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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:  web:   http://zsamsvrchlabi.cz 
        e-mail:  reditel@zsamsvrchlabi.cz 
  tel.:  499 421 127, 601 583 099 
 
      Školská rada:  zástupce školy:  PaeDr. Marie Kandlová 

zástupce rodičů:  Zuzana Kumprechtová 
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      IZO: 102590176 
79-01-C/01      Základní škola      denní forma vzdělávání      délka vzdělávání 9 r. 0 měs  
  nejvyšší povolený počet žáků: 102 
  Základní škola při nemocnici    IZO: 102590176 
  Mateřská škola při nemocnici   IZO: 110003616 
  Školní družina      IZO: 110003691 
 
       Datum zapsání do rejstříku škol:   1. 1. 2005       
       Datum zahájení činnosti:  23. 5. 1996   
 
 Zřizovací listina       č. j.:  24031/SM/2005 
 Dodatek č. j. 1 zřizovací listiny 24031/SM/2005 
 Zřizovací listina       č. j.:  14792/SM/2009 
 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 
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             Výpis z rejstříku škol 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    90 žáků 
      Základní škola při nemocnici  12 žáků 
      Mateřská škola při nemocnici 13 dětí 
      Školní družina    14 dětí 
 
       Vzdělávací programy: ŠVP ZV: „Škola pro život II“ – SPU            č. j.: 484/2012 
    ŠVP ZV č. D: „Škola pro život“            č. j.: ZŠaMŠVr/2018/017 

ŠVP pro ŠD: „Co se ve škole nedovím“         č. j.: 344/2007 
 

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 č. D:   „Škola pro život“    (1. - 8. ročník) 
ŠVP ZV:   „Škola pro život II“    (1. - 5. ročník) 
individuálně vzdělávací plány     (1. - 9. ročník) 
spolupráce s odborníky, lékaři, rodiči    (1. - 9. ročník) 
  
       Zájmové aktivity školy: výtvarný kroužek 
    sportovní kroužek 
    kroužek „Mladý zdravotník“ 

 
III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
  

9 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy (9 žen). Odborná a pedagogická způsobilost 
89%. 

1 pracovnice kombinovaný úvazek vychovatelka/učitelka.  

Personální zajištění provozu bylo na začátku školního roku opět napínavé. Nová kolegyně se 
během prázdnin zranila a mohla nastoupit až v listopadu po ukončení dlouhodobé rehabilitace. 
Září a říjen se podařilo zajistit dočasnou výpomocí bývalé kvalifikované kolegyně. Nastoupilo 
několik nových žáků, tak jsme se rozhodli a ještě v září rozdělili 14 žáků (5 oddělení) do dvou tříd. 
V jedné bylo 7 žáků (2 oddělení) a v druhé 7 žáků (3 oddělení). Učitele se již zajistit nepodařilo  
a výuka v nově vzniklé třídě byla zajištěna zvýšením učitelském úvazku v kombinované úvazku 
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vychovatelka/učitelka a nadúvazkovými hodinami několika pedagogů. Hodiny tělesné výchovy 
byly řešeny na DPP. 

 
Celkové údaje o škole: 
Základní škola  

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 

5 35 7 7 

 
Školní družina 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 

1 14 14 14 

 
Mateřská škola při nemocnici 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 

1 0 0 0 

 
Základní škola při nemocnici 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 

1 0 0 0 

 
Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy: 

Příjmení a jméno zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace 
Délka 
praxe 

PaedDr. Kandlová Marie učitelka 
PedF Hradec Králové – biologie/pedagogika  
PedF Hradec Králové –  vych. Spec. pedagogika  

32  

Mgr. Ivana Karbulová učitelka UJAK Praha – Speciální pedagogika - učitelství 33 

PaedDr. Langová Hana učitelka PedF UK Praha – ŠMVZP 38 

Mgr. Stejná Alena  
(9-10/2020) učitelka PedF UK Praha – ŠMVZP 34 

Mgr. Studecká Libuše 
(11/2020 - 6/2021) učitelka PedF Ústí nad Labem – 1. stupeň 40 

Mgr. Šimůnková Renata učitelka PedF UK Praha – ŠMVZP 26 

Mgr. Rudzinská Olga 
vychovatelka 

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

21 

    

Matoušková Mária 
asistentka 
pedagoga 

SPŠ Litomyšl - vychovatelství 45 

Falberová Dominika 
asistentka 
pedagoga 

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 10 

Kňákalová Tereza 
asistentka 
pedagoga 

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 6 

Kotrbáčková Olga 
asistentka 
pedagoga 

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 9 
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Konkrétní údaje o nepedagogických pracovnících školy: 

Příjmení a jméno zařazení Odborná kvalifikace 
Délka 
praxe 

Horáčková Ludmila účetní Střední ekonomická škola Trutnov 53 

Smetáková Ivana 
uklízečka 
školnice 

SOU Semily 25 

 
Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: 

Školní rok 2020/2021 0 

 
Počet nekvalifikovaných pracovníků – školní rok 2020/2021 

u pedagogických pracovníků 3 

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 2021/2022.  

