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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:

Mgr. Renata Šimůnková
Na Výšině 1531
543 01 Vrchlabí

Adresa pro dálkový přístup:

Školská rada:

web:
http://zsamsvrchlabi.wbs.cz
e-mail: zsamsvrchlabi.reditel@seznam.cz
tel.:
499 421 127, 601 583 099

zástupce školy:
zástupce rodičů:
zástupce zřizovatele:

PaeDr. Marie Kandlová
Zuzana Kumprechtová
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
79-01-C/01

Základní škola
Základní škola denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků: 102
Základní škola při nemocnici
Mateřská škola při nemocnici
Školní družina

Datum zapsání do rejstříku škol:
Datum zahájení činnosti:
Zřizovací listina
Dodatek č. j. 1 zřizovací listiny 24031/SM/2005
Zřizovací listina
Dodatek č. j. 1 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. j. 2 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. j. 3 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. j. 4 zřizovací listiny 14792/SM/2009

IZO: 102590176
délka vzdělávání 9 r. 0 měs
IZO: 102590176
IZO: 110003616
IZO: 110003691
1. 1. 2005
23. 5. 1996
č. j.: 24031/SM/2005
č. j.: 14792/SM/2009
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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
č. j.: MŠMT-39084/2012-62
Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola
Základní škola při nemocnici
Mateřská škola při nemocnici
Školní družina

90 žáků
12 žáků
13 dětí
14 dětí

Vzdělávací programy:

č. j.: 341/2007
č. j.: 484/2012

ŠVP ZV-LMP: „Škola pro život“
ŠVP ZV: „Škola pro život II“ – SPU
ŠVP ZV č. D: „Škola pro život“
ŠVP PV: „Kdo si hraje, nezlobí, rychleji se uzdraví“
ŠVP ZV: „Škola za tebou přijde i do nemocnice“
ŠVP pro ŠD: „Co se ve škole nedovím“

č. j.: 342/2007
č. j.: 343/2007
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 (RVP ZV – LMP).
Školní vzdělávací program „Škola pro život“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, RVP ZV č. D/8 – vzdělávání žáků s SVP).
Školní vzdělávací program „Škola pro život II“ vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jsou podle něj vyučování žáci navštěvující
třídy pro žáky s SPUCH.
Při výchovně vzdělávacím procesu se škola v rámci možností snaží maximálně vycházet
vstříc požadavkům rodičů, školských poradenských zařízení, škol vysílajících žáky do
našeho zařízení.
Prostředky k dosažení cílů
ŠVP ZV – LMP:
„Škola pro život“
ŠVP ZV č. D:
„Škola pro život“
ŠVP ZV:
„Škola pro život II“
individuálně vzdělávací plány
spolupráce s odborníky, lékaři, rodiči
Zájmové aktivity školy:

(8. - 9. ročník)
(1. - 7. ročník)
(1. - 5. ročník)
(1. - 9. ročník)
(1. - 9. ročník)

výtvarný kroužek
sportovní kroužek
kroužek „Mladý zdravotník“
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III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
7 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy (7 žen). Odborná a pedagogická způsobilost
86%.
1 pracovnice kombinovaný úvazek vychovatelka/AP/učitelka.
V personálním zajištění provozu problémy nebyly.
Celkové údaje o škole:
Základní škola
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

3

28

9,3

9,3

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

14

14

14

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

0

0

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

0

0

Školní družina
Počet tříd
1

Mateřská škola při nemocnici
Počet tříd
Celkový počet žáků
1

0

Základní škola při nemocnici
Počet tříd
Celkový počet žáků
1

0

Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

zařazení

Délka
praxe

Pedagogická a odborná kvalifikace

Mgr. Frankovičová Lucie

učitelka

UJAK Praha – Speciální pedagogika

8

PaedDr. Kandlová Marie

učitelka

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

29

PaedDr. Langová Hana

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

36

SPŠ Litomyšl - vychovatelství

42

Mária Matoušková

asistentka
pedagoga

Mgr. Pospíšilová Věra

učitelka

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

46

Mgr. Šimůnková Renata

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

27

Mgr. Olga Rudzinská

vychovatelka RSPI Rivné (UK) – Učitelství pro ZŠ –
Rj/literatura
učitelka
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Konkrétní údaje o nepedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

