Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
příspěvková organizace
IČO: 75016222

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2010 – 2011
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a) základní údaje o škole
a.a škola
název školy od 01.01.2006
sídlo -adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

a.b zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

a.c charakteristika školy - součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
Bolehošť 21, 517 31 Bolehošť
příspěvková organizace
75016222
10239401
600097251
ředitelka: Mgr. Hana Boukalová
tel.: 494 627 148
fax: 494 627 148
e-mail: zs @.bolehost. cz
Obec Bolehošť
Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť
tel.: 494 627 134
fax: 494 627 134
e-mail: ou.@tiscali.cz
kapacita
24 dětí
36 žáků
25 žáků
60 jídel

a.d základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
k 30.09.2010
Mateřská škola
1
24
ZŠ
1
18
Školní družina
1
17
Školní jídelna
x
x

Počet dětí/žáků
na třídu
24
18
17
x

Počet žáků na
pedagoga
12
18
17
x

Komentář:
V tomto školním roce byla z důvodu malého počtu žáků zřízena jednotřídní ZŠ tvořená
žáky 1.,2.,3. a 5. roč.).
Zřizovatel se zavázal, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost z důvodu
zachování podmínek a počtu pedagogických pracovníků jako u dvojtřídní školy.
a.e údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt – předseda školské rady

01.01.2006
3
Denisa Školníková, Palackého 591,
517 73 Opočno
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP: „OD HRANÍ K VĚDĚNÍ“ č.j. 31/2010
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2
Komentář: Učební plán vzdělávacího programu Základní škola,
čj. 16847/96-2, s platností od 01.09.2007.

Zařazené ročníky
1.,2.,3.,4. roč.
5. roč.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
c.a základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

9
3 (1 zároveň i jako vychovatelka)
1
2
2
2

c.b údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci

učitelka

1,0

Roků
ped.praxe
(přepočtené
k 31.12.
2010)
26

učitelka

1,0

10

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

učitelka

0,45

16

SŠ

nekvalifikovaná

vychovatelka

0,66

19

SŠ

vychovatelství

Učitelka MŠ
pověřená
vedením
Učitelka MŠ

1

30

SŠ

učitelství pro MŠ

0,77

23

SŠ

učitelství pro MŠ

Funkce

Mgr. Hana
Boukalová
Mgr. Iřina
Hejčlová
Denisa
Školníková
Denisa
Školníková
Alena
Černohorská
Hana Dubnová

Úvazek.

Stupeň
vzdělání

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

Aprobace

Komentář: D. Školníková (učitelka) pokračuje ve studiu VŠ, protože nesplňovala předpoklad
podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
c.c odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé ZŠ (2,45)
Učitelky MŠ (1,77)
Vychovatelky ŠD

%
81,6
100
100

Aprobovanost ve výuce
Učitelé ZŠ
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
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%
73
100
100

Komentář: D. Školníková(učitelka) pokračuje ve studiu VŠ, protože nesplňovala
předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.
c.d pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

muži

muži

muži

muži

ženy
1

ženy
1

ženy

ženy

ženy

3

ženy
5

c.e údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Jana Lodrová
Tomáš Vintera
Miloslava Hrochová
Marie Moravcová

Úvazek
1
dle dohody
0,4
0,94

Funkce
školnice
topič
ved. školní jídelny
kuchařka

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SŠ
SOU

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
d.a zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvního ročníku

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let (nástup školní rok 2011/2012
po odkladu)
1
0

0
11
Komentář:
Zápis žáků do 1. třídy se konal dne 02.02.2011 . K zápisu přišlo 11 dětí. Nikdo
nepožádal o odklad školní docházky.
d.b výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
0
soukromá gymnázia
0
církevní gymnázia
0
Komentář:
Z 5. roč. se nikdo nepřihlásil na víceleté gymnázium.
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek,
maturitních zkoušek a absolutorií
e.a přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
Ročník
Počet Prospělo
Prospělo
žáků
s vyzn.
1.
7
0
7
2.
5
1
4
3.
3
1
2
4.
0
0
0
5.
4
1
3
Celkem
19
3
16

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
1
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

Komentář:
Dne 08.10.2010 ukončil šk. docházku z důvodu odstěhování se žák 3. roč. a naopak od
03.01.2011 nastoupili dva noví žáci – do 1. a 5. roč .Celkový počet žáků se ustálil na
počtu 19.
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním nebo prospěli a postoupili do vyššího ročníku.
Pozn. Přehled o chování
1. stupeň
Ročník
Počet žáků Pochvaly
TU
1.
7
1
2.
5
3.
3
4.
0
5.
4
Celkem
19