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 2021 do 30. dubna 2021. 

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 (elektroniky – dmSoftware, 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 2020/2021 

1. ročník 2 

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 36 36 

Prospěli s vyznamenáním 9 9 
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Prospěli  27 27 

Neprospěli 0 0 

   - z toho opakují ročník 0 0 

nehodnoceni 0 0 

Průměrný prospěch žáků 1,76 1,75 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 43,39 49,56 

   - z toho neomluvených 0 0 

   

Hodnocení chování žáků 1. pololetí 2. pololetí 

velmi dobré 36 36 

uspokojivé 0 0 

neuspokojivé 0 0 

   

Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 5 0 

Důtka třídního učitele 3 5 

Důtka ředitelky školy 1 0 

Pochvala třídního učitele 0 0 

Pochvala ředitele školy 0 0 

   

Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (důtky a napomenutí) v tomto školním roce 
patří:  
neplnění školních povinností, vyrušování, opakované porušování ŠŘ, opakované neplnění 
pokynů učitele, dlouhodobý nezájem o školní práci, navádění. 

Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (pochvaly) v tomto školním roce patří: 
x 

 

Žáci konající opravné či komisionální zkoušky počet předmět 

1. stupeň - - 

2. stupeň - - 

 

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. 
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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. 

V rámci tohoto tématu spolupracujme s odborníky z PPP Trutnov – tento školní rok mimo jiné 
téma Školní šikanování a extrémní projevy agrese (2. stupeň) a Kamarádství a přátelství (1. 
stupeň). 

VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Místní a okresní soutěže: 
Branný závod     Lánov     2 družstva 
Běh Zámeckým parkem  zrušeno 
Bociia     zrušeno 

Krajské soutěže: 
Nejzdařilejší dílenský výrobek  distančně    3 účastníci 
 
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                                        (Langová Hana) 
Pravidelně aktualizované a doplňované www stránky školy                                     (Šimůnková Renata) 
 
Ve školním roce 2020/2021 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 – bohužel již druhým rokem probíhal bez přítomnosti dětí; 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 devátým 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. 
Ve školním roce  2020/2021 tuto třídu navštěvovalo 7 žáků 4. a 5. ročníku.  
Žáci jsou vyučování v odděleních. 
Dle reakcí žáků i jejich rodičů jsou se změnou školy i způsobem výuky na naší škole spokojeni. 
                                                                                                                                             (Šimůnková Renata) 
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V září 2020 byly zakoupeny NTB, které jsou osobně k dispozici pro domácí přípravu, příp. 
distanční výuku učitelkám školy. Všechny byly znovu proškoleny v efektivním používání MS 
Office.                                                                                               (Šimůnková Renata)                                                                                                                                

Během prázdnin bylo dokončeno nové oplocení mezi školní zahradou a stadionem manželů 
Zátopkových (Město Vrchlabí)                                                                                        (Šimůnková Renata)                                                                                                                                

Během letních prázdniny byla instalována třetí interaktivní tabule a proškoleni pedagogové. 
                                                                                                                                              (Šimůnková Renata) 

V rámci předprofesní přípravy se žáci zúčastnili přednáškové besedy lektorky Úřadu práce na 
téma Volby povolání, exkurze v SŠ řemesel v Hořicích. Prezentace učebních oborů - OU Hostinné 
proběhla i za přítomnosti rodičů u nás ve škole.               (Kandlová Marie) 
                                                                                             

Dlouholetou 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) 

Během projektového dne environmentální výchovy jsme navštívili čistírnu odpadních vod 
v Podhůří, které se zúčastnili všichni žáci školy a úpravnu pitné vody v Herlíkovicích se zúčastnili 
žáci vyšších ročníků.                          (Kandlová Marie a ostatní učitelé) 

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 2020/2021“ jsme pořídili 
korunkové vrtáky, sukovníky, sponkovací pistoly včetně spotřebního materiálu a tkalcovské stavy 
pro podpoření výuky pracovních činností vyšších ročníků.  
                     (Šimůnková Renata) 

Vzhledem k tomu, že jsme základní školou zřízenou podle 
§ 16 odst. 9. nesla se výuka téměř celý školní rok v duchu 
denní prezenční výuky. Spadali jsme do udělené výjimky. 
Distanční výuka se naší školy týkala pouze 14 dní 
v listopadu 2020 a od 1. 3. do 11. 4. 2021.  

