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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a sídlo:
(do 31. 12. 2021)

Název a sídlo:
(od 1. 1. 2022)

Základní škola a Mateřská škola Vrchlabí, Krkonošská 230
příspěvková organizace
IČ: 708 42 116
IZO: 600 024 652
Základní škola Vrchlabí, Krkonošská 230, příspěvková organizace
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
Petr Klinger
PhDr. Michal Vávra

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

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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Dodatek č. 2 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. 3 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. 4 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. 5 zřizovací listiny 14792/SM/2009
Dodatek č. 6 zřizovací listiny 14792/SM/2009
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
č.j.: KUKHK-11549/SM/2021-8
č.j.: MŠMT-13468/2021-2
č.j.: KUKHK-43473/SM/2021-4
č.j.: MŠMT-280/2022-2
Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola
Základní škola při nemocnici

102 žáků
12 žáků

(k 1. 9. 2021 výmaz ve Školském rejstříku)

Mateřská škola při nemocnici

13 dětí

(k 1. 9. 2021 výmaz ve Školském rejstříku)

Školní družina

14 dětí

(do 31. 12. 2021)

Školní družina

28 dětí

(s účinností od 1. 1. 2022 navýšen počet)

Vzdělávací programy:

ŠVP ZV: „Škola pro život II“
ŠVP ZV č. D: „Škola pro život“
ŠVP pro ŠD: „Co se ve škole nedovím“

č. j.: 484/2012
č. j.: ZŠaMŠVr/2018/017
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) s minimálními výstupy
vzdělání.
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 SVP bez mentálního postižení.
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“
ŠVP ZV:
„Škola pro život II“
individuálně vzdělávací plány
spolupráce s odborníky, lékaři, rodiči

(1. - 8. ročník)
(1. - 5. ročník)
(1. - 9. ročník)
(1. - 9. ročník)
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Zájmové aktivity školy:

výtvarný kroužek
sportovní kroužek

III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
13 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy (12 žen).
Odborná a pedagogická způsobilost 85%.
1 pracovnice kombinovaný úvazek vychovatelka/asistentka pedagoga
1 pracovnice kombinovaný úvazek asistentka pedagoga/asistentka ŠD
Do začátku školního roku se nepodařilo získat kolegyni nebo kolegu na snížený úvazek. Částečně
jsme řešili tuto situaci sepsáním DPP na TvD, TvCh, Hv, D a nadúvazkovými hodinami několika
pedagogů.
Zájem o školní družinu oproti minulým ročníkům vzrostl. Jedním z důvodů byl vyšší podíl žáků
1. stupně na škole. Od září bylo zřízeno druhé oddělení školní družiny, abychom mohli
poskytnutou maximální možný počet žáků (16). I tak bylo potřeba kapacitně navýšit. Po zajištění
potřebných souhlasů, bylo zažádáno a rozhodnuto o navýšení maximálního počtu k 1. 1. 2022 na
28 žáků.
Celkové údaje o škole:
Základní škola
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

5

38

7,6

7,6

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

16

8

8

21

10,5

10,5

Školní družina
Počet tříd
2
od 1. 1. 2022

2

Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

zařazení

Délka
praxe

Pedagogická a odborná kvalifikace

PaedDr. Kandlová Marie

učitelka

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

33

Mgr. Ivana Karbulová

učitelka

UJAK Praha – Speciální pedagogika - učitelství

34

PaedDr. Langová Hana

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP

39

Mgr. Rudzinská Olga

učitelka

Mgr. Studecká Libuše

učitelka

PedF Ústí nad Labem – 1. stupeň

41

Mgr. Šimůnková Renata

učitelka

PedF UK Praha – ŠMVZP-učitelství

27

Stránská Drahoslava

RSPI Rivné (UK) – Učitelství pro ZŠ –
Rj/literatura, Speciální pedagogika - učitelství

vychovatelka SPŠ Litomyšl - vychovatelství
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Matoušková Mária
Falberová Dominika
Kňákalová Tereza
Kotrbáčková Olga

asistentka
pedagoga
asistentka
pedagoga
asist. ped. /
vychovatelka
asist. ped. /
asistentka ŠD

SPŠ Litomyšl - vychovatelství

46

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga

11

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga
1. roč. – Speciální pedagogika – učitelství (Bc.)

7

DVPP – Studium pro asistenty pedagoga

10

Konkrétní údaje o nepedagogických pracovnících školy:
Příjmení a jméno

Horáčková Ludmila
Smetáková Ivana

zařazení

účetní
uklízečka
školnice

Délka
praxe

Odborná kvalifikace

Střední ekonomická škola Trutnov

54

SOU Semily

26

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka:
Školní rok 2020/2021

0

Počet nekvalifikovaných pracovníků – školní rok 2021/2022
u pedagogických pracovníků

3

u nepedagogických pracovníků

0

IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s právními
předpisy. Uskutečnil se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech:
od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022




přihláška mohla být vyplněna elektronicky
zápis proběhl 13. 4. 2021 od 13 – 16h prezenční formou (za přítomnosti dítěte)
v případě, že tento datum nevyhovoval, bylo možné si domluvit od 1. 4. 2022 – 30. 4.
2022 termín jiný

Doručení přihlášky k zápisu do 1. ročníku do školy:
Zákonní zástupci, byli vyzváni, aby vygenerovanou Žádost o zápis dítěte dovyplnili
a podepsanou doručte (včetně dokumentace Speciálně pedagogického centra nebo
Pedagogicko-psychologické poradny) do školy.
Způsoby doručení:
1. do datové schránