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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.cz
e-mail: reditel@zsamsvrchlabi.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 SPU.
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:

(9. ročník)
(1. - 8. 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
9 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy (9 žen). Odborná a pedagogická způsobilost
89%.
1 pracovnice kombinovaný úvazek vychovatelka/učitelka.
V personálním zajištění provozu byly na začátku školního roku problémy. Nebylo snadné sehnat
speciálního pedagoga. Nová kolegyně mohla nastoupit až v listopadu po ukončení závazků vůči
bývalému zaměstnavateli a po ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Září se podařilo zajistit
dočasnou výpomocí a říjen nadúvazkovými hodinami ostatních pedagogických pracovníků.
Celkové údaje o škole:
Základní škola
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

3

31

10,3

10,3

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

Bc. Judová Zuzana

učitelka

UJAK Praha – Speciální pedagogika

8

PaedDr. Kandlová Marie

učitelka

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

30

PaedDr. Langová Hana

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

37

Mgr. Pospíšilová Věra

učitelka

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

47

Mgr. Šimůnková Renata

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

28

Mgr. Rudzinská Olga

Matoušková Mária

vychovatelka RSPI Rivné (UK) – Učitelství pro ZŠ –
Rj/literatura
učitelka
asistentka
pedagoga

SPŠ Litomyšl - vychovatelství
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Falberová Dominika
Kňákalová Tereza
Kotrbáčková Olga

asistentka
pedagoga
asistentka
pedagoga
asistentka
pedagoga

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga

12

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga

5

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga

11

Konkrétní údaje o nepedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

Horáčková Ludmila
Smetáková Ivana

zařazení

účetní
uklízečka
školnice

Odborná kvalifikace

Délka
praxe

Střední ekonomická škola Trutnov

52

SOU Semily

23

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka:
Školní rok 2019/2020

0

Počet nekvalifikovaných pracovníků – školní rok 2019/2020
u pedagogických pracovníků

1

u nepedagogických pracovníků

0

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 došlo i k opatření v organizaci zápisů do 1. ročníku
pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhly v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Uskutečnily se v termínu dle školského zákona, tedy
v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením jsme ustanovili, že:
 Zápis byl organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 Upřednostňovali podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve
škole.
 Způsob podání přihlášky (datová schránka - r83pepd, email s elektronickým podpisem),
případně osobně do schránky školy nebo poštou.
 Termín podání přihlášky: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020.
 Zápis proběhl pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně
dokumentace ze školského poradenského zařízení).
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí:
Na školní rok 2018/2019

1. ročník

4

Přípravná třída

0
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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

29

31

Prospěli s vyznamenáním

7

16

Prospěli

22

15

Neprospěli

0

0

0

0

0

0

Průměrný prospěch žáků

1,72

1,57

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka

51,21

14,15

0

0

1. pololetí

2. pololetí

velmi dobré

29

31

uspokojivé

0

0

neuspokojivé

0

0

1. pololetí

2. pololetí

Napomenutí třídního učitele

3

0

Důtka třídního učitele

6

4

Důtka ředitelky školy

1

0

Pochvala třídního učitele

2

1

Pochvala ředitele školy

0

0

- z toho opakují ročník
nehodnoceni

- z toho neomluvených

Hodnocení chování žáků

Výchovná opatření

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, lhaní a podvod. S distanční výukou i nově za
zneužití cizího hesla (spolužáka) ve školním systému.
Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (pochvaly) v tomto školním roce patří:
Zlepšení chování a zodpovědné plnění svěřených úkolů. Zlepšení přístupu ke školní práci. Za
vzornou domácí přípravu, aktivitu při školní práci a službě.
Žáci konající opravné či komisionální zkoušky

počet

předmět

1. stupeň

-

-

2. stupeň

-

-
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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.

VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Místní a okresní soutěže:
Branný závod
Běh Zámeckým parkem
Bociia

Lánov
Vrchlabí
zrušeno

Krajské soutěže:
Nejzdařilejší dílenský výrobek

zrušeno

2 družstva
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 2019/2020 se i nadále pokračujeme se vstřícnou komunikací a spoluprací s rodiči.
Rodiče mohou školu po předchozí domluvě 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)
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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. 2019 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)

V červnu 2019 začala dlouho očekáváná rekonstrukce střechy budovy školy. Předání hotové
zakázky bylo plánováno na 30. 9. 2019. Bohužel proběhlo až začátkem října 2019.
(Šimůnková Renata)

Od září školního roku 2019/2020 jsme přešli na elektronické vedení třídních knih ve školním
informačním systému dmSoftware. Všichni pedagogové byli seznámeni a proškoleni v práci
s Elektronickou třídní knihou.
(Šimůnková Renata)
Během prosince 2019 až února 2020 proběhla inovace ICT techniky ve třídách a počítačové
učebně.
(Šimůnková Renata)
V rámci předprofesní přípravy se žáci zúčastní exkurzí v truhlářské
dílně Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka (odloučené
pracoviště Vrchlabí), OU Hostinné, OU a PŠ Hořice
a OA Olgy Havlové Jánské Lázně.
(Langová Hana, Kandlová Marie)

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. Koncem ledna 2020 jsme zahájili již sedmý ročník. Během ledna a února probíhali
tréninky přihlášených škol. Začátkem března jsme začali hrát již počítané hry, ale bohužel bylo
vše 11. března uzavřeno a 7. ročník nemohl být dohrán.
(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“ nebo výtvarné soutěže „Kaštaňák“, o jarní akci "Den Země" se
zajímavými přednáškami a o další akcí např. sběr odpadků jsme byly letos ochuzeni.
(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
Z dotačního titulu města Vrchlabí
„Podpora a rozvoj školství ve
Vrchlabí 2019/2020“ jsme pořídili
šicí stroj a brusku pro podpoření
výuky pracovních činností vyšších
ročníků.
(Šimůnková Renata)
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Vzhledem k mimořádnému opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti koronavirem
a onemocněním COVID-19 došlo od 11. března 2020 do 8. 6. 2020 k uzavření škol. Školní
informační systém (ŠIS) byl doplněn o moduly Domácí úkoly,
Výukové zdroje a testy, Učební a tematické plány. Všichni
pedagogové byli seznámeni a proškoleni v práci v nových
modulech, jejich možnostmi a maximálnímu využití
v distanční výuce, včetně klasifikace.
Všem žáků a zákonným zástupcům byly zřízeny účty pro přístup do systému. Většina zadávání
úkolů byla vedena přes ŠIS. Byly zde i informace pro rodiče. Odkazy na procvičování na stánkách
umimeto.org. Zpracované výukové zdroje a jednoduché online testy pro ověření domácí přípravy
a zvládnutí vědomostí. Alternativou pro žáky bez přístupu na internet byla „papírová“ příprava
domácích úkolů a zadání domácí přípravy pro osobní koordinované vyzvednutí v budově školy.
I přes mentální limity našich žáků musíme říct, že si s tímto způsob výuky za obrovského přispění
svých rodinných příslušníků, většinou poradili.
(Šimůnková Renata, všichni učitelé)

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
ZÁŘÍ
02. 09. 2019 Zahájení nového školního roku. Poučení o bezpečnosti příchodu a odchodu
ze školy – přechod pro chodce
11. 09. 2019 Schůzka SRPDŠ a třídní schůzky
13. 09. 2019 Tma přede mnou (KRNAP)
11. 09. 2019 Schůzka SRPDŠ
20. 09. 2019 Branný závod – Dolní Lánov
ŘÍJEN
03. 10. 2019 Běh Zámeckým parkem (1. stupeň)
09. 10. 2019 RIAPS Trutnov – Den otevřených dveří
(2. stupeň)
16. 10. 2019 Kaštaňák – výtvarná soutěž KRNAP Vrchlabí
17. 10. 2019 7. ročník Turnaje Speciálních škol a
školských
zařízení v kuželkách (1 družstvo)
23. 10. 2019 Prohlídkový okruh městem Vrchlabí – komentovaná
prohlídka (Infocentrum Vrchlabí)
25. 10. 2019 Poučení o bezpečném chování žáků během podzimních
prázdnin
31. 10. 2019 Branné cvičení – nácvik evakuace
z budovy + městský park (stanoviště)
LISTOPAD
12. 11. 2019 Exkurze OU Hostinné (8.+ 9. ročník)
14. 11. 2019 Exkurze OU a PŠ Hořice (8.+ 9. ročník)
PROSINEC
04. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
12. 12. 2019
18. 12. 2019

