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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO: Základní škola
Mateřská škola
Školní druţina
Školní jídelna
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Obec Albrechtice nad Vltavou
398 16 Albrechtice nad Vltavou 79
tel.: 382 288 103
fax: 420 382 288 193
e-mail: ou@albrechticenadvltavou.cz

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní druţina
Školní jídelna MŠ + ZŠ
Součást školy

Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
Školní druţina
Školní jídelna
MŠ+ZŠ

Základní škola a Mateřská škola
v Albrechticích nad Vltavou
398 16 Albrechtice nad Vltavou č..p.139
příspěvková organizace
48221350
108053733
108053211
114600015
108054705
600062015
Ředitelka: Mgr. Věra Tichá
tel.:382 288 138
e-mail:zsalbre@seznam.cz
www:zsamsalbrechtice.cz

kapacita
44 dětí
100 ţáků
48 ţáků
250 strávníků

Počet tříd/
oddělení
1
3
1
x

Počet dětí/
ţáků
28
36
30
28/36

Počet
dětí/ţáků na
třídu
28
12,00
30
x

1.4 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
3 kmenové učebny, 2 učebny jsou
vybaveny keramickými magnetickými
tabulemi a interaktivními tabulemi,

notebooky a projektory z dotace EU peníze školám
Odborné pracovny, knihovna,
knihovna ţákovská a učitelská, ţákovská
multimediální učebna
je umístěna v počítačové třídě, zde i TV
a DVD přehrávač, tiskárna s kopírkou
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
zatravněný dvůr v areálu školy, MŠ má
samostatnou zahradu – nové vybavení
v roce 2018
ZŠ i MŠ vyuţívá fotbalové hřiště
v roce 2015/16 bylo vybudováno
environmentální hřiště pro výuku v MŠ,
vyuţívá je také ZŠ a ŠD
Sportovní zařízení
tělocvična se šatnami, WC a sprchami,
TV kabinet vyklizen a upraven pro
uloţení Tv pomůcek
Dílny a pozemky
dílny připraveny k uţívání, drobné úpravy
v roce 2018
na pozemku je skleník, pozemek
vyuţíván jako sad a při Pracovních
činnostech – úprava a osázení záhonů
Školní cvičná kuchyňka
zprovozněna v roce 2018 pro výuku
Pracovních činností a pro zájmovou
činnost dětí ve školní druţině
Ţákovský nábytek
odpovídá hygienickým normám, výškově
nastavitelné stoly i ţidle, kaţdý ţák má
svoji lavici
Vybavení učebními pomůckami,
škola pravidelně zakupuje učební
hračkami, sportovním nářadím apod.
pomůcky, dbá, aby nebyly pouţívány
zastaralé uč. pomůcky, hračky i
sportovní nářadí obměňováno, na
průměrné úrovni
Vybavení ţáků učebnicemi a učebními
ţáci dostávají zdarma do výpůjčky
texty
učebnice, pracovní sešity škola
hromadně objednává, ţáci si je platí
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní počítačová učebna s 10 počítači, a
technikou
tiskárnou,
Vybavení II. třídy MŠ
TV a videopřehrávač
Komentář: Jiné odborné učebny, laboratoře se nepouţívají – škola má pouze 1.
stupeň.

1.5 Údaje o školské radě
Jméno
Zastupuje
Bc. Hana Jačková
zřizovatele
Bc. Pavla Mikšíková
rodiče
Boţena Milotová
Pedagogické pracovníky

Datum zřízení: 1. 1. 2006
Funkce
předseda

Školská rada se ve školním roce 2017/2018 sešla 2x a projednala vše, co jí ukládá
§ 168 zákona 561/2004 Sb. v posledním znění.
1. 6 Ţákovská rada
Ţákovská rada byla zvolena 8. 11. 2017 ve sloţení: Ondřej Volfík, Radim Volfík,
David Kaifer, Ondřej Hronek, David Kyrian. Vedení školy vítá iniciativu ţáků a zabývá
se jejich postřehy a potřebami. Ţáci se podílí na chodu školy a přebírají odpovědnost
za své chování. Schůzky s vedením školy se konaly kaţdé první úterý v měsíci.
Realizované aktivity:
Soutěţ v dámě
Setkání s p. starostou – návrhy na workoutové prvky na
novém hřišti, návrh barevného řešení na florbalové hřiště
Modrý den
Crazy den
Soutěţ ve stavění z lega a výstavka prací
Zelený den
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01

Základní škola

Poznámky

Zařazené třídy

RVP

I., II. III. – 1. – 5.
roč.