Horáčková Ludmila
Smetáková Ivana

zařazení

účetní
uklízečka

Délka
praxe

Odborná kvalifikace

Střední ekonomická škola Trutnov

51

SOU Semily

22

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka:
Školní rok 2018/2019

0

Počet nekvalifikovaných pracovníků – školní rok 2018/2019
u pedagogických pracovníků

1

u nepedagogických pracovníků

0

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy byl 1. 4. – 30. 4. 2019. Možnost kontaktovat školu
o nastoupení do přípravné třídy v případném odkladu povinné školní docházky nebo
individuální zápis do 1. třídy trvala do 19. 5. 2018.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí:
Na školní rok 2018/2019

1. ročník

1

Přípravná třída

0

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola
Prospěch žáků v ŠVP - ZV:

1. pololetí

2. pololetí

Žáci celkem

27

28

Prospěli s vyznamenáním

2

2

Prospěli

23

25

Neprospěli

1

1

-

0

1

0

2,1

2,2

73,48

73,43

1,11

0,04

- z toho opakují ročník
nehodnoceni
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
- z toho neomluvených
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Hodnocení chování žáků

1. pololetí

2. pololetí

velmi dobré

22

25

uspokojivé

5

3

neuspokojivé

0

0

1. pololetí

2. pololetí

Napomenutí třídního učitele

4

3

Důtka třídního učitele

5

6

Důtka ředitelky školy

2

3

Pochvala třídního učitele

2

3

Výchovná opatření

Pochvala ředitele školy
Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (důtky) v tomto školním roce patří:
neplnění školních povinností, vyrušování, opakované porušování ŠŘ, opakované neplnění
pokynů učitele, dlouhodobý nezájem o školní práci.
Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (pochvaly) v tomto školním roce patří:
Vzorné plnění školních povinností a reprezentaci školy v soutěžích.
Žáci konající opravné či komisionální zkoušky

počet

předmět

1. stupeň

-

-

2. stupeň

1

Z

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 AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Místní a okresní soutěže:
Branný závod
Běh Zámeckým parkem
Boccia
Mlady zdravotník

Lánov
Vrchlabí
Vrchlabí
Úpice

2 družstva
2 žáci
2 družstva
1 hlídka

Krajské soutěže:
Nejzdařilejší dílenský výrobek

Hradec Králové

2 žáci

Další aktivity:
Zájmové kroužky na škole
Kultura dětem – návštěvy divadelních a filmových představení
Exkurze, výstavy, výlet
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)
(Šimůnková, Kandlová)

Ve školním roce 2018/2019 se i nadále pokračujeme se vstřícnou komunikací a spoluprací s rodiči.
Rodiče mohou školu během výuky navštívit, 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 konkrétní jednání 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)
Třídy pro žáky se specifickými poruchami učení, chování, pozornosti jsou
otevřeny osmý školním rokem. Do tříd jsou přijímání žáci 1. – 5. ročníku, kteří
trpí dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií, kombinací poruch nebo ADHD. Žáci jsou
vyučováni podle ŠVP ZV. Zařazeni jsou po konzultaci a doporučení PPP nebo SPC.
K 1. 9. 2018 byli zapsáni tři žáci 2. roč., dva žáci 3. roč. a jedna žákyně
do 5. roč. Během školního roku přestoupili další 3 žáci. Žáci jsou vyučování v odděleních.
Dle reakcí žáků i jejich rodičů jsou se změnou školy i způsobem výuky na naší škole spokojeni.
(Šimůnková Renata)