Pochvaly
ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Komentář:
Pochvala byla udělena v 1. pololetí E. Minaříkové za výborný prospěch a pěkné chování.
e.b údaje o zameškaných hodinách

1. pol.
2. pol.
Celkem:

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka

164
531
695

8,67
23,05
15,86

0
0
0

0
0
0

Komentář:
Počet omluvených hodin na žáka:
v 1. pololetí byl minimální, ve 2. pololetí byl vyšší. Byl způsobený chřipkovou epidemií.
Celkově za školní rok nebyl počet omluvených hodin vysoký.
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e.c údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Ročník
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
5.
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
2. a 5.
Komentář:
Jedna žákyně individuálně integrovaná - tělesně
postižená - nevyžadující zvýšené výdaje. Byla jí
věnována mimořádná péče v hodinách tělesné
výchovy a ostatních činnostech vyžadujících
zvýšený pohyb nebo přepravu žáků.
Už ve 3. ročníku byly u dvou žákyň na základě
vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru
v Hradci Králové diagnostikovány specifické
vývojové poruchy učení – dysortografie, dyslexie.U
jedné z nich od 4. roč. ještě také dyskalkulie. Pro
obě žákyně byly vypracovány IVP. Od 06.09.
probíhala reedukace 1 hod./týdně.
Dne 11.10.2010 byl vyšetřen v PgPsP v Rychnově
n. Kn. žák 2. roč. Byla u něho diagnostikována
dysortografie, následně byl vypracován IVP a od
01.11. probíhala reedukace 1 hod./týdně.

Počet žáků

1
1a2

e.d učební plán I. stupeň
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Anglický jazyk
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Celkem za třídu

I.
9
4
2
0
0
0
1
1
1
2
20

II.
10
5
2
0
0
0
1
1
1
2
22

III.
8
5
3
0
0
3
1
1
1
2
24

IV.
8
5
0
2
2
3
1
2
1
2
26

V.
8
5
0
2
2
3
1
2
1
2
26

celkem
43
24
7
4
4
9
5
7
5
10
118

Komentář:
ŠVP č.j.:31/2010„Od hraní k vědění“ v 1, 2., 3. a 4. roč.
Učební plán vzdělávacího programu čj. 16847/96-2, Základní škola, s platností od
01.09.2007 v 5 . roč.
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rozvrh hodin (psychohygiena)
Rozvrh hodin byl jako každoročně stanovován
s přihlédnutím k platným předpisům a pedagogickým
zásadám
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. hod.: 8.00 – 8.45
2. hod.: 8.50 - 9.40
3. hod.:10.00 - 10.45
4. hod.:10.55 - 11.40
5. hod.:11.50 - 12.35
6. polední přestávka
7. hod.:13.30- 14.15
1 žákyně - tělesně postižená nevyžadující zvýšené výdaje
3 žáci – IVP + 1 hod./týdně
reedukace

vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád,
klasifikační řád

informační systém vůči žákům a rodičům

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC
prevence sociálně-patologických jevů

Školní řád, který je základním
materiálem ovlivňujícím
provoz a chod školy je
postupně vytvářen v takové
formě, která odpovídá novým
předpisům.
Byl projednán a schválen dne
31.08.2010 školskou radou a
také na pedagogické radě.
Záznamníček malého školáka
(1.-2. roč.)
Žákovské knížky (3. – 5.roč.)
Třídní schůzky 01.09.,10.11. a
13.04.
Možnost kontaktu rodičů
s učitelem kdykoliv, nejlépe
na předem dojednaném
časovém údaji.
Dle potřeby spolupráce
s odborníky z RK, HK,
Náchoda.
Vypracován Minimální
preventivní program ve
školním roce 2010-2011
a Program proti šikanování
jako součást MPP s platností
od 01.02.2009 .