                                                (Šimůnková Renata, všichni učitelé)  

V únoru 2020 jsme dostali oficiální vyjádření ředitele Krkonošské nemocnice Vrchlabí k situaci 
dětského oddělení. V blízké budoucnosti s ním nepočítají, ani ho neplánuji obnovit. Na základě 
této informace jsme požádali o výmaz odloučeného pracoviště z rejstříku škol (k 1. 9. 2021). 

Následně o změnu názvu školy na: Základní škola Vrchlabí, Krkonošská 230.  
Žádost byla schválena a ke změně názvu školy dojde k 1. 1. 2022.                (Šimůnková Renata) 

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 

ZÁŘÍ 
01. 09. 2020    Společné zahájení nového školního roku.                      
                          Poučení o bezpečnosti příchodu a odchodu ze školy  
   – přechod pro chodce 
15. 09 2020     Tma přede mnou (KRNAP) 

https://www.zsamsvrchlabi.cz/fotky/img_20200901_080458.jpg
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16. 09. 2020    Vláčkem na Strážné a pouštění draků   
16. 09. 2020    Schůzka SRPDŠ a třídní schůzky 
25. 09. 2020    Branný závod Dolní Lánov 
30. 09. 2020    Dokument KATKA (2. stupeň)  
 
ŘÍJEN 
02. 10. 2020    Školní sklizeň dýní 
13. 10. 2020    Úřad práce Trutnov - volba povolání  
   - přednáška, beseda 
26. 10. 2020    MŠMT - 39185/2020-1 - stanovení volných dnů 
27. 10. 2020    MŠMT - 39185/2020-1 - stanovení volných dnů 
 
LISTOPAD 
02. 11. - 16. 11. 2020    Uzavření škol - Usnesení vlády ČR  
       č. 1112 zde dne 30. 10. 2020 
 
PROSINEC 
04. 12. 2020    Mikulášská besídka 
08. 12. 2020    Školní šikanování a extrémní projevy agrese  
   - PPP Trutnov (2. stupeň) 
08. 12. 2020    Kamarádství a přátelství  
   - PPP Trutnov (1. stupeň) 
18. 12. 2020    Vánoční promítání a vánoční besídky  
   ve třídách 
                       Poučení o bezpečném chování o vánočních 
   prázdninách a bezpečné manipulaci se zábavní pyrotechnikou 
22. 12. - 23. 12. 2020    Uzavření škol - Usnesení vlády ČR č. 1335 zde dne 14. 12. 2020 
 
LEDEN 
13. 01. 2021    SŠ řemesel Hořice - exkurze 
20. 01. 2021    Prezentace učebních oborů SŠ Hostinné 
28. 01. 2021    Předání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021  
                       Poučení o bezpečném chování během pololetních  
  a jarních prázdnin 
29. 01. 2021    Pololetní prázdniny 
 
ÚNOR 
05. 02. 2021    Poučení o bezpečném chování  žáků během 
   ředitelského volna a jarních prázdnin 
08. 02. - 12. 02. 2021    Ředitelské volno 
15. 02. - 19. 02. 2021    Jarní prázdniny okresu Trutnov 
 
BŘEZEN 
01. 03. - 21. 03. 2021    Uzavření škol - krizové opatření Vlády ČR č. 
200 
22. 03. - 28. 03. 2021    Uzavření škol - krizové opatření Vlády ČR č. 
300 
29. 03. - 11. 04. 2021    Uzavření škol - krizové opatření Vlády ČR č. 
315 

https://www.zsamsvrchlabi.cz/fotky/img_3712.jpg
https://www.zsamsvrchlabi.cz/fotky/img_3540.jpg
https://www.zsamsvrchlabi.cz/fotky/img_3552.jpg
https://www.zsamsvrchlabi.cz/img_20210119_132315.jpg
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DUBEN 
29. 03. - 11. 04. 2021    Uzavření škol - krizové opatření Vlády ČR č. 315 
 
