    učebna PC 2 
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Jazyková učebna  

 

 

          Bezbariérové WC                                   Záhon s hortenziemi                                              Schodolez 

 

Projekt ÚK - Obědy do škol – UZ 13014 – výzva č. 30_19_009 

Finanční prostředky ve výši 132 800,- Kč byly použity na nákup potravin, odměnu zaměstnanců ŠJ 

včetně odvodů. 

    

Rozvojový program MŠMT –  

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 – UZ 33070  

Finanční prostředky ve výši 25 000,-  Kč byly využity na dopravu žáků do bazénu DD v Mostě. 

VI. Etapa podpory výuky plavání byla z důvodu epidemiologické situace na území ČR zastavena. 

Přihlásíme se zcela určitě do VII. etapy v dalším školním roce. 
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Modernizace školní kuchyně 

Na náklady zřizovatele byla provedena rekonstrukce školní kuchyně v celkové výši 2 728 000,- Kč.  

Původní dlažba, která již nevyhovovala hygienickým požadavkům, byla nahrazena novou 

protiskluzovou dlažbou. Byla pořízena zcela nová kuchyňská technologie: konvektomat, ohřívač 

nádobí, vitrina na saláty, sklopná elektrická pánev, myčka na nádobí, nerezové uzavřené skříňky, 

krouhač zeleniny, elektrický kotel dvouplášťový, unistroj-robot, stoličky, odkládací plochy, drtič 

odpadů, řeznický špalek a další zařízení kuchyně. Byly  provedeny nové rozvody vody v podlaze 

včetně odtoků, nová vzduchotechnika a elektrické rozvody.  

                    

                                                                      

      
Nové vybavení školní kuchyně 

 

 

 

14.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací při plnění úkolů  

       ve vzdělávání 

Ve škole nepracuje odborová organizace.  
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Základní škola Obrnice, okres Most,  

příspěvková organizace 

Mírová 167 

435 21 Obrnice 

IČ: 70982236 

Tel.: 476 11 80 12 

 

 

 

 

 

 

15. Roční zpráva o hospodaření za r. 2019 
 

 

 

 

 

Zřizovatel: Obec Obrnice  

Způsob zřízení: Zřizovací listina ze dne 14. 12. 2005, účinnost od 1. 1. 2003 

 

 

 

Organizační struktura: 

 

 

➢ Základní škola 

➢ Školní družina 

➢ Školní jídelna 

 Činnost organizace je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí školního věku dle zákona  

č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. 

 

1.  Náklady a výnosy jsou účtovány do středisek: 

• 1 - Základní škola 

• 2 - Školní družina 

• 3 - Školní jídelna 

• 4 - Doplňková činnost 

• 5 – Správní činnost 

• 15- Projekt OP VVV Společně za úspěchem 

 

2. Z hlediska poskytnutých financí jsou náklady a výnosy rozlišovány na činnosti: 

• 1 - přímé náklady (příspěvek na mzdy a ONIV) 

• 2 - provozní náklady (příspěvek na provoz od zřizovatele) 

• 3 - doplňková činnost (pronájmy) 

• 4 - ostatní zdroje (dary), stravování 

• 7 -sběr 
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• 70 – Rozvojový program MŠMT – Podpora výuky plavání v základních školách v roce    

2019 – UZ 33 070 

• 16 – Zlepšování klimatu ve škole v Obrnicích – Šablony II. – UZ 33063 

• 23 – Obědy do škol – UZ 13014 

 

 

 

Personální a mzdové údaje  

 

a) Přehled vyplacených mzdových prostředků dle jednotlivých zdrojů /v tis. Kč/ 

 Platy OON 

 

 zdroje pedagogové ostatní zam. 

 přímé náklady – SR 10 338,256 2 259,021 - 

 zřizovatel  - - 27,00 

 UZ 33063 – Zlepšování klimatu 50,40 36,724 - 

 UZ 13014 – Obědy do škol                          -                           3,37 - 

 náhrada mzdy PN 100,069 16,987  

 Celkem  10 488,725 tis. 2 316,102 tis. 27,00 tis. 

  

 odvody a FKSP 4 539,955 tis.    

 

 Celkem mzdové prostředky 17 371,782 tis. 

 

b) Základní personální údaje - stav k 31. 12. 2019 

Základní personální údaje     

  

 

stav k 31. 12. 