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence : Mgr. Hana Boukalová
ve výuce:
- v hodinách prvouky ( 1.,2.,3.roč.)- uč. Školníková, Mgr. Hejčlová - viz. tematické
plány učiva
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- přírodovědy (4.,5.roč.) - Mgr. Hejčlová - viz. tematické plány učiva
- výchovy ke zdraví (5. roč.)- Mgr. Hejčlová – viz. tematické plány učiva
- kurz dopravní výchova pro žáky 4. roč. – letos se z důvodu neotevření 4. roč.
neuskutečnil
- plavecký kurz (10 dvoulekcí) – uč. Školníková
jednorázové tématické aktivity :
- akce:
 Den Země
 účast v soutěži „PO očima dětí“
 exkurze do MLK v Bolehošti
- veřejná vystoupení žáků s tematickým zaměřením:
 vánoční program do obecního rozhlasu
 setkání s důchodci
 Dětský den
 u příležitosti MDŽ
- školní výlet
dlouhodobější programy :
- projekt Zdravé zuby v 1. - 5. roč.
- projekt Recyklohraní
- sběr starého papíru
- sběr pomerančové kůry
- sběr použitých tužkových baterií
- prodej Školního mléka
- Ovoce do škol
Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracoval s:
- učitelem - Mgr. Hejčlová
- ostatními pedagogy školy- uč. a vych. Školníková
- nepedagogickými pracovníky školy – školnice Lodrová, se zaměstnanci ŠJ
ŠMP se přímo účastní na:
- mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole
- řešení sociálně-patologických jevů na škole
- spolupráce s odbornými zařízeními
- jednání s rodiči
Evidence sociálně-patologických jevů na škole - řešil ŠMP:
- návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin:
- záškoláctví
- šikana, kyberšikana
- gambling
- kriminalita
- rasismus
- jiné
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ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Spolupráce s rodiči:
- rodiče jsou informováni o strategii Minimálního preventivního programu
Na základě Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a
školských zařízení (č.j. 24 246/2008 – 6) vypracovala Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy,
(preventista) za spolupráce všech pedagogických pracovníků školy
:
Program proti šikanování s platností od 01. 02. 2009
1. aktivní spolupráce s rodiči:
- přímá účast v MPP
- školní akce určené pro rodiče s dětmi
- přednášková činnost (besedy pro rodiče)
- účast ŠMP na třídních schůzkách

ano
ano
ne
ano

2. pasivní spolupráce s rodiči:
- písemná sdělení rodičům
- informační letáky
Spolupráce s institucemi a organizacemi:
využíváme:

ano

PPP

ano

SPC

ano

Policie ČR

ano

ano
ano

ne

forma spolupráce:
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení, apod.
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení apod.
Beseda

Jiné (jaké):
Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
- všechny žáky aktivně zapojit do naplánovaných akcí dle MPP
- využít všech dostupných kulturních akcí
- odměnit žáky za aktivitu, snaživost při sběru
- soustavným působením , přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy zamezit
jakékoliv šikaně
- soustavným působením , přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy neřešit jiné
sociálně patologické jevy
- besedu s Policií ČR
Nepodařilo se oproti předcházejícím školním rokům zrealizovat:
- soutěž „ Mladý zdravotník“
- účast na soutěžích sportovního zaměření
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zaměstnanci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2010/2011
Program vzdělávání
Vzdělávání učitelek MŠ (DVPP)
Na pomoc ředitelkám MŠ
Výroba šperků
Projekt „ Zdravá abeceda“
Rozvoj emoční inteligence v MŠ aneb vím,
kdo jsem
Kurz první pomoci

Vzdělávání učitelek ZŠ (DVPP)
Brána jazyků otevřená – anglický jazyk

Setkání ředitelů ZŠ ( „Řešení aktuálních
problémů řízení školy“)
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Enviromentální výchova v kostce
Počítače - interaktivní tabule pro začátečníky

Novely právních předpisů k 01.01.2011

Počet pracovníků

Cena Kč

1 Černohorská
1 Černohorská
1 Černohorská
1 Dubnová

400
500
0
500

1 Dubnová
1 Dubnová
1 Dubnová

500

2 Hejčlová,
Boukalová
1 Boukalová

0
(semináře
financovány
z prostředků ESF)
400

1 Boukalová
1 Boukalová
1 Školníková
1 Hejčlová
1 Boukalová

200
500
0
702
500

Vzdělávání vychovatelky ŠD (DVPP )
1 Školníková
Komentář:
Účast pedagogických zaměstnanců na
školeních DVVP byl uspokojivá, každý se
zúčastnil nejméně 3x.
Programy pro nepedagogické pracovníky
Porada ved. ŠJ

Počet pracovníků
1 Hrochová

cena

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
h.a údaje o mimoškolních aktivitách
08.09.
divad. představení O Šípkové Růžence
22.09.
hudebně didaktické interaktivní představení Já nic, já
muzikant
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14.10. + 18.05.
26. 10.

fotografování žáků (Vánoce 2010 + konec šk. roku)
divad. představení Putování za modrou vílou

04.11.
02.12.
04.12.
10.12.
11.12.
15.12.
20.12.
24.12.
12.01.
17.01.
27.01.
14.02.
15.02.
25.02.
05.03.
07.04.
11.04.

výchovně vzděl. program Jak Honza přešel na
červenou
beseda s policií ČR na téma osobní bezpečnost
Mikulášská besídka s kultur. vyst. žáků
sokolnická ukázka práce s dravci
vánoční besídka pro důchodce s kultur. vyst. žáků
Vánoční koncert žáků ZUŠ Opočno
koncert : Vánoční koncert
vyst. žáků do obecního rozhlasu
divad. představení O chytré horákyni
koncert : Lidové písně
Cirkus jede!
koncert : Zvířátka
divad. předst. Bajaja
plavecký výcvik - zahájení 10 dvoulekcí
Vystoupení žáků k MDŽ
Exkurze do MLK Bolehošť
divad.představení Čertova nevěsta

18.04.
20.04.

vystoupení kouzelníka
Den Země – projektový den

11.05.
12.05
22.05.

Poznej svého psa (výchovný pořad s ukázkami)
koncert žáků ZUŠ Opočno
dětský den v Lipinách s veřejným vystoupením žáků

30.05.

divad. představení Dovolená s krejčíkem Honzou

01.06.

školní výlet (Kunětická hora – Perníková chaloupka.
- tradice, zvyky, úcta a život našich předků )
Cesta kolem světa (zábavný pořad - soutěže,
tanečky..)
slavnostní ukončení školního roku – odměny žákům za
aktivity, rozloučení se s žáky 5. ročníku

10.06.

24.06.

h.b Účast žáků školy v soutěžích a testování
Název soutěže
Zdravé zuby

Počet
Umístění
zúčastněných žáků.
19 žáků

Matematická soutěž
Cvrček - žáci 2.+ 3. roč.

5 + 3 žáci

viz. Komentář
dole

- 11 -

Klokánek – žáci 5.roč.
(dne 18.03.2011)
Vv soutěže:
Povolání, které se mi líbí, aneb
čím bych chtěl být, až vyrostu

4 žáci

PO očima dětí

19 prací

19 žáků

žáků
žáků
Literární soutěž :
PO očima dětí
Pč soutěž:
Pokus o světový rekord největší galerie znaků měst a
obcí ČR vyrobených
z odpadových materiálů

4 žáci (5. roč.)
17 žáků

Všichni žáci
Testování žáků
Testy dětských schopností
Na www.proskoly.cz
KALIBRO – žáci 3.roč. v Čj,M, 3 žáci
Prv, Aj a Tv předpokladech
Projekt ESF OP VK pod 3 žáci
názvem „ Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků se
zaměřením na jejich rozvoj :
5. roč.“

Čestné uznání
za kolektivní
práci
Znak vybrán
na výstavu do
Krajské
galerie
v Hradci
Králové a
poté do Brna
veletrh
Regiontour

viz. Komentář

Účast žáků školy na veřejné sbírce Fond Sidus
prodej magnetek, tužky, samolepky apod. – výnos ze sbírky byl určen na vybavení dětských
zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní
nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské
pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Slouží také individuálním pacientům při návratu
do běžného života. Pro tuto sbírku bylo vybráno 1225 Kč.
Účast žáků na sbírce ve prospěch občanského sdružení CPK – CHRPA
- prodej obtisků - tetování - vybraná částka 680 Kč bude použita na nákup nových
koníků a jejich výcvik. Řádně připravené a prověřené koně pak budou darovány do
ústavů po celé České republice.
Komentář:
Matematická soutěže Cvrček
Zúčastnili se žáci 2. i 3. roč. Z maximálních 60-ti bodů byl nejvyšší počet 40 bodů.
Klokánka řešili čtyři žáci 5. roč. Z maximálních 120-ti bodů.byl nejvyšší počet jen 54
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bodů. Logické myšlení našich žáků, postřeh a matematické uvažování je stále na nízké
úrovni.
KALIBRO ( žáci 3. roč – celkem 3 žáci)
Úspěšnost třídy (%):
Výsledky jednotlivců(%):
Český jazyk
68,3
75,0 / 88,3 / 41,5
Matematika
61,0
67,8 / 78,9 / 36,3
Prvouka
53,9
62,7 / 70,7 / 28,3
Anglický jazyk
82,9
82,9 / 84,7 / 81
Výsledky dvou žáků jsou podstatně lepší, než je průměr třídy. Třetí žák se svými
slabými výkony snížil průměr všech.
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj : 5. roč.
Výsledky jednotlivců(%):
Český jazyk:
96 / 96 / 81
Matematika:
75 / 67/ 50
Anglický jazyk:
74 / 50 / 31
Člověk a jeho svět:
88 / 75 / 69
Testování se také zúčastnila žákyně s vývojovou poruchou učení dyslexie, dysortografie a
dyskalkulie, přičemž v testech na to nebyl brán zřetel.
h.c Účast žáků ve sportovních soutěžích
Název soutěže