Exkurze OA Olgy Havlové Jánské Lázně
Mikulášská besídka
Naše tradice – Mikuláš, Advent, Vánoce
Předvánoční setkání pedagogů školy
Vrchlabský dřevěný pohádkový betlém
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18. 12. 2019 Zdobení vánočního stromu – hala Zámku Vrchlabí
20. 12. 2019 Pohádka před Vánoce – Popelka
20. 12. 2019 Poučení o bezpečnosti během zimních prázdnin
s důrazem na manipulaci se zábavní pyrotechnikou
LEDEN
22. 01. 2020 Národní den Ukrajiny – výstava
30. 01. 2020 Pololetní vysvědčení a poučení o bezpečném chování
během pololetních a jarních prázdnin
ÚNOR
07. 02. 2020 Poučení o bezpečném chování žáků během jarních prázdnin
24. 02. 2020 EKOKOM – přednášky pro žáky – třídění odpadu
28. 02. 2020 Planeta Země 3000 - Kolumbie
BŘEZEN
11. 03. 2020 Uzavření škol (opatření MŠMT)
ČERVEN
08. 06. 2020
12. 06. 2020
26. 06. 2020
29. 06. 2020
30. 06. 2020

Znovuotevření škol (docházka dobrovolná)
Focení tříd
Předání vysvědčení a rozloučení s končícími žáky tentokrát v kmenových třídách.
Ředitelské volno
Ředitelské volno

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
A OSTATNÍ KONTROLY
a) Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
b) Ostatní kontroly:
- Veřejnoprávní kontrola KÚ Královehradeckého kraje (71503/2020/KHK)
Závěr: Porušení rozpočtové kázně při tvorbě FKSP (184,50Kč) – bez odvodu.
Ostatní body kontroly bez pochybení.
- Finanční kontrola KÚ Královehradeckého kraje (70912/2020/KHK)
Závěr: 1.1 bez nálezu, 1.2 bez nálezu, 1.3 ceniny +10Kč, ostatní části 1.3 bez nálezu.
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IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2019
Organizace v tomto roce dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 68 560,11 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 2019 byly dočerpány finanční prostředky
z účelové dotace EU Šablony II, Veřejnosprávní smlouvy MÚ Vrchlabí – Příprava žáků a rozvoj
jejich zručnosti.
NÁKLADY
Účelová dotace z rozpočtu kraje – příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz byl zřizovatelem posílen o 100 000,00 Kč z důvodu podání výzvy MAS
Krkonoše, která vyžadovala vyhotovení projektové dokumentace k žádosti. Jedná se o projekt
„Rekonstrukce přízemní budovy na školním pozemku za účelem vybudování nových učeben
polytechnického vzdělávání“. Z tohoto důvodu jsme se snažili dosáhnout kladného
hospodářského výsledku, který bude převeden do rezervního fondu a následně použit na
vybavení učebny polytechnického vzdělávání /vybavení šicími stroji/. Také byly příznivé
povětrnostní podmínky závěru roku, tak že jsme mohli použít finanční prostředky z Příkazní
smlouvy MÚ Vrchlabí místo na práce spojené se sněhem a ledem, na běžné opravy a údržbu.
Hlavní náklady na nájemné, spotřebu materiálu byly čerpány v obvyklé výši.
V r. 2019 proběhla akce „Oprava střechy budovy“, která byla financována z prostředků majitele
budovy Města Vrchlabí. Oprava sice probíhala v letních měsících, ale bylo deštivé počasí a bylo
nutné vytápět budovu, neboť došlo k zatopení půdních prostor. V důsledku výše popsané akce
máme zvýšené náklady na spotřebu energií – plynu a elektřiny.
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 – dočerpání z RF
MÚ Vrchlabí – Nejlepší dílenský výrobek