ČERVEN 
01. 06. 2021    Den Dětí - Exkurze - MM Fish - tropická akvária, opékaní vuřtů,  
   hry na školní zahradě a školním hřišti 
02. 06. 2021    Exkurze - čistírna odpadních vod  Podhůří, úpravna pitné vody Herlíkovice 
09. 06. 2021    Focení tříd  v zámeckém parku - p. Blažková 
16. 06. 2021    Tajný výlet 6.+9.ročník (Špindlerův Mlýn - Monkey park - bobová dráha -  
                          Medvědín - Svatý Petr) 
22. 06. 2021    Praha- královská cesta (Pražský hrad -  
   Zlatá ulička – Karlův most – Staroměstské 
   náměstí – Orloj) 
23. 06. 2021    Třídní výlet I. - Strážné - dětské hřiště 
29. 06. 2021    Třídní výlet II. - dětské hřiště, 
   zpět do Vrchlabí po turisticky značené cestě 
30. 06. 2021    Společné slavnostní předání s vysvědčení  
   s pasováním prvňáků na druháky a rozloučení 
   s končícími žáky. 
                          Poučení o bezpečném chování během letních prázdnin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

     A OSTATNÍ KONTROLY 
a) Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. 
b) Ostatní kontroly:  

- Záznam o kontrolním zjištění č. 65/2021 
Závěr: z pohledu předmětu kontroly nebyl porušen zák. 250/2000 Sb. v platném znění 
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IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2020 

Organizace v tomto roce dosáhla hospodářského výsledku ve výši 0,00 Kč zapojením rezervního 
fondu ve výši 9 740,46 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. Jak uvádíme v úvodu, bylo 
hospodaření posíleno z rezervního fondu školy tvořeného z hospodářských výsledků minulých 
let. 

Činnost školy je financována pouze z dotací. V roce 2020 jsme obdrželi dotaci z Veřejnoprávní 
smlouvy s MÚ Vrchlabí (rozvoj zručnosti žáků) ve výši 9 267,00 Kč.  
 
NÁKLADY  
Účelová dotace z rozpočtu kraje – příspěvek na provoz byl v průběhu roku upravován – krácen 
z důvodu neuskutečněné „Rekonstrukce přízemní budovy na školním pozemku za účelem 
vybudování nových učeben polytechnického vzdělávání“. Rozpočtovali jsme nákup učebních 
pomůcek pro výuku žáků, ten neproběhl a tak nedošlo k čerpání rezervního fondu za tímto 
účelem. 
 
Hlavní náklady na nájemné, spotřebu energií a materiálu byly čerpány v obvyklé výši. 
V tomto mimořádně těžkém roce jsme z dotace přímých ONIV vybavili učitelé notebooky, aby 
mohla případně probíhat distanční výuka. 
Dále jsme nakoupili počítačovou techniku do sborovny, do všech tříd UV germicidní lampy, 
abychom vytvořili, co nejbezpečnější prostředí pro výuku.   
 
Z důvodu nemocnosti zaměstnanců jsme měli vyšší čerpaní přímých ONIV na úhradu DNP 
a potřebné učebnice a školní potřeby původně rozpočtované z ONIV přímých byly hrazeny 
z prostředků na provoz. 
 
Účelové prostředky 

V letošním roce byla ukončena účelová dotace „ŠABLONY“. Finanční prostředky z r. 2019 jsme měli 
uložené na rezervním fondu a ten jsme v r. 2020 vyčerpali. 
Pouze ze spolupráce s MÚ Vrchlabí - Veřejnoprávní smlouvy (rozvoj zručnosti žáků) jsme opětovně 
dostali dotaci ve výši 9 267,00 Kč.  
     
Finanční fondy a jejich krytí 

Naše škola hospodaří s následujícími fondy: FKSP 
 Fond rezervní - z hospodářského výsledku 
Všechny fondy jsou zcela kryty finančními prostředky. 
 
FKSP   

- stav k 31. 12. 2020 je 78 528,66 Kč 
Je tvořen přídělem z vyplacených mezd. Hospodaření s tímto fondem probíhalo v souladu 
s předpisy o hospodaření s FKSP.  
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Prostředky byly použity na: 
- příspěvek na stravování zaměstnanců / 35,00 Kč/oběd 
- kulturní činnost zaměstnanců u příležitosti konce roku a Dne učitelů 
- vitamínové přípravky 
- dary (první odchod do důchodu, životní jubileum) 

 
Rezervní fond 

SÚ 413 - zlepšený hospodářský výsledek byl v r. 2020 čerpán na částečný příspěvek na nákup  

ÚV lamp germicidních do tříd.  

k 31. 12. 2020   účet 413  154 930,79 Kč 
   
Škola plánuje realizaci projektu „Vybudování přírodní zahrady – ZŠ a MŠ Vrchlabí, Krkonošská 
230“. Na finanční spoluúčast této akce plánujeme čerpat finanční prostředky z Rezervního fondu. 
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 – Nemocnice Vrchlabí s.r.o., je stále na dobu 
neurčitou uzavřeno. 
 