Počet žáků Umístění

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Ve školním roce 2008/2009 byla škola zapojena:
a) do programu Recyklohraní, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru
baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v
problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice
b) do projektu s názvem „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do
školských zařízení“, jehož cílem je umístění sad košů na tříděný odpad do škol,
školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, úřadů
apod.
další aktivity školy:
- sběr starého papíru, pomerančové kůry (11,3 kg), použitých tužkových baterií a
drobného elektroodpadu
- sběr léčivých rostlin neprobíhal – odhlasováno na třídní schůzce dne 13.04.2011
prezentace školy :
probíhala formou veřejných vystoupení žáků –Mikulášská besídka, vánoční vystoupení
pro důchodce, rozhlasová relace na Vánoce, zápis žáků do 1. roč. s účastí žáků školy,
MDŽ, Den dětí
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010/ 2011 nebyla provedena inspekce.
j) základní údaje o hospodaření školy
1.

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010

a) Příjmy
1. Celkové příjmy

2 920 500 Kč

2. Poplatky od zletilých dětí, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
tržby stravné
stravné příspěvek FKSP
tržby školné
3. Příjmy z doplňkové činnosti
4. Ostatní příjmy
tržby za soukromé telefonní hovory
úroky
sběr papíru, železa
sběr bylin, pomerančové kůry
sponzorské dary
příspěvek na plavecký kurz
dotace platy 3353
dotace platy obec
dotace odvody 3353
dotace odvody obec
dotace FKSP
dotace FKSP obec
dotace ONIV
dotace obec provoz
příjmy z dotací celkem

b) Výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- ostatní provozní náklady;
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160 342 Kč
15 096 Kč
37 650 Kč
nejsou
246 Kč
4 223 Kč
2 000 Kč
180 Kč
1 000 Kč
0 Kč
1 614 100 Kč
0 Kč
544 687 Kč
0 Kč
32 302 Kč
0 Kč
28 611 Kč
690 000 Kč
2 920 500 Kč

Státní
1. Investiční výdaje celkem

0 Kč

2. Neinvestiční výdaje celkem
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
ONIV výdaje na učebnice, učební texty,učební pomůcky
hračky
stipendia

3 113 616 Kč
1 614 122 Kč
72 625 Kč
549 227 Kč
6 295 Kč
0 Kč
0 Kč

ostatní provozní náklady ONIV:
cestovné ONIV
cestovné DVPP
ochranné pracovní pomůcky
vzdělávání
vzdělávání DVPP
náklady plavecký kurz
zákonná odpovědnost zaměstnanců
náhrada nemoci do 14 dnů

1 231 Kč
3 188 Kč
2 052 Kč
1 450 Kč
6 952 Kč
2 360 Kč
6 952 Kč
4 493 Kč

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve sledovaném období se škola zapojila do projektu“ „Inovace v ZŠ Bolehošť“ v rámci EU
peníze školám. Na základě podání žádosti získala finanční obnos: 376 662,00 Kč, který je
podmíněn splněním určitých klíčových aktivit. Naše škola si zvolila tyto:
Číslo
klíčové
aktivity

I/3

Vazba na podporovanou
aktivitu

Název klíčové aktivity

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve Podpora vzdělávacích
formách a metodách výuky směřujících k aktivit pedagogických
rozvoji čtenářské a informační gramotnosti pracovníků.
žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této
oblasti.
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT.

III/2
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti
přírodních věd.
V/2
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Zpřístupnění digitálního
vzdělávání a podpora
rozvoje odpovídajících
kompetencí žáků a
pedagogických pracovníků.
Zavádění vyučovacích
metod, organizačních
forem a výukových
činností, které vedou ke
zkvalitnění výuky
přírodovědných předmětů.

Počet
šablon

1x

2x

1x

Předpokládané datum zahájení projektu:
01.07.2011
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2013
Největší finanční položkou, kterou škola v rámci této dotace vyčerpá, je multimediální
vybavení dvou učeben (interaktivní tabule s projektory, notebooky a MS Office ) v částce asi
260 000 Kč.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
D. Školníková – učitelka (45% úvazku)
Pátý rok vysokoškolského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická
fakulta, kombinované studium - magisterské studium programu Učitelství pro I. stupeň
základních škol, kterým splní předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle § 32 písm. a)
Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola v tomto školním roce nerealizovala projekty financovaných z cizích zdrojů.
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala s odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery .
Školní rok 2010/11 byl ukončen 24. června 2011.

V Bolehošti, 01.07.2011
…………………………………...
Mgr. Hana Boukalová, řed ZŠ a MŠ
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