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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a sídlo:

Základní škola a Mateřská škola Vrchlabí, Krkonošská 230
příspěvková organizace
IČ: 708 42 116
IZO: 600 024 652

Zřizovatel školy:

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Ředitel školy:

do 31.1.2012
Mgr. Pospíšilová Věra
Polní 1117
543 01 Vrchlabí

Adresa pro dálkový přístup:

Školská rada:

od 1.2.2012 (zastupující)
PaedDr. Langová Hana
Letná 670
543 01 Vrchlabí

web: http://zsamsvrchlabi.wbs.cz
e-mail: zsamsvrchlabi.reditel@seznam.cz
zvs.vrchlabi@worldonline.cz
tel.: 499 421 127, 601 583 100

zástupce školy:
Mgr. Josef Chvalina
zástupce rodičů:
Svobodová Halina
zástupce zřizovatele: Mgr. Zbyněk Rek
Školská rada zasedá 2x ročně. Schvaluje Výroční zprávu
o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, projednává
návrh rozpočtu, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření s finančními
prostředky. Vykonává řadu dalších úkolů, které jsou zahrnuty v § 168
zákona č. 561/204, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Základní škola praktická
79-01-C/001 Základní škola
délka vzdělávání 9 r. 0 měs
dobíhající obor
79-01-C/01 Základní škola
délka vzdělávání 9 r. 0 měs
Základní škola při nemocnici
Mateřská škola při nemocnici
Školní družina
Datum zapsání do rejstříku škol:
Datum zahájení činnosti:

IZO: 102590176
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků: 102
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků: 102
IZO: 102590176
IZO: 110003616
IZO: 110003691

1.1.2005
23.5.1996
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Zřizovací listina
č.j.: 24031/SM/2005
Dodatek č.j. 1 zřizovací listiny 24031/SM/2005
Výpis z rejstříku škola a školských zařízení: 21.4.2006
Rozhodnutí o zápisu změny v údajích o právnické osobě: č.j.: 38 136/02-21
č.j.: 12479/SM/2006
č.j.: 5777/SM/2006-3
č.j.: 11808/SM/2007-4
č.j.: 6 002/2007-21
Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola praktická
Základní škola při nemocnici
Mateřská škola při nemocnici
Školní družina
Vzdělávací programy:

90 žáků
12 žáků
13 dětí
16 dětí

Vzdělávací program ZvŠ, MŠMT ČR
č.j.: 22 980/1997-22
ŠVP ZV-LMP: „Škola pro život“
č.j.: 341/2007
varianta učebního plánu „A“, MŠMT ČR
č.j. 25 282/78200
ŠVP PV: „Kdo si hraje nezlobí, rychleji se uzdraví“ č.j.: 342/2007
ŠVP ZV: „Škola za tebou přijde i do nemocnice“
č.j.: 343/2007
ŠVP pro ŠD
č.j.: 344/2007

Školní vzdělávací program „Škola pro život“ vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, z přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením.
Ve školním roce 2011/2012 odcházejí první žáci, kteří prošli od 6.-9. třídy novým
vzdělávacím programem „Škola pro život“. Podle programu pro ZvŠ jsou v tomto školním
roce vyučováni pouze žáci 5. ročníku.
Při výchovně vzdělávacím procesu se škola v rámci možností snaží maximálně
vycházet vstříc požadavkům rodičů, školských poradenských zařízení, škol vysílajících
žáky do našeho zařízení.
Pro jednoho žáka 5. třídy byla od 1.1.2011 k dispozici osobní asistentka. Na osobní
asistenci přispívala matka žáka, která pobírá příspěvek na péči (§21 odst. 3 písm. c).
I přes tuto další snahu byl 5.2.2012 domluven diagnostický pobyt v ZŠ speciální ve
Vrchlabí.
Ve školním roce 2011/2012 byla do 12.12.2011 z personálních důvodu na dětském
oddělení Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí omezena činnost MŠ a ZŠ při
zdravotnickém oddělení.
Prostředky k dosažení cílů
vzdělávací program ZvŠ, č. j. 22 980/97-22
ŠVP-LMP „Škola pro život“
individuálně vzdělávací plány
spolupráce s odborníky, lékaři, rodiči
Zájmové aktivity školy:

(5. ročník)
(1. - 4. a 6. - 9. ročník)
(1. - 9. ročník)
(1. – 9. ročník)

výtvarný kroužek
sportovní kroužek
kroužek „Mladý zdravotník“
kroužek výpočetní techniky
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III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
8 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy (7 žen, 1 muž). 1 pracovník kombinovaný
úvazek vychovatel-učitel. Odborná a pedagogická způsobilost 88% - 1 pracovník bez studia
speciální pedagogiky.
K 31.1.2012 ukončila svou funkci ředitelky školy Mgr. Pospíšilová Věra. 10.ledna 2012
proběhlo konkurzní řízení na obsazení místa ředitele školy. Do konkurzu se přihlásili 2 účastníci.
Ani jeden nebyl doporučen konkurzní komisí pro výkon této funkce. Od 1.2.2012 do 31.8.2012
odpovídala za chod školy jmenovaná zástupkyně PaedDr. Langová Hana.
27.srpna 2012 proběhlo nové konkurzní řízení. K 1.září 2012 byla konkurzní komisí
doporučena a Radou Královehradeckého kraje jmenována na místo ředitelky školy Mgr.
Šimůnková Renata.
V personálním zajištění provozu problémy nebyly.
Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické
způsobilost:
Základní škola praktická
5 pedagogických pracovníků
80%
Základní škola při nemocnici
1 pedagogický pracovník
100%
Mateřská škola při nemocnici
1 pedagogický pracovník
100%
Školní družina
1 vychovatelka
100%
Celkové údaje o škole:
Základní škola praktická
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

4

34

8,5

8,5

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

1

14

14

14

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

1

4

4

4

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

1

5

5

4

Školní družina

Mateřská škola při nemocnici

Základní škola při nemocnici

Počty dětí a žáku v MŠ a ZŠ při nemocnici jsou ovlivněny omezenou činností dětského oddělení.
Od dubna 2011 do 12.12.2011 bylo z personálních důvodů dětské oddělení uzavřeno.
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Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

Mgr. Černá Alena

zařazení

Délka
praxe

Pedagogická a odborná kvalifikace

vychovatelka
PedF UK Praha – ŠMVZP
učitelka

Mgr. Chvalina Josef

22

učitel

PedF Ústí nad Labem – Český jazyk/Dějepis

37

PaedDr. Kandlová Marie

učitelka

PedF Hradec Králové – biologie/pedagogika
PedF Hradec Králové – vych. Spec. pedagogika

22

PaedDr. Langová Hana

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

29

Mgr. Pospíšilová Věra

učitelka

PedF Hradec Králové – Tv/Rj
PedF UK Praha – Speciální pedagogika

39

Mgr. Stejná Alena

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

32

Mgr. Šimůnková Renata

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

17

Šromová Věra

učitelka

SPedŠ Jaroměř - učitelství MŠ

37

Konkrétní údaje o nepedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

Horáčková Ludmila
Kholová Eva

zařazení

účetní
uklizečka

Délka
praxe

Odborná kvalifikace

Střední ekonomická škola Trutnov

44

Střední odborné učiliště Úpice

35

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka:
Školní rok 2011/2012

0

Počet nekvalifikovaných pracovníků – školní rok 2011/2012
u pedagogických pracovníků

1 (bez speciální pedagogiky)

u nepedagogických pracovníků

0

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy byl stanoven na 8.2.2012. Možnost kontaktovat školu o
nastoupení do přípravné třídy v případném odkladu povinné školní docházky trvala do
20.6.2012.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí:
Na školní rok 2012/2013

1.ročník

0

Přípravná třída

0
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V.

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Prospěch žáků v ZŠ praktické:
I. pololetí

Počet žák
c
h
d

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

1

1. ročník

1

1

0

-

1

-

1

2. ročník

2

1

1

-

2

-

11

3

3. ročník

0

0

0

-

-

-

4. ročník

6

5

1

-

6

-

40

11

3

5. ročník

6

5

1

-

6

-

22

22

6

6. ročník

4

3

1

1

3

-

24

19

5

7. ročník

4

1

3

1

3

-

24

22

5

1

8. ročník

7

5

2

-

6

1

27

29

26

15

9. ročník

4

4

0

2

2

-

28

21

7

4

Celkem

34

25

9

4

30

1

177 127

52

24

1

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

3

4

5

II. pololetí

Počet žák
c
h
d

1. ročník

1

1

0

-

-

-

2. ročník

2

1

1

-

2

-

3. ročník

0

0

0

-

-

-

4. ročník

6

5

1

-

6

5. ročník

6

5

1

-

6. ročník

4

3

1

7. ročník

4

1

8. ročník

7

9. ročník
Celkem

2

3

4

5

4

1

2

13

1

-

38

11

4

1

5

-

24

11

7

3

-

4

-

27

11

9

1

3

1

3

-

23

23

4

2

5

2

-

7

-

29

29

30

10

4

4

0

2

2

-

29

23

7

1

34

25

9

3

29

1

183 109

61

18

1

0

Žák 1. roč a 5. roč. v 2.pol na diagnostickém pobytu.
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Počty zameškaných hodin v ZŠ praktické za školní rok 2011/2012:
Ročník

c

Počet žák
h
d

Celkem za třídu

Průměr na žáka

celkem

omluvené

neomluvené

celkem

omluvené

neomluvené

1. ročník

1

1

0

40

40

0

40

40

0

2. ročník

2

1

1

813

813

0

406

406

0

3. ročník

0

0

0

-

-

-

-

-

-

4. ročník

6

5

1

576

576

0

89

89

0

5. ročník

6

5

1

494

494

0

82

82

0

6. ročník

4

3

1

673

673

0

168

168

0

7. ročník

4

1

3

603

597

6

151

149

2

8. ročník

7

5

2

1339

1310

29

223

218

5

9. ročník

4

4

0

723

723

0

181

181

0

Celkem

34

25

9

5261

5226

35

167,5

166,6

0,9

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

1. pol. 2011/2012

2. pol. 2011/2012

1

33

30

2

1

0

3

0

2

Žák 1. roč a 5. roč. v 2.pol na diagnostickém pobytu.

VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byl i na tento školní rok vypracován Plán prevence, který je zaměřen
především na posilování schopnosti žáků odolávat tlaku sociálně patologických jevů, které na ně
působí v běžném životě. Ve styku s vrstevníky, v místě bydliště, na veřejných místech, případně
při školních i mimoškolních aktivitách.
Škola se proto snaží vytvářet zdravé, přátelské prostředí bezpečí a být centrem otevřené
komunikace, do které vstupují žák, jeho rodiče, učitelé a všichni spolupracovníci v této oblasti.
Využíváme audio-vizuální zdroje, denní tisk s informacemi z regionu. Besedy s odbornými
pracovníky ochrany mládeže, kurátorů, zdravotnictví, policie, lektory zájmových sdružení,
kultury, sportu apod.
Cesta ke zdravému životnímu stylu se promítá do všech výukových předmětů, do běžného
mezilidského vztahu žák – učitel – rodič.
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VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Druh studia, kurzu apod.

Počet zúčastněných pracovníků

Efektivní využití interaktivní tabule

6

Práce s novou multimediální pomůckou –
Dějepis

1

Psychické příčiny nemoci u dětí

1

Lateralita a školní úspěšnost

1

Svět barev

1

Co potřebujete vědět o konkurzech na ředitele
školy

2

Novela školského zákona

1

Kvalifikační studium pro ředitele školy

1

Školení PAM V4

1

Vedení účetnictví a hospodaření PO

1

VEMA seminář
PAM - mzdy

1

Sociální a zdravotní pojištění – seminář

1

VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Místní a okresní soutěže:
Branný závod
Hartecká alej
Vybíjená
Boccia
SHM
Dopravní soutěž
Mladý zdravotník
Běh Olympijského dne

Lánov
Vrchlabí
Trutnov
Vrchlabí
Dvůr Králové
Dvůr Králové
Úpice
Vrchlabí

2 družstva
10 žáků
1 družstvo
3 družstva
4 žáci
1 družstvo
1 družstvo
10 žáků

Krajské soutěže:
Přespolní běh
Nejzdařilejší dílenský výrobek
SHM

Chlumec nad Cidlinou
Hradec Králové
Hradec Králové

4 žáci
2 žáci
2 žákyně

Celostátní soutěže:
SHM

Olomouc

1 žákyně

Další aktivity:
Zájmové kroužky na škole
Kultura dětem – návštěvy divadelních a filmových představení
Exkurze, výstavy, výlet
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Prezentace školy na veřejnosti:
Pravidelně obnovovaná vývěska školy na nám. TGM Vrchlabí
Pravidelně aktualizované a doplňované www stránky školy
Články ve vrchlabském zpravodaji PULS

(Langová Hana)
(Šimůnková Renata)
(Chvalina Josef, Šimůnková Renata)

Na konci školního roku jsme získali certifikovanou značku „Rodiče vítáni“, kterou uděluje
EDUin, o.p.s. za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Rodiče se bez problémů dostanou do
školy, včetně odpoledních hodin; dostávají na začátku školního roku tištěnou formou aktuální
seznam s kontakty,;tištěnou i dálkově sdílenou informaci o školních prázdninách, třídních
schůzkách apod.; mají možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně;
vždy si na rodiče uděláme čas; s rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby
u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou
událostí příjemnou pro rodiče i děti; nabízíme konzultační hodiny pro žáky i rodiče; konfliktní
situace řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká; rodiče mají
možnost po domluvě navštívit vyučování; organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče
spolupracovat nebo se jich zúčastnit; umíme rodičům doporučit externího dětského
psychologa, logopeda a další odborníky, se kterými spolupracujeme.
(Šimůnková Renata)
V 22.5.2012 se podařilo v naší škole uspořádat pracovní schůzku ředitelů a zástupců
pedagogických pracovníků vrchlabských škol, OSPODu, dětských lékařů a PPP Trutnov. Schůzky
se podle prezenční listiny zúčastnilo 17 zástupců výše psaných organizací. Na programu byla
práce PPP ve vztahu k ZŠ a k ZŠ praktickým, zkušenosti s umísťováním žáků do ZŠ praktické,
možnosti přestupu do jiného vzdělávacího programu, dále bylo na řadě předškolní vzdělávání –
přípravná třída, formy vedení evidence a omlouvání absence a nakonec i výzva ke spolupráci
v zájmu pozitivního a motivačního vývoje žáků.
(Langová Hana, Chvalina Josef, Šimůnková Renata)

11.6.2012 proběhlo jednání s PaedDr. Zuzanou Šmídovou v PPP Trutnov.
Informovali jsme ji o našem záměru otevřít od školního roku 2012/2013
třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Do tříd by byli přijímání žáci
1. – 5. ročníku, kteří trpí dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií, kombinací poruch
nebo ADHD. Žáci by byli vyučováni podle ŠVP ZV upraveného tak, aby zohledňoval SPU. Zařazeni
by byli po konzultaci a doporučení PPP nebo SPC. Paní dr. Šmídová naši informaci přijala velmi
kladně a přislíbila, v rámci pracoviště PPP Trutnov, podporu našemu záměru. Dále byly po
školách rozneseny dopisy rodičům o naší nabídce. O spolupráci byli požádáni ředitelé i třídní
učitelé žáků, u kterých by případné přeřazení připadalo v úvahu (IVP a zvýšený normativ).
(Langová Hana, Šimůnková Renata)

Několikaletou tradici má spolupráce školy s oddělením environmentální výchovy KRNAPu
ve Vrchlabí. I v loňském školním roce jsme se zúčastnili akcí, které KRNAP pořádá: smyslová
výstava “Tma přede mnou“, ježek Benjamin, výroba krmítka, výtvarná soutěž "Krkonoše očima
dětí", jarní akce "Den Země" se zajímavými přednáškami a dalších.
(Langová Hana, Kandlová Marie)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012, ZŠ a MŠ Vrchlabí, Krkonošská 230

strana 10/16

Nejvýznamnější akcí pořádanou 1x za dva roky je výstava
„Rok očima dětí“, která již řadu let reprezentuje školu a ukazuje
práci našich žáků v rámci hodin výtvarné, pracovní výchovy
a výtvarného kroužku, společně s pracemi dětí dětského oddělení
nemocnice.
O naší poslední výstavě se psalo v regionálním tisku: „Setkání
dětí a jejich prací s veřejností dá snad za pravdu těm názorům,
které potvrzují užitečnost existence základních škol praktických,
kde jsou žáci připravováni k tomu, aby překonali nejrůznější
handicapy a obstáli úspěšně nejenom v učňovských zařízeních,
ale především v životě."
Výstava dětských prací žáků ZŠ a MŠ Vrchlabí začala vernisáží
7.6.2012 a pokračovala do 18.7.2012. Byla nainstalována
v prostorech historického domku Krkonošského muzea správy
KRNAPu. Letošním tématem byl „STROM“.