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV– „Strom poznání
a vědění“ č.j. 337/09
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet asistentů pedagoga
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ

11
4
0
1
2

Zařazené třídy
I., II., III. – 1. – 5.
roč.

Počet správních zaměstnanců ZŠ+ MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

1
3

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
Úvazek
Roků
Funkce
pracovníci
.
ped.praxe
1
učitelka
1,0
nad 32
2
učitelka
a
1,0
nad 32
ředitelka
3
učitelka
0,909
1

4

učitelka

6
7
8

učitelka MŠ
učitelka MŠ
vychovatelka

0,545
1,0
1,0
1,0

Začínající
učitelka
nad 32
nad 32
nad 32

Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ

Aprobace
1.- 5. r.
1.- 5. r

VŠ II.
1.-5. r.
stupeň
studuje
VŠ 1. st.
VŠ
II. stupeň .
Výuka AJ
SOŠ
učitelství MŠ
SOŠ
učitelství MŠ
SOŠ
vychovatelství

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
%
Aprobovanost ve
%
výuce
Učitelé 1. stupně
75
Učitelé 1. stupně
83,6
Učitelky MŠ
100
Učitelky MŠ
100
Vychovatelky ŠD
100
Vychovatelky ŠD
100
Komentář
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
v důchod.
do důch. věku věku

Celkem

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny

muţi ţeny muţi ţeny

0

0

2

0

0

0

3

0

1

1

0

7

Komentář
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Funkce
1
samostatná odb.
kuchařka
2
kuchařka
3
uklízečka
4
ved. školní jídelny ZŠ

Úvazek
0,75 +
0,25 (DČ)
0,75
1,0
0,75 +
0,25 (DČ)

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SŠ
SŠ

5
účetní
DPP
SŠ
Komentář: Škola provádí doplňkovou činnost – stravování, úvazky jsou
rozděleny.
Účetní je placena samostatně Obcí Albrechtice nad Vltavou.
3.6 Přehled pracovníků školy
Jméno
Mgr. Věra Tichá
Mgr. Marcela Patková
Mgr. Ivana Kohoutová
Mgr. Barbora Slabá
Boţena Milotová
Milena Marková
Zdena Lidinská
Naděţda Králová
Magda Sidumová
Edita Kurfürstová
Martina Kolářová
4. Zápis k povinné školní docházce
počet prvních počet dětí přijatých
tříd
do první třídy
1

6

Pracovní pozice
Ředitelka školy, TU II. třídy
TU I. třídy
TU III. třídy
Uč. Aj, Hv, Tv
Vychovatelka ŠD
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Vedoucí ŠJ, účetní
Vedoucí kuchařka
kuchařka
uklízečka

z toho počet dětí
starších 6 ti let
(nástup po odkladu)
1

počet odkladů
pro školní rok
2018/19
2

počet ţáků, kteří ukončili docházku ve
škole
4
v niţším ročníku – v 5. ročníku
Komentář: škola poskytuje vzdělání do 5. ročníku, pak ţáci přecházejí do 6. ročníku
na plně organizované školy (Písek, Týn nad Vltavou, Záhoří…
1 ţák(yně) nepostupuje do 6. ročníku, opakuje 5. ročník.
5 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
Počet Prospělo Prospělo
ţáků
s vyzn.
I.
11
11
10
II.
7
7
4
III.
18
16
7
Celkem
36
34
21