O prázdninách 2018 byla Městem Vrchlabí realizována
protiradonová opatření. Pro podvrtání tělocvičny bylo potřeba
vykopat podlahu v šatně a výstavce téměř o 60 cm. Podlahy se
udělali nové i s novou, barevnou podlahovou PVC krytinou.
Místnost pro stálou „Výstavu žákovských prací“ jsme upravili,
vymalovali a nově zařídili.
(Šimůnková Renata)
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V únoru 2019 jsme se přihlásili do výzvy MAS Vrchlabí, ve které bychom mohli získat z dotačního
titulu finanční obnos na rekonstrukci přízemní budovy stojící na pozemku školy. Tato nevyužitá
budova by se proměnila na dvě nové výukové místnosti. Šicí dílnu a environmentální učebnu.
Nové prostory by mohla využívat i školní družina. Naše žádost byla schválena a v tuto chvíli již
čekáme jen na stavební povolení, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení a začít s realizací, která
by měla být hotova do konce roku 2020.
(Šimůnková Renata)
Významnou akcí k reprezentaci školy je pořádání Turnaje o Putovní pohár v kuželkách. Do turnaje
se mohou přihlásit všechny základní a střední školy z Vrchlabí a blízkého okolí. Turnaj pořádáme
ve spolupráci se Sportovním klubem Kuželky Vrchlabí. Na jaře 2019 proběhl již šestý ročník,
kterého se zúčastnilo 34 čtyřčlenných družstev v obou věkových kategoriích. Celkem 100 žákyň,
žáků, studentek a studentů vrchlabských škol. Bylo nám ctí, že se předávání putovních pohárů,
medailí nejlepším družstvům i jednotlivcům ujal pan místostarosta Mgr. Michal Vávra a pan
ředitel Krkonošského gymnázia Vrchlabí Mgr. Martin Vlášek. Všichni zúčastnění se těší na další
ročník.
(Šimůnková Renata)
Několikaletou tradici má spolupráce školy s oddělením environmentální výchovy KRNAPu ve
Vrchlabí. Také v loňském školním roce jsme se zúčastnili akcí, které KRNAP pořádá: smyslová
výstava “Tma přede mnou“, výtvarná soutěž "Krkonoše očima dětí" nebo „Kaštaňák“, jarní akce
"Den Země" se zajímavými přednáškami a dalších akcí např. sběr odpadků, kdy jsme s žáky sbírali
odhozené odpadky v okolí kapličky sv. Anny nad Vrchlabím.
(Langová Hana, Kandlová Marie)

Pokračujeme s prodejem dotovaných mléčných výrobků žákům v rámci projektu „Školní mléko“.
Prodeje o velké přestávce se ujala paní Horáčková.
(Šimůnková Renata, Ludmila Horáčková)
Během celého školního roku byly otištěny články v místním Časopisu města Vrchlabí Puls.
(Šimůnková Renata, Kandlová Marie)

V červnu 2019 začala dlouho očekáváná rekonstrukce střechy budovy školy. Předání hotové
zakázky je plánováno na 30. 9. 2019
(Šimůnková Renata)

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
ZÁŘÍ
03. 09. 2018 Zahájení nového školního roku. Poučení
o bezpečnosti příchodu a odchodu ze školy – přechod
pro chodce
12. 09. 2018 Schůzka SRPDŠ a třídní schůzky
19. 09. 2018 Tma přede mnou (KRNAP)
27. 09. 2018 Dolnolánovský branný běh
ŘÍJEN
11. 10. 2018 Běh Zámeckým parkem – 1. stupeň
18. 10. 2018 6. ročník Turnaje Speciálních škol a školských
zařízení v kuželkách (1 družstvo)
16. 10. 2018 Kaštaňák
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LISTOPAD
08. 11. 2018
15. 11. 2018
13. 11. 2018
16. 11. 2018
PROSINEC
05. 12. 2018
20. 12. 2018
21. 12. 2018
21. 12. 2018

Exkurze OU Hostinné (8. roč.)
Pohyblivý historický betlém – Emil Stejný
Exkurze OU a PŠ Hořice (8. roč.)
Perníčky (KRNAP)

Mikulášská besídka
Vánoční besídka
Filmová pohádka - Mrazík
Poučení o bezpečnosti během
zimních prázdnin s důrazem na
manipulaci se zábavnou pyrotechnikou

LEDEN
31. 01. 2019 Od milimetru k micrometru – ŠKODA hrou (Muzeum
KRNAP + Škoda auto)
31. 01. 2019 Pololetní vysvědčení a poučení o bezpečném chování
během pololetních a jarních prázdnin
ÚNOR
27. 02. 2019 Přešetření žáků SPC
28. 02. 2019 „Dny Tibetu“ – výstava Zámek Vrchlabí
BŘEZEN
04. 03. 2019 Planeta Země 3000 – Barma (KD Střelnice
Vrchlabí)
19. 03. 2019 Kvalifikace, rekvalifikace, úřad práce – předání
osobních
praktických zkušeností bývalými žáky naší školy
26. 03. 2019 Turnaj v Boccie – 2 družstva
28. 03. 2019 Den Učitelů – setkání s bývalými kolegyněmi a
kolegy
DUBEN
12. 04. 2019 Kyberšikana - přednáška RIAPS
15. 04. 2019 Den Země - KRNAP
24. 04. 2019 Krajská soutěž – O nejlepší dílenský
výrobek
KVĚTEN
3. 5. 2019
7. 5. 2019
21. 5. 2019
23. 5. 2019
23. 5. 2019

Sběr odpadků – kaplička sv. Anny Vrchlabí
(školní Ukliďme Česko)
Školní kolo dopravní soutěže –
dopravní hřiště u ZŠ Školní Vrchlabí
Focení tříd
Dopravní soutěž – okresní kolo
– Dvůr Králové
Orientační běh – školní kolo
– Zámecký park
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ČERVEN
4. 6. 2019
6. 6. 2019
6. 6. 2019
7. 6. 2019
11. 6. 2019
19. 6. 2019

30. 6. 2019

Autorské čtení a beseda s Michalem Viewegem (MAP Vrchlabí)
Taneční akademie „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ – TS Oliver, KD
Střelnice
Soutěž Mladý zdravotník ČČK – Úpice
Školní výlet – Ratibořice, Babiččino údolí
Krkonošské muzeum výstava Dětský svět – každodenní radosti a povinnosti dětí
z Krkonoš
Pramen Labe – terénní komentovaná
exkurze + rodinní příslušníci – KRNAP
Vrchlabí
Slavnostní předání vysvědčení, vyhlášení
výsledků školního atletického poháru
a rozloučení s končícími žáky ve Velké
zasedací síni MěÚ Vrchlabí

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
A OSTATNÍ KONTROLY
a) Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
b) Ostatní kontroly:
- Kontrola OSSZ (č. j.: 49008/039717/18/010/BK)
Závěr: Všechny body kontroly – nebyly zjištěny nedostatky
- Veřejnoprávní kontrola KÚ Královehradeckého kraje (č. 81/2019)
Shrnutí: nebyl porušen zák. 250/2000 Sb., v platném znění
- Tematická požární kontrola (HSHK – 47-2/2019)
Závěr: Všechny body kontroly – bez zjištěných zjevných nedostatků

IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2018
Organizace v tomto roce dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 28 672,43 Kč.
Hospodaření organizace
VÝNOSY
Naše organizace nemá žádnou doplňkovou činnost a tak jejím jediným výnosem je úrok
ze zasílaných dotací uložených na běžném účtu u ČSOB ve Vrchlabí.
Činnost školy je financována pouze z dotací. V roce 2018 byly čerpány finanční prostředky
z účelové dotace EU Šablony II.
NÁKLADY
Účelová dotace z rozpočtu kraje – příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz byl z 95% vyčerpán. Největší podíl na kladném hospodářském výsledku má
úspora nákladů za energie – spotřeba plynu /dobré klimatické podmínky, kratší topné období/.
Hlavní náklady na energie a nájemné, spotřebu materiálu byly čerpány v obvyklé výši.
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V r. 2018 proběhla akce „Radon“, kdy v pravé polovině přízemí školy byly odstraněny podlahy
a podpodlaží až pod základy školy. Byla odebrána kontaminovaná zemina a zabetonované nové
podlahy. Vybudováno odvětrávání sklepních prostorů. Akci hradil majitel budovy – MÚ Vrchlabí.
V důsledku akce máme zvýšené náklady na opravy a udržování. Z prostředků školy jsme museli
zafinancovat drobné opravy a vymalování.
Naše organizace nemá žádnou doplňkovou činnost a tak jejím jediným výnosem je úrok
ze zasílaných dotací uložených na běžném účtu u ČSOB ve Vrchlabí.
Účelové prostředky
V letošním roce se jedná o následující účelové dotace:
ÚZ 33 063 - OP VVV Šablony II – doplatek
ÚZ 33 070 - Podpora výuky plavání
MÚ Vrchlabí – Nejlepší dílenský výrobek

ve výši
ve výši
ve výši

105 680,00 Kč
9 900,00 Kč
6 738,00 Kč

Dotace OP Šablony II byla čerpána na DVPP a administraci ve výši 65 175,00 Kč.
Dotace na podporu výuky plavání byla použita na úhrady dopravy žáků do bazénu.
MÚ Vrchlabí byla čerpána na nákup stolní vrtačky a vyřezávacího lisu na papír, mzdové náklady
budou čerpány v r. 2019.
Nevyčerpané prostředky účelových dotací byly převedeny do rezervního fondu školy.
Finanční fondy a jejich krytí
Naše škola hospodaří s následujícími fondy: FKSP
Fond rezervní - z hospodářského výsledku
Fond rezervní - nedočerpané prostředky
Šablony II, dotace MÚ Vrchlabí
Všechny fondy jsou zcela kryty finančními prostředky.
FKSP
-

stav k 31. 12. 2018 je 71 584,52 Kč.

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
- kulturní činnost zaměstnanců u příležitosti konce roku a Dne učitelů
- vitamínové přípravky.
Rezervní fond
SÚ 413 - zlepšený hospodářský výsledek nebyl v r. 2018 čerpán. Jeho výše činí
k 31. 12. 2018

účet 413

68 395,05 Kč

Škola plánuje obnovu počítačové techniky v počítačové učebně, která je zastaralá a
nevyhovující. Na tuto akci plánujeme částečně čerpat finanční prostředky z Rezervního fondu.
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SÚ 414 - nespotřebované účelové dotace byl čerpán na DVPP a na administraci projektu
Šablony II
k 31. 12. 2018
účet 414
Čerpání v průběhu roku 2018

188 223,00 Kč
69 933,00 Kč

Finanční prostředky fondů jsou uloženy na BÚ u ČSOB ve Vrchlabí a úroky z nich tvoří jediný výnos
organizace.
Počty zaměstnanců
Odloučené pracoviště při zdravotním zařízení – Českoněmecké horské nemocnici ve Vrchlabí je
stále na dobu neurčitou uzavřeno.
Výuka probíhá na ZŠ a MŠ, Krkonošská 230, počet zaměstnanců je ustálený na – 5 učitelů,
1 vychovatelka ŠD a 2 asistenti pedagoga celkem ve výši 1,25 pracovního úvazku.
Výuka probíhá ve třech kmenových třídách a učebnách pro výuku Pv-Vv, počítačové učebně,
školní cvičné kuchyňce, školní dílně a školním pozemku.
Provozní zaměstnanci: školnice – uklízečka, účetní - celkem 1,25 pracovního úvazku.
Prostředky na platy, v celkové výši 2 863 130,00 Kč byly zcela vyčerpány.
Pohledávky a závazky
Pohledávky - Zaměstnanci za soukromé mobily – 12/2018
/Úhrada do pokladny v 01/2019/

1 410,00 Kč

Závazky – jedná se o krátkodobé závazky ve výši 349 306,84 Kč, které tvoří:
Dodavatelé – neuhrazené FA
Povinné pojistné odpovědnosti za IV. čtvrtl.2018
ZP z platů za 12/18
SP z platů za 12/18
Daň z příjmů – platy za 12/18
Platy zaměstnanců za 12/18
Ostatní – převod příspěvku na PS

ve výši
ve výši
ve výši
ve výši
ve výši
ve výši
ve výši

28 854,37 Kč
2 934,47 Kč
31 784,00 Kč
73 179,00 Kč
23 582,00 Kč
187 973,00 Kč
1 000,00 Kč

Všechny výše uvedené závazky budou uhrazeny v 01/2019.
Investiční činnost
V roce 2018 nebyla prováděna žádná investiční činnost.

X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
REALIZOVANÉ
Název projektu:
Reg. č. projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

ZŠ Vrchlabí 22
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007282
MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
264 200,- Kč

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019, ZŠ a MŠ Vrchlabí, Krkonošská 230

strana 13/15

Název projektu:
Veřejnoprávní smlouva č.:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Název projektu:
Poskytovatel dotace:

Výše dotace:
PŘEDLOŽENÉ
Název projektu:
Reg. č. projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

Krajská soutěž „O nejlepší dílenský výrobek“
23/2018/ZM
Město Vrchlabí – dotační titul Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí
2018/2019
6 738,- Kč
Turnaj škol „O Putovní pohár v kuželkách“
Královehradecký kraj – MÚP na podporu projektů na podporu
v oblastech vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového
chování, volnočasových aktivit a sportu v roce 2019
12.000,- Kč

Rekonstrukce přízemní budovy na šk. pozemku za účelem
vybudování nových učeben polytechnického vzdělávání
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011160
MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
1.570.000,-Kč

XI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Druh studia, kurzu apod.

Počet zúčastněných pracovníků

VŠ – Speciální pedagogika (CŽV)
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve
výuce
Problematika poruch chování a specifika práce
s dětmi s poruchou chování

1
1
1

Zentangle – kreativní kreslení

1

Podzimní květy a dekorace z Foamiranu

1

Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost

3

Školní akční plány a strategické plánování

1

Od přírody k welfare - Lidoopi

1

Výtvarné techniky v praxi. Papírový filigrán

1

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním
prostředí
Jak na vybrané situace ve škole či školském
zařízení aneb radí Policie ČR
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Druh studia, kurzu apod. - ŠABLONY

Počet zúčastněných pracovníků

Matematická gramotnost ve výuce na ZŠ

7

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ

3

Začínám učit angličtinu

1

Výuka anglického jazyk pro praxi

1

Mentoring na ZŠ

2

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
- v oblasti dopravní výchovy a prevence rizikového chování
Městská policie
- v oblasti dopravní výchovy
Lékaři
- v oblasti sexuální výchovy a prevence
Hasiči
- požární prevence a ochrana člověka v mimořádných událostech
ČČK
- prevence úrazů, první pomoc a příprava žáků na soutěž
KRNAP
- plnění programu EVVO
RIAPS
- prevence rizikového chování a zdravé výživy
OSPOD
- prevence záškoláctví a péče o dítě
Diakonie Vrchlabí
- společná setkání v soutěži Boccia, kulturní vystoupení
DDM pelíšek
- sportovní soutěže, keramika
Úřad práce
- exkurze, přednáška
PPP a SPC
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