(Langová Hana, Chvalina Josef)

V květnu nám akademická malířka Renata Oppeltová vytvořila logo školy.

V červnu 2012 vznikla nová prezentace naší školy a všech jejích součástí. Prezentace je
(Šimůnková Renata)
přílohou této výroční zprávy.
V červnu, červenci i srpnu byly otištěny články v místním Časopisu města Vrchlabí Puls.
(Chvalina Josef, Šimůnková Renata)

ŠKOLNÍ ROK 2011-2012
ZÁŘÍ
9.9. "Den s hotelovkou" - předvádění míchání nápojů, vyřezávání
ovoce, soutěže (nám. T.G.Masaryka)
13.9. Schůzka SRPDŠ
14.9. Tma přede mnou (KRNAP)
23.9. Branný závod v Dolním Lánově
27.9. Louka plná dětí - zábavné dopoledne s úkoly (KRNAP)
29.9. Branné cvičení - Městský park Vrchlabí
ŘÍJEN
21.10. Hartecká alej - běžecký závod pro žáky 1.-5. tříd
LISTOPAD
8.11. Projektový den - Zdravá výživa (přednáška + ochutnávka)
16.11. Výstava dřevěných plastik - Gendorf Vrchlabí
25.11. Řemeslo má zlaté dno - instruktáž +
výstava (ZŠ a MŠ Vrchlabí)
28.11. Keramická dílna - Vánoční betlém (DDM Pelíšek)
PROSINEC
1.12. Skleněný jarmark (KRNAP)
2.12. Beseda o přezimování ježka (KRNAP)
5.12. Mikulášská besídka
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8.12. Exkurze do Hotelové školy - ukázka stolování, chování v restauraci, vánoční prostírání,
dekorativní vykrajování, příprava vánočních jednohubek
15.12. Krkonošské muzeum - zdobení perníčků, vánoční zvyky, betlémy
21.12. Uctění památky prezidenta V. Havla (státní smutek)
22.12. Vánoční besídka
LEDEN
10.1. Ekologická výchova KRNAP – výroba krmítka
30.1. Planeta Země - "Čína - říše mocného draka"
(KD Střelnice Vrchlabí)
31.1. konec I.pololetí - pololetní vysvědčení
ÚNOR
2.2. Sportovní dopoledne - bruslení
3.2. Pololetní prázdniny
8.2. ZÁPIS do 1.ročníku a PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY na školní rok 2011/2012
9.2. Prezentace SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
28.2. "MASOPUST" - výroba masek, Akce KRNAP-Krkonošské muzeum)
BŘEZEN
2.3. Hokejové utkání Sparta Praha - Bílý tygři Liberec
7.3. Turnaj ve vybíjené (Trutnov) - chlapci 4.místo
7.3. Historie lyžování v Krkonoších (Vl - 5.tř)
12.3. - 16.3. Jarní prázdniny
23.3. Vypuštění ježka Benjamina do přírody
28.3. Turnaj v Boccie - TJ Spartak Vrchlabí
DUBEN
3.4. Zdobení perníčků a malování kraslic - akce KRNAPKrkonošské muzeum
18.4 Přednáška PČR – Udo Ertner – v rámci preventivního
programu
19.4. Den Země - pozorování obojžívelníků + expozice Kámen a
život
23.4. Přijímací pohovory na OU (9.ročník)
25.4. "Patříme k sobě" - pásma dětí se zdravotním postižením
- KD Střelnice
26.4. Přespolní běh Chlumec nad Cidlinou
26.4. Dílenská soutěž - Hradec Králové
KVĚTEN
9.5. Atletické závody Dvůr Králové - 1. a 3. místo v běhu na 800m
23.5. Dopravní soutěž družstev - 1. místo
30.5. Atletický čtyřboj - krajské kolo Hradec Králové –
2. místo a postup na celostátní kolo do Olomouce
ČERVEN
1.6. Den dětí - "Jak včela med dělá" - výstava Čtyři domky KRNAP
+ opékání
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7.6. Vernisáž výstavy Rok očima dětí - "Strom" ; 16:00 Čtyři domky, nám. Míru
7.6. - 18.7.2012
7.6. Příprava mladých zdravotníků - p. Dubská ČČK Trutnov
7.6. Okresní kolo soutěž hlídek "Mladý zdravotník"
8.6. Taneční revue OLIVER (KD Střelnice) + Focení tříd
12.6. Školní výlet - Bozkovské jeskyně - Muzeum Semily
(výstava - Merkur) - Loukov (Muzeum automoto veteránů)
14.6. Celostátní kolo Atletického čtyřboje
- pěkné celkové 22. místo v žákyních
14.6. Žijeme Londýnem - londýnský doubledecker
- hry a soutěže pro děti - náměstí TGM
18.6. Sexuální výchova - MUDr. Krul - 8.+9.ročník
21.6. Olympijský den - žáci a dorost běh na 400-1000m
- stadion manželů Zátopkových (DDM Pelíšek)
26.6. Záchranný systém - předváděcí akce u KD Střelnice Vrchlabí
29.6. Slavnostní předání vysvědčení za II.pololetí 2011-2012
a ukončení školního roku