Neprospělo Ţáci s
dostatečnou
0
0
0
0
2
5
2
5

Nehodnoceno
0
0
0
0

Přehled o chování
1. stupeň
Třída
Počet
ţáků
I.
II.
III.
Celkem

11
7
18
36

Pochvaly

Napomenutí Důtky
TU

Důtky ŘŠ

3
3
6
12

0
0
0
0

0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
Počet
Za II.pol.
omluvených
omluvených
hodin
hodin na
ţáka
1. třída
599
54,5
2. třída
431
61,57
3. třída
999
55,5
Celkem
2029
56,36

5.3 Údaje o integrovaných ţácích:
Druh postiţení:
Sluchové postiţení
Zrakové postiţení
S vadami řeči
Tělesné postiţení
Mentální postiţení
S kombinací postiţení
S vývojovými poruchami učení
ADHD

0
0
0
0

Sníţená
známka z
chování
0
0
0
0

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na ţáka
0
0
0
0

0
0
0
0

Ročník
0
0
0
0
0
0
3
0

Počet ţáků
0
0
0
0
0
0
1
0

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
sestaven dle zásad psychohygieny
a maximálních moţností
vzdělávání v málotřídní škole
vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími
IVP- dyslexie, dysortografie- ţák
potřebami
s vývojovými poruchami učení,
integrace ve třídě
vzdělávání mimořádně nadaných ţáků
nemáme mimořádně nadané ţáky
(s doporučením PPP)

školní řád, klasifikační řád

informační systém vůči ţákům a rodičům

spolupráce s PPP a SPC

prevence sociálně-patologických jevů

klima školy

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení
výchovně-vzdělávacího procesu

celé znění v ředitelně školy,
na informační nástěnce na chodbě
školy, na webových stránkách
školy
ţákovské kníţky,2x ročně třídní
schůzky, 2 x ročně tripartitykonzultace rodič-učitel-ţák, na
začátku školního roku informativní
schůzka o organizaci školního roku
a plánovaných akcích, telefonicky,
osobně – konzultační hodiny kaţdé
učitelky, při naléhavých případech
okamţitě, email, SMS
škola spolupracuje s PPP v Písku,
v případě potřeby vypracovává
hodnocení vyšetřovaného ţáka,
návštěva ředitele PPP ve škole
vypracován Školní preventivní
program, v rámci výuky se všichni
učitelé tomuto programu průběţně
věnují. I některé projektové dny
byly zaměřeny na tuto tématiku.
Škola vyuţívá materiály zabývající
se touto problematikou -DVD,
kníţky, osvětové letáky. Zahájení
Projektu prevence kyberšikany ve
spolupráci s organizací Portus
Prachatice- semináře pro ţáky,
pedagogy s návazností do příštího
školního roku, a také semináře pro
rodiče.
příjemné a vlídné, zaměstnanci
spolu dlouho bez problémů
spolupracují, díky malému počtu
ţáků ve třídách mají pedagogové
čas na ţáky pomalejší nebo
naopak rychlejší
podněty od pedagogů, rodičů
Školské rady zpracovány, v rámci
daných moţností přijata opatření
na zkvalitnění výchovně
vzdělávacího procesu

5.5 Průběh a výsledky vzdělávání
Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu
„Strom ţivota“, v základní škole podle vzdělávacího programu „Strom poznání a
vědění“. Učitelky výuku vhodně doplňují besedami a kulturními představeními.
Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách,
zákonné zástupce seznamují pedagogové s výsledky práce jejich dětí na předem
plánovaných a oznámených třídních schůzkách, písemnou formou i s hodnocením
chování a při konzultacích.
5.6 Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem
k cílům výuky a k činnostem

podnětnost učeben vzhledem k podpoře
seberealizace a identity ţáků

účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické
techniky

Třídy jsou moderně vybaveny,
kaţdá má výškově
nastavitelný nábytek, k výuce
interaktivní tabuli
Ţáci se v učebnách cítí dobře,
nenudí se ani během
přestávek, v rámci daných
moţností mohou své plány a
myšlenky realizovat – za
dodrţování bezpečnosti
chování . V době příznivého
počasí chodí o velké
přestávce na školní dvůr.
Vyuţívají se učební pomůcky,
učebnice, pracovní sešity,
magnetické keramické tabule,
interaktivní tabule s moţností
vyuţití internetu, CD/DVD
přehrávače

5.7 Vyučovací formy a metody
Ve vyučování se učitelé snaţí vyuţívat nové formy a metody vzdělávání,
snaţí se o větší zapojení ţáků do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí,
jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci.
- Pravidelné pondělní ranní kruhy – plány na týden, události, OSV,
- Páteční hodnotící a sebehodnotící chvilky
- Sebehodnocení své práce – emotikony, pololetní sebehodnocení – písemné
- vedení ţákovských portfolií
- Zavedení pravidelných čtenářských dílen 1 x týdně
- Vyučování matematiky Hejného metodou v 1. a 3. ročníku.
Do práce v hodině se pedagogové snaţí aktivně zapojit ţáky dle jejich
individuálních moţností a schopností. Střídá se práce samostatná i skupinová.
V hodinách vyuţívají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, učebnice,
pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Ve školním roce jsou vyuţívány

pedagogy vypracované didaktické učební materiály. Při vyučování se vyuţívají
aktivní metody, organizují se projektové dny a celoroční projekty. Výuku vyučující
vhodně doplňují tematickými vycházkami, besedami, výlety, kulturními vystoupeními.
Hlavním úkolem je dosaţení předem stanovených výchovně-vzdělávacích
cílů, sociálního a osobnostního růstu ţáků.
Učivo mají učitelé rozvrţené do tematických plánů na celý školní rok.
Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Bylo
sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů.
5.8 Hodnocení ţáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

respektování individuálních schopností ţáků

vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení
ţáků

ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem

vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem

Hodnocení ţáka se vţdy
vztahuje na jeho osobu,
ţák ví, za co je hodnocen.
Učitel respektuje
individuální schopnosti
ţáka a pouţívá pozitivní
hodnocení.
V pololetí a na konci
školního roku ţáci
provádějí písemné
sebehodnocení, které je
součástí jejich portfolia.
V průběhu školního roku při
vyučování učitel vyuţívá
moţnosti sebehodnocení
vlastní práce.
Hodnotí se osobní pokrok
v učení kaţdého ţáka.
Učitelé vysvětlí své
hodnocení ţákům, aby
nikdo nebyl na pochybách,
proč byl právě takto
ohodnocen. Vyzdvihne
pozitivní události a
pomůţe najít ţákovi cestu
k dalšímu zlepšení –
pokroku.
Učitelé během vyučování
volí vhodné metody
hodnocení, někdy i po
domluvě s rodičem,
psychologem, PPP.

vyuţití klasifikačního řádu

Klasifikační řád je součástí
organizačního řádu, při
hodnocení se jím učitel řídí,
má moţnost hodnotit pěti
klasifikačními stupni známkami(1-5) nebo
slovně. Naše škola
hodnotí klasifikačními
stupni.

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy za školní rok 2017/2018

28.8. 2017

pracovník
Všichni PP

název akce
Seminář První pomoc

1.9.2017

Všichni zam.

Seminář BOZP a PO

Mgr. Věra Tichá

Seminář EVVO Horská
Kvilda
Legislativní konference
MŠ
Dvojka je jen číslo
CKP-Neznašov
Školní problémy a
pedopsychiatrie
Seminář Tonda Obal
Obaly a odpady
CKP- Neznašov

7.9.2017
V.Tichá
9.10.2017
11.10.2017

M.Marková,
Z.Lidinská
Mgr. Věra Tichá

17.10 2017
Mgr. Ivana Kohoutová
8.11. 2017

12.12.2017
13.12.2017

M.Marková,
Z.Lidinská
M.Marková,
Z.Lidinská
Mgr. Věra Tichá

11.1.2018.

Mgr.. Věra Tichá

18.1.2018
22.3.2018
4.4.a5.4. 2018
7.4.2018

Z.Lidinská
V.Tichá
Z.Lidinská
M.Marková
V.Tichá

25.4. 2018

V.Tichá

22.11.2017

financování

ONIV

ONIV

CKP-Neznašov
Rizika týmové
spolupráce
Kvalifikační studium
NIDV -zahájení
Den v MŠ Neznašov
CKP-Neznašov
Seminář EVVO
Setkání s Hejného
metodou
GDPR srozumitelně a
prakticky

ONIV

23.5.2018

Všichni zam.