2019 
 

Evidenční počet zaměstnanců    36  

Průměrný evidenční počet přepočtený  33,49  

Počet žen na MD 
  1  

Počet žen na RD 
  0  

     

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2019 
 

věk muži ženy  celkem % 

20 0 1 1 2,70 

21-30 0 1 1 2,70 

31-40 1 8 9 24,32 

41-50 1 10 11 29,73 

51-60 0 11 11 29,73 

61 a více  2 2 4 10,81 

 4 33 37 100 



 

33 
 

% 10,81 89,19 100,0 x 

     

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2019  

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 2 2 5,41 

vyučen 1 5 6 16,22 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 1 2 3 8,11 

úplné střední odborné 0 120 12 32,43 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 2 12 14 37,84 

  4 33 37 100,0 

     

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2019 
  

  celkem 
   

průměrný hrubý měsíční plat 31 245,74    

     

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2019 

  počet 
   

nástupy 16    

odchody 13    

     

     
 

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2019  

Doba trvání Počet     

do 5 let 21 56,76   

do 10 let 0 0   

do 15 let 8 21,62   

do 20 let 5 13,51   

nad 20 let 3 8,11   

celkem 37 100,0   

          

     
 

 

 

 

 

 

7.Profesní struktura zaměstnanců na jednotlivá zařízení k 31.12.2019  

7.1. Základní škola fyzický počet   

pedagogičtí pracovníci 18    
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asistent pedagoga 6    

ředitel školy 1    

zástupce ředitele 1    

ekonom rozpočtář 1    

hospodářka-personalista 1    

školník-údržbář 1    

uklízečky 3    

Celkem ZŠ 31    

7.2. Školní družina     

vychovatelka školní družiny 1    

7.3.Školní jídelna     

vedoucí kuchařka 1    

kuchařka 2    

pomocné kuchařky     

Celkem školní jídelna 3    

Celkem ZŠ 36    

 

Majetek organizace 

 

Majetek, pohledávky, závazky (v Kč)  Stav k 1.1.2019 Stav k 31.12.2019 

Dlouhodobý nehmotný majetek  

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – SW (018)  166 400,00 73 446,60 

Dlouhodobý hmotný majetek   

- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022)  844 683,20 2438 674,98 
 

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)  3 747 672,68 4 757 902,83 
 

- Materiál na skladě (112) 8 115,47 14 065,76 
 

Dlouhodobé pohledávky (465) 0,00 0,00 
 

Krátkodobé pohledávky   

- Odběratelé (311) 303,00 1 377,00  

- Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)  815 057,50 34 390,00 
 

- Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)  1 448,00 1468,00 
 

- Pohledávky za zaměstnanci (335) 0,00 0,00 
 

- Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 3,00 3,00 
 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv     
 

- Náklady příštích období (381) 52 675,95 56 666,08 
 

- Příjmy příštích období (385) 0,00 0,00 
 

- Dohadné účty aktivní (388) 797 729,00 1 644 985,97 
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Finanční majetek   

- Běžný účet (241) 3 530 944,32 4 498 376,16 
 

- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 364 804,60 493 305,60 
 

- Pokladna (261)  5 711,00 7 085,00 
 

- Ceniny (263)  0,00 0,00 
 

Dlouhodobé závazky 

 

 

- Dlouh. závazky na transfer (472) 478 637,40 889 372,00 
 

Krátkodobé závazky   

- Dodavatelé (321)  22 247,20 8 215,72 
 

- Krátkodobé přijaté zálohy (324)  18 936,00 13 127,00 
 

- Zaměstnanci (331)  1 040 523,00 2 265 905,00 
 

- Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 12 705,00 0,00 
 

- Sociální zabezpečení (336) 436 534,00 937 523,00 
 

- Zdravotní pojištění (337) 187 098,00 404 404,00 
 

- Ostatní daně, poplatky (342)  201 747,00 442 288,00 
 

- Závazky k vybraným míst. vlád. institucím (349) 0,00 0,00 
 

- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 319 091,60 0,00 
 

- Ostatní krátkodobé závazky (378) 17 107,57 10,29 
 

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv   
 

- Výdaje příštích období (383) 690 340,50 4 085,00 
 

- Výnosy příštích období (384) 0,00 0,00 
 

- Dohadné účty pasivní (389) 58 360,00 36 300,00 
 

 

Komentář k jednotlivým položkám:  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – software v ceně do 60. tis. Kč  

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí a drobný dlouhodobý hmotný majetek – inventář 

Základní školy nad 40 000,- Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy – zálohy poskytnuté dodavatelům na energie  

Jiné pohledávky z hlavní činnosti– pohledávky za školné ŠD školního roku 2019/2020 

Náklady příštích období – jedná se především o předplatné časopisů a licenční poplatky SW VEMA, 

VIS a WEB stránky 

Dohadné účty aktivní – náklady r. 2019 projektu Obědy do škol, Zlepšování klimatu, projekt 

Vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice,  

Ceniny – poštovní známky  

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – finanční prostředky přijaté na projekt OPVVV Zlepšování 

klimatu na ZŠ Obrnice - UZ 33063 

Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům, které vznikly v prosinci 2019 a budou uhrazeny dle 

splatnosti v roce 2019 
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Krátkodobé přijaté zálohy – finanční prostředky přijaté na stravování dětí a zaměstnanců na měsíc 

leden 2020 

Zaměstnanci – předpis na platy zaměstnanců za prosinec 2019, které budou vyplaceny  

v lednu 2020 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – předpis odvodů na zdravotní a sociální pojištění za 

prosinec 2019 

Jiné přímé daně – zálohová a srážková daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců za prosinec 

2019 

Výdaje příštích období představují náklady za teplo, odpady, vyúčtování – Věstník MŠMT 2020 

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované dodávky vody 10-12/2019 

 

Stavby a pozemky jsou využívány na základě Smlouvy o výpůjčce č. 2/2008 ze dne  

31. 12. 2007 a dodatku č. 1, takto: 

- budova nové ZŠ čp. 167 (účetní hodnota budovy: 27 271 629,95 Kč) na stavební parcele č. 

220 o výměře 6032 m2 a této stavební parcely (cena parcely: 452 400,- Kč), 

v celkové účetní hodnotě k 31. 12. 2017: 27 724 029,95 Kč 

Uvedená účetní hodnota je evidována na podrozvahovém účtu 966 001 Dlouhodobé podmíněné 

závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce.  

 

K 31. 12. 2019 činily dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 37 238,00 Kč a dlouhodobé a 

krátkodobé závazky 4 960 845,01 Kč. K 31. 12. 2019 zůstaly nevyúčtovány zálohy na dodávku 

vody, předplatné ve výši 34 390 Kč, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2019. 

Organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.  

 

 

Přehled vývoje fondů v r. 2019 

Fondy organizace číslo účtu Stav k 1.1.2019 Tvorba 
Použití fondů v r. 

2019 
Stav k 31.12.2019 

    1 2 3 4 

Jmění účetní 

jednotky 401 284 941,21 2 022 396,57 3 748 513,55 2 011 058,19 

Fond odměn 411 222 000,00 0,00 0,00 222 000,00 

FKSP 412 386 942,75 255 088,54 121 793,90 520 237,39 

RF tvořený z HV 413 1 085 086,11  262 338,42 889 691,45 457 733,08 

Fond rezervní 414 25 894,00 9 850,00 778 508,89 795 855,89 

Fond investic 416 136 613,29 2 358 513,55 2 336 424,45 114524,19 

 

 

Komentář: 

Jmění účetní jednotky je tvořeno zůstatkovou cenou investičního majetku.  

 

Fond odměn nebyl v roce 2019 použit a zůstal ve stejné výši roku 2018. 

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) byl navýšen o hospodářský 

výsledek r. 2018 částkou 262 338,42 Kč. V r. 2019 byl posílen investiční fond o účetní odpisy na 

základě upraveného odpisového plánu r. 2019 ve výši 56 733,00 Kč (úprava odpisového plánu 

s podílem 5% spoluúčasti na projektu Vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice). Ponížen o částku 
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889 691,45 Kč k posílení investičního fondu k financování TZ – bezbariérového WC a nákupu 

počítačového vybavení do učeben (předfinancování projektu). 

 

Rezervní fond z ostatních titulů (414) byl snížen o 8 547,00 Kč, a to čerpáním SRPŠ finančních 

prostředků, navýšen o dary od rodičů ve výši 9 850,00 Kč a přeúčtováním nevyčerpaných 

prostředků projektu OPVVV Zlepšování klimatu ve výši 768 658,89 Kč z roku konce 2019. 

 

 

Vyhodnocení nákladů a výnosů 

 

Organizace hospodařila v r. 2019 celkem s 22 644 697,78 Kč. Celkové náklady byly  

22 458 756,97 Kč a výsledek hospodaření běžného období činil 185 940,81 Kč. 

 

Výnosy: 

▪ z transferů na přímé náklady  17 419,00 tis. Kč 

▪ podpora výuky plavání v ZŠ UZ 33070 25,00 tis. Kč  

▪ projekt OPVVV Zlepšování klimatu UZ 33063 889,37 tis. Kč 

▪ příspěvek od zřizovatele na provozní náklady 4 615,00 tis. Kč 

▪ čerpání fondů, včetně přijatých darů 2 358,50 tis. Kč  

▪ ostatní výnosy – doprava žáků  4,2 tis. Kč 

▪ školné za školní družinu  10,32 tis. Kč 

▪ tržba z pronájmů, ostatní doplňková činnost 27,92 tis. Kč 

▪ jiné ostatní výnosy (sběr, poškození majetku, bank. úroky) 6,92 tis. Kč 

▪ stravování žáků a zaměstnanců 314,39 tis. Kč 

 

Náklady dle činností: 

a) Přímé náklady 

Celkem  17,419 tis. Kč  

 

o platy a odvody 17 132,29 tis. 

o ONIV: 286,77 tis. 

 v tom: nákup učebnic a učebních pomůcek 72,60 tis. 

 pojištění zaměstnanců –Kooperativa 49,35 tis. 

  náhrada mzdy –pracovní neschopnost   117,05 tis. 

  další vzdělávání pedag. pracovníků 0,0 tis. 

  plavání 54,96 tis. 

  ostatní 3,92 tis. 