IX. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Díky evropskému projektu „Peníze do škol“
prochází naše škola výraznými přeměnami.

Svým vybavením, novou počítačovou
učebnou, interaktivní tabulí, je naprosto
srovnatelná s jinými školami. V počítačové
učebně je k dispozici 11 žákovských PC
s výukovými programy a připojených na
internet. Je zde jedno pracoviště
učitelské. Stůl je vyroben tak, aby bylo
možné rozšířit učebnu o další 2 žákovská
pracoviště. V další třídě je k dispozici
dotyková interaktivní tabule
s dataprojektorem a připojení k internetu.
Počítače s výukovými programy z původní
učebny byly rozmístěny do tříd
k procvičování a opakování učiva M, ČJ,
prvouky, dějepisu a zeměpisu.

X. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
A OSTATNÍ KONTROLY
a) Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena na škole kontrola ČŠI.
b) Ostatní kontroly:
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
provedené 3.2.2012 – OSSZ Trutnov
- nebylo uloženo žádné opatření k nápravě
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Veřejnosprávní kontrola – provedena 17.5.2011 - KÚ Královehradeckého kraje
– použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON v ná vaznosti na
„finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/208 Sb. za rok
2010
– dodržování závazných právních předpisů: zákona č. 262/2006, zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dále zákona
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dle jednotlivých ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.
Veřejnosprávní kontrola – provedena 8.9.2011 - KÚ Královehradeckého kraje
- Hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných
právních předpisů (zejména zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů)
- Použití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání poskytovaných ze státního
rozpočtu a provozních prostředků poskytnutých z rozpočtu Královehradeckého kraje
(přímé INIV, rozvahy, rozbor hospodaření ve vazbě na hlavní knihu)
Kontrolou byla zjištěna závada v trvalosti účetních záznamů, při vyplácení cestovních náhrad
a v evidenci majetku v podrozvahových účtech.
Nedostatky byly odstraněny takto: evidence majetku – přeúčtováno na SÚ 901, 902;
trvanlivost účetních záznamů – s okamžitou platností u všech dokladů pořizovány kopie
a přiloženy k originálu; cestovní náhrady – byla provedena kontrola všech cestovních
příkazů za r. 2011 a provedena oprava/náhrada – pokl.dokl. č. 86-91/dle zákona
o cestovních náhradách.