30.7.a 31.7.2018

M.Marková

Kyberšikana pro
pedagogy
Pokračující seminář
EVVO, polytechnická
výchova

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o školních aktivitách
Spolupráce s ostatními subjekty

Akce k prevenci sociálně
patologických jevů

Akce k environmentální výchově

Zájmová činnost

OÚ Albrechtice – škola připravuje kulturní
program k vítání občánků do ţivota,
OÚ Ţďár – škola připravila kulturní program
pro setkání důchodců obcí Tálín,Ţďár, Kukle
Škola spolupracuje se Školskou radou,
ředitelka je zvána na schůze Školské rady,
ČZS- spolupráce se zahrádkářským svazem
(výtvarné soutěţe, výstavy)
Spolupráce s Hasiči Albrechtice nad
Vltavou- cvičný poţární poplach, ukázky
has. techniky
Spolupráce s ostatními školami: ZŠ Temelín,
ZŠ Kluky, ZŠ Záhoří, ZŠ Neznašov,
Projektové dny zaměřené na tuto tématiku,
přednášky,
Spolupráce s organizací Portus Prachatice dlouhodobý projekt prevence kyberšikany
Projektové dny, adaptační dny vycházky do
přírody, výlety, účast v soutěţích.
Den stromu – ve spolupráci se SLŠ
Týdenní výukový pobyt v SEV Stoţec.
Zájmové krouţky- anglický jazyk
- kreativní krouţek
- sportovní hry
- myslivecký krouţek
- rybářský krouţek
- informatika
- šikovné ručičky
- taekwondo

7.2 Účast ţáků školy v soutěţích
Počet
Název soutěţe
zúčastněných
ţáků
Poţární ochrana očima dětí 36

Pythagoriáda- školní kolo
Máme rádi zvířátka
Květiny okolo nás
Matematický Klokan

10
35
35
31

7.3 Prezentace školy
Prezentace školy na veřejnosti

Prezentace činnosti školy

7.4 Zapojení školy do projektů
Ovoce do škol
Mléko do škol
Zdravé zuby
Podpora výuky plavání
Projekt prevence kyberšikany
Environmentální výchova – pobyt Stoţec
Vybavení IT technikou
Budování školní zahrady

Dostálová- 2. místo,
okres., Kaštánková -3.
místo –okres.
Bez postupu
bez umístění
bez umístění
Bez postupu

Vystoupení ţáků na vítání občánků
Vystoupení ţáků na setkání seniorů
Vánoční a letní vystoupení pro rodiče a
veřejnost
Příspěvky o činnosti školy do místního
Zpravodaje a Píseckých postřehů
Výstavy prací ţáků v budově OÚ
Webové stránky,
Školní výstavy fotografií a dokumentů
z činnosti
Výstavy prací ţáků ve škole

MŠMT
MŠMT
S DM
MŠMT
JčKú
JčKú
Ve spolupráci s Obcí a JčKú
Ve spolupráci s Obcí a JčKú

7.5 Akce školy
Akce
Adaptační týden
Poţární poplach a hasičská technika
1. Rodičovská kavárna – Setkání s Hejného
metodou
Divadlo Bambiny- Zpíváme si se zvířátky
Projektový týden- Moje obec, místo kde ţiji
Vítání občánků –OÚ Albrechtice

Umístění

Komentář
OSV, EVVO, Eko,
Ochrana člověka za
mimořádných událostí- HZS
Albrechtice

Měs.
9.
9.

9.
Prohlídka kostela, návštěva
IC a OÚ v Albrechticích

9.
10.
10.

Den stromu- exkurze do SLŠ Písek
Výroba podzimní dekorace
Návštěva výstavy ovoce a zeleniny
Čteme s hasiči
Halloweenský den
Divadlo Bambiny- Princezna je hloupá Madla
Muzeum a Galerie -Týn nad Vltavouvlastivědný program a tvořivá dílna
Kulturní vystoupení pro seniory- Ţďár
Den otevřených dveří
Sběr starého papíru
Cirkusové vystoupení
Mikulášská nadílka dětem
Vánoční perníčkování s rodiči
Vánoční dekorace
Vánoční kulturní vystoupení pro rodiče
Vánoční besídky a vánoční nadílka pod
stromeček
Vánoční kostel- zpívání koled
Sportovní turnaj málotřídek ve vybíjené
Kouzelnické představení
Den otevřených dveří a schůzka pro rodiče
budoucích 1.
Polaris -Vesmír pro děti
Školní karneval
Sokolníci- ukázky dravců, sov,
Návštěva místní knihovny
Týdenní pobyt ve Stoţci
Noc s Andersenem
Plavecký výcvik
Den Země- exkurze do Makova
Čarodějnický slet
Velikonoční dílna
Ukliďme les
Jarní sběr starého papíru
Preventivní program -Bezpečně po vlnách
Talentmánie
Divadlo Bambiny – O líné sově Emilce
Den dětí – Hrajeme si s kamarády
Hudební výchovný koncert
Projektový den zdravé výţivy
Zahradní slavnost – vystoupení ţáků pro
rodiče

SLŠ
Akce pro veřejnost
ČZS Albrechtice
HZS Písek
Téma ve výuce

10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.

Akce pro veřejnost
Rodiče do výuky
EVV
ZŠ
Tanec a dárečky
Akce pro veřejnost
Tvořivé odpoledne pro
rodiče

11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.

Spolupráce s okolními
školami

1.
1.
1.
2.

EVVO
Celosvětová akce na
podporu čtenářství
ŠD
Akce pro rodiče a děti
Akce ŠD
Portus Prachatice
ŠD
Spolupráce s okolními
školami Temelín,Neznašov,
Kluky

2.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.

6.
Spol. Ovoce a mléko do škol 6.
6.

Atletické závody v Klukách

Spolupráce s okolními
školami- Kluky, Číţová

6.

Schůzka pro rodiče budoucích 1.

6.

Rozloučení s páťáky – párty na školní
zahradě

6.

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
kontroly
V roce 2017/2018 neproběhla na naší škole komplexní kontrola ČŠI .
V roce 2017/2018 byly na škole dvě veřejnoprávní kontroly provedené
zaměstnankyněmi obecního úřadu.
Závěr: Škola dodrţuje platné zákony a řídí se svými vnitřními předpisy, provádí
kontroly dle zákona o finanční kontrole.
V roce 2017/2018 proběhla na škole kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce.
Závěr: vše v pořádku. Drobné závady- chybějící výstraţné cedulky 2x a zábradlí ke
vchodu do tělocvičny 2x , byly odstraněny ve stanovené lhůtě.
9 Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok: 2017,1. -6. 2018

Základní údaje o
hospodaření školy

Za rok 2017(k 31.12.)

Za 1. pol. roku 2018

činnost

činnost

hlavní

doplňková

hlavní

doplňková

1.

Náklady celkem

5 520 441,29 579 519,58

2 898 611,31 289 345,65

2.

Výnosy celkem

5 536 585,90 595 071,88

3 034 576,38 298 172,36

příspěvky a
dotace na provoz

5 059408,00

2 782 126,50

z
toho

ostatní výnosy

0,00

477 177,90 595 071,88

0,00

252 449,88 298 172,36

3.

Hospodářský
výsledek před
zdaněním

+16 144,61 +15 552,30

Základní údaje o hospodaření školy
Investiční výdaje

+135 965,07

+8 826,71

za rok 2017 (31.12.)
0,00

Neinvestiční výdaje celkem

5 520 441,29

-

náklady na platy

3 121 895,00

-

ostatní osobní náklady

-

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

Soc. náklady FKSP
-

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky

-

DVPP a cestovné

-

plavecký výcvik

-

náklady za pracovní neschopnost

-

ostatní náklady

14 000,00
1 036 965,00
60 989,00
12 921,00
7 120,00

12 320,00
8 806,00
1 245 416,29

Výroční zpráva ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou za rok 2017/2018 schválena
Školskou radou:

Dne:

……..………………………………….
Bc. Hana Jačková, předsedkyně ŠR