ve výši
ve výši

188 223,00 Kč
6 480,00 Kč

Dotace OP Šablony II byla čerpána na DVPP, nákup učebních pomůcek – nový mobiliář ŠD, počítačů
a administraci ve zbývající výši 188 223,00 Kč.
MÚ Vrchlabí byla čerpána na nákup Vibrační brusky BOSCH, mzdové náklady budou čerpány v r.
2020.
Nevyčerpané prostředky účelové dotace MÚ Vrchlabí byly převedeny do rezervního fondu školy.
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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
byly v r. 2019 vyčerpány
Všechny fondy jsou zcela kryty finančními prostředky.
FKSP
-

stav k 31. 12. 2019 je 77 185, 66 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 /zvýšen od 09/2019 na 35,00 Kč
- 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. 2019

účet 413

96 111,14 Kč

Škola plánuje vybavení polytechnické učebny šicími stroji. Na tuto akci plánujeme částečně
čerpat finanční prostředky z Rezervního fondu.
SÚ 414 - nespotřebované účelové dotace byl čerpán na DVPP a na administraci projektu
Šablony II
k 31. 12. 2019
účet 414
Čerpání v průběhu roku 2019

0,00 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 1,50 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 3 364 132,00 Kč byly zcela vyčerpány.
Pohledávky a závazky
Pohledávky - Zaměstnanci za soukromé mobily – 12/2019

2 427,00 Kč

(Úhrada do pokladny v 01/2020)

Záloha na Věstník
Vyúčtování energií – přeplatky
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Závazky – jedná se o krátkodobé závazky ve výši 536 932,68 Kč, které tvoří:
Dodavatelé – neuhrazené FA
Povinné pojistné odpovědnosti za IV. čtvrtl.2019
ZP z platů za 12/19
SP z platů za 12/19
Daň z příjmů – platy za 12/19
Platy zaměstnanců za 12/19
Výnosy příštích období – dotace MÚ
Vratka účel. Dotace – snížený odvod SP

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

8 308,88 Kč
4 634,26 Kč
51 053,00 Kč
117 668,00 Kč
49 314,00 Kč
299 331,00 Kč
6 515,00 Kč
108,54 Kč

Všechny výše uvedené závazky budou uhrazeny v 01/2020.
Investiční činnost
V roce 2019 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:
Název projektu:
Veřejnoprávní smlouva č.:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Název projektu:
Poskytovatel 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
Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti (průprava k řemeslům)
2019/69/OŠ
Město Vrchlabí – dotační titul Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí
2019/2020
8.674,- Kč

Výše dotace:

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 2020
12.000,- Kč

PŘEDLOŽENÉ
Název projektu:
Unikátní č. žádosti:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

Vybudování přírodní zahrady - ZŠ a MŠ, Vrchlabí, Krkonošská 230
1190700358
SFŽP - Přírodní zahrady (Výzva č. 7/2019)
135.906,- Kč (85% ze základu 159.890,-Kč žádosti)

Název projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti
Město Vrchlabí – dotační program Podpora a rozvoj školství ve
Vrchlabí šk. rok 2020/2021
10.440,-Kč
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ZAMÍTNUTÉ
Název projektu:
Reg. č. projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

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)

1

Jak na vybrané situace ve škole – radí Police ČR

5

Kreativní recyklace ve výtvarné výchově

1

Ukázka výuky při práci se žáky spotřebou PO

3

Od přírody k welfare – Nosorožci

1

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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