Výuka probíhá pouze na ZŠ a MŠ Krkonošská 230.  
Ve školním roce  2020/2021  probíhá výuka pěti třídách. Bohužel se nám během záři nepodařilo 
sehnat dalšího pedagogického pracovníka -  počet zaměstnanců je ustálený na – 5 učitelů  
a ředitelku školy, která ještě s dalšími pedagogy zajišťuje výuku v nově vzniklé třídě (výuka je 
nadúvazková).  
Dalšími pracovníky jsou - 1 vychovatelka ŠD a 4 asistenti pedagoga celkem ve výši 3,25 pracovního 
úvazku.  
Výuka probíhá v pěti kmenových třídách, počítačové učebně, školní cvičné kuchyňce, školní dílně  
a školním pozemku. 
Provozní zaměstnanci: školnice – uklízečka, účetní  - celkem 1,45 pracovního úvazku. 
 
Prostředky na platy, v celkové výši 4 587 658,00 Kč a 17 000,00Kč na OON byly zcela vyčerpány.  
 

Pohledávky a závazky 

Pohledávky  -  Zaměstnanci za soukromé mobily – 12/2020  2 291,00 Kč 
  /Úhrada do pokladny v 01/2021/ 
  Vyúčtování energií – přeplatky               7 937,88 Kč 
  
Závazky – jedná se o krátkodobé závazky ve výši 661 695,78 Kč, které tvoří: 
 
Dodavatelé – neuhrazené FA ve výši      419,55 Kč 
Povinné pojistné odpovědnosti za IV. čtvrtl.2020      ve výši       6 415,84 Kč 
ZP z platů za 12/20 ve výši     64 610,00 Kč 
SP z platů za 12/20 ve výši     148 595,00 Kč 
Daň z příjmů – platy za 12/20 ve výši     70 441,00 Kč 
Platy zaměstnanců za 12/20 ve výši  359 110,00 Kč 
Výnosy příštích období – dotace MÚ, MUP sport ve výši         12 104,39 Kč 
Všechny výše uvedené závazky budou uhrazeny v 01/2021. 
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Investiční činnost 

V roce 2020 nebyla prováděna žádná investiční činnost. 

 
X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH  

     Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
REALIZOVANÉ 
Název projektu:   ZŠ Vrchlabí 22  
Reg. č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007282 
Poskytovatel dotace:  MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
Výše dotace:   264 200,- Kč 
 
Název projektu:  Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti (průprava k řemeslům) 
Veřejnoprávní smlouva č.: 2020/67/OŠ 
Poskytovatel dotace:  Město Vrchlabí – dotační titul Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí 
     2020/2021 
Výše dotace:   9.267,- Kč 
 
Název projektu:   Vybudování přírodní zahrady - ZŠ a MŠ, Vrchlabí, Krkonošská 230 

Unikátní č. žádosti:  1190700358 
Poskytovatel dotace:  SFŽP - Přírodní zahrady (Výzva č. 7/2019) 
Výše dotace:   135.906,- Kč (85% ze základu 159.890,-Kč žádosti) 
 
 
PŘEDLOŽENÉ 
Název projektu:   Turnaj škol „O Putovní pohár v kuželkách“ 
Poskytovatel dotace:  Královehradecký kraj – MÚP na podporu projektů na podporu 
     v oblastech vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového  
    chování, volnočasových aktivit a sportu v roce 2020 
Výše dotace:   12.000,- Kč 
 
Název projektu:  Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti 
Poskytovatel dotace:  Město Vrchlabí – dotační program Podpora a rozvoj školství ve 
                                                    Vrchlabí šk. rok 2021/2022 
Výše dotace:   11.498,-Kč 

 
Název projektu:   ZŠ Vrchlabí 80  
Reg. č. projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021080 
Poskytovatel dotace:  MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
Výše dotace:   249.936,- Kč 

 
XI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků 

VŠ – Speciální pedagogika (CŽV) 1 

Já a ranec emocí 7 
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Efektivní využití MS Office pro pedagogy 8 

Tvorba moderních powerpointových prezentací 1 

Práce s diferencovanou třídou 5 

Aktuální stav právních předpisů ve školství 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 