  

b) Náklady na provoz – zřizovatel 

 Prostředky na provoz v celkové výši     3 393,20 tis. Kč 



 

38 
 

byly použity na: 

o spotřebu materiálu 166 tis. 

z toho např.: 

  - kancelářské potřeby 9,12 tis. 

  - hygienické potřeby   15,36 tis.  

 - čisticí prostředky        32,94 tis. 

 - spotřeba materiálu 54,47 tis.                   

 - odborné publikace, časopisy      17,49 tis. 

 - pořízení JDDHM do 3000,- Kč     63,50 tis. 

   (např. nábytek - knihovna, nádobí do konvektomatu ŠJ,  

                      zásobníky na toal. pap, dávkovače mýdla) 

 

   

o energii tepelnou, elektrickou, vodu 942 tis. 

o opravu a udržování 1 025 tis. 

z toho např.: 

  - revize (běžné + elektro)    29,63 tis. 

  - oprava, rekonstrukce podlah ŠJ                            708 tis. 

            - výmalba tříd, jídelny, společných prosto              138 tis. 

       

o cestovné  4,5 tis. 

  

o ostatní služby 571,40 tis. 

z toho např. : 

 - telefon 4,3 tis. 

 - komunální odpad 57,44 tis. 

 - nájemné hala 80 tis. 

  - IT služby 38 tis. 

  - srážková voda 47 tis. 

  - programové změny 54 tis. 

  - stočné 63,5 tis. 

  - doprava žáků 14 tis. 

  - internet 27,5 tis. 

  - bankovní poplatky 2,5 tis. 

  - kopírování 25,4 tis. 

  - služby BOZP a PO 13 tis. 

  

o mzdové náklady včetně odvodů 27 tis. 

o osobní ochranné pomůcky, preventivní prohlídky 16,23 tis. 

o odpisy hmotného a nehmot. dlouhodobého majetku 57 tis. 

o pořízení drobného dlouhodobého majetku 850,5 tis. 

v tom: vybavení ŠJ, nábytek do školní knihovny 

 

o ostatní provozní náklady (např. pojištění)                           20,4 tis. 

 

c) Náklady – ostatní zdroje  259 tis. Kč 

o spotřeba potravin 185,5 tis. 

o použití sponzorských darů na mimoškolní činnost 4,3 tis. 
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d) Ostatní náklady z prostředků sběrové aktivity (školní potřeby, ocenění atp.)  

 0,6 tis. Kč 

 

 

 e)   Rozvojový program MŠMT – Podpora výuky plavání v základních  

školách v roce 2019 – UZ 33070 

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč 

byly použity na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců včetně odvodů 

 

  

 f)   Projekt OPVVV- Zlepšování klimatu - UZ 33063 

Finanční prostředky ve výši 120,7 tis. Kč 

byly použity na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců včetně odvodů, 

učební pomůcky  

  

 

g) Doplňková činnost 5,5 tis. Kč 

Doplňková činnost je zřizovací listinou povolena pouze na pronájem nemovitého majetku. 

Výnosy v doplňkové činnosti v roce 2019 byly z pronájmů služebního bytu, tělocvičny a 

prostor pro nápojový automat.  

Na jednotlivé pronájmy jsou uzavřeny nájemní smlouvy. 

Tržby z pronájmů a ostatní zdanitelné výnosy činily 44,9 tis. Kč, náklady 5,45 tis. Kč a 

hospodářský výsledek 39,49 tis. Kč. 

 

e)   Obědy do škol – UZ 13014 

      Finanční prostředky ve výši                                                               132,8 tis. Kč 

byly použity na nákup potravin, odměnu zaměstnanců ŠJ včetně odvodů 

 

 

Závěr 

 

Organizace k 31. 12. 2019 vykázala v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek 

264 214,94 Kč, v doplňkové činnosti 39 499,40 Kč, ve sběru 492,00 Kč, z ostatních zdrojů 

46,47 Kč. Celkem vykázala organizace 

k 31. 12. 2019 kladný výsledek hospodaření ve výši 304 252,81 Kč.  

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 byl předložen zřizovateli ke schválení: 

 

- do fondu odměn 0,00 Kč 

- do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 

   hospodaření 304 252,81 Kč 

 

Obrnicích 29. 1. 2020 

 

Zpracovala: Andrašková Lucie  

                                                                                                         

                                                                                                            Mgr. Vladimíra Strolená 

     ředitelka školy 
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