XI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2011
Organizace v tomto roce dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 11 655,75 Kč.
Hospodaření organizace
Naše organizace nemá žádnou doplňkovou činnost a tak jejím jediným výnosem je úrok ze
zasílaných dotací uložených na běžném účtu u ČSOB ve Vrchlabí.
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo úsporou za energie účet č. 502, kterou
můžeme vidět v tabulce č.2 Náklady z hlavní činnosti. Jde úsporu za spotřebu plynu kdy se
zlepšily cenové podmínky dodavatele plynu, ale i nižší spotřeba - mírná zima – nízké teploty na
konci roku.
V tabulce nákladů na činnost vykazujeme nárůst za spotřebu materiálu - účet č. 501
Z toho: učební pomůcky.
Naše škola obdržela Grant OPVK „Šablony“, za který jsme nově vybavili počítačovou učebnu –
PC techniku, interaktivní tabuli, televizor, výukový software v celkové výši 358 612,00 Kč.
Faktura za výše uvedené vybavení PC učebny je hrazena ve dvou splátkách, kdy nám zůstává do
r. 2012 závazek na dodavatelích a pohledávku za ÚSC – doplatek grantu.
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S tím je také spojeno navýšení na účtu opravy a udržování č. 511 - kdy jsme museli provést
úpravy rozvodu elektřiny, úpravu obložení ve třídách, kde bude probíhat výuka s využitím
interaktivní tabule. Dále pak i navýšení u účtu č. 518 – telekomunikace.
Z důvodu nízkého počtu žáků byly nižší osobní náklady - mzdy a z toho vyplývající náklady na
sociální a zdravotní pojištění.
Škola provedla opatření - nebyly vyplaceny příplatky za práci nad úvazek, snížení pracovního
úvazku pedagogických pracovníků.
U ostatních položek byl rozpočet dodržen, pohybuje se výši uplynulých let.
Účelové prostředky
V letošním roce se jedná o následující účelové dotace:
ÚZ 33027
- O PVK „EU peníze do škol“
ve výši
274 272,00 Kč
Jak uvádíme v komentáři o hospodaření byla dotace použita na vybavení PC učebny
a učebny s využitím interaktivní tabule.
Finanční fondy a jejich krytí
Naše škola hospodaří s následujícími fondy: FKSP, Fond rezervní.
Tyto fondy jsou zcela kryty finančními prostředky.
FKSP
k 31. 12. 2011 - 12 719,98 Kč.
Fond je tvořen přídělem z vyplacených mezd. Hospodaření s tímto fondem probíhalo v souladu
s předpisy o hospodaření s FKSP.
Prostředky byly použity na:
- příspěvek na stravování zaměstnanců
- vitamínové přípravky
- kulturní činnost zaměstnanců u příležitosti konce. roku a dne učitelů,
- dary k životním výročím.
Rezervní fond
byl vytvořen úsporami dotací na provoz z minulých let, jeho výše činí
k 31. 12. 2011
7 853,60 Kč.
Finanční prostředky fondu jsou uloženy na BÚ u ČSOB ve Vrchlabí a úroky z nich tvoří jediný
výnos organizace.
Počty zaměstnanců
V roce 2011 nedošlo k markantním změnám v počtu zaměstnanců. Z důvodu krátkodobé
odstávky pracoviště při nemocnici snížení pracovního úvazku o 0,35 %. Prostředky na platy
včetně účelové dotace v celkové výši 2 820 700,00 Kč byly zcela vyčerpány.
Pohledávky a závazky
Organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, ani nevede žádné soudní spory.
V účetnictví máme pohledávky ve výši 184 377,36 Kč což činí provozní zálohy na spotřebu plynu
a elektřiny roce 2011 a pohledávka za ÚSC - doplatek finančních prostředku z grantu OPVK
„Šablony“ ve výši 84 340,00 Kč.

Závazky – jedná se o krátkodobé závazky ve výši 640 016,32 Kč které tvoří:
Dodavatelé – neuhrazené faktury došlé v r. 2011 ve výši 98 768,89 Kč
Kde je nedoplatek 84 612,00 Kč za vybavení PC učebny hrazený z grantu „Šablony“
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Povinné pojistné odpovědnosti za IV. čtvrtl. 11
SP a ZP z platů za 12/11
Daň z příjmů – platy za 12/11
Platy zaměstnanců za 12/11
Dohad. účet. – nevyfakt. spotř. plynu

ve výši
ve výši
ve výší
ve výši
ve výši

3 456,43
161 119,00
51 393,00
262 319,00
62 960,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Investiční činnost
V roce 2011 nebyla prováděna žádná investiční činnost.

XII. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
ZŠ a MŠ Vrchlabí spolupracuje při plnění úkolů vzdělávání s těmito partnery:
Policie ČR
Lékaři
Hasiči
ČČK
KRNAP
RIAPS
OSPOD
Diakonie Vrchlabí
DDM pelíšek
Úřad práce
PPP a SPC

- v oblasti dopravní výchovy a prevence rizikového chování
- v oblasti sexuální výchovy a prevence
- požární prevence a ochrana člověka v mimořádných událostí
- prvence úrazů, první pomoc a příprava žáků na soutěž
- plnění programu EVVO
- prevence rizikového chování a zdravé výživy
- prevence záškoláctví a péče o dítě
- společná setkání v soutěži Boccia, kulturní vystoupení
- sportovní soutěže, keramika
- exkurze, přednáška

XIII. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM"
Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

-

Výdaje vynaložené v souvislosti se soudními řízeními

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle §16a zákona 106 (stížnost na postup)

0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106

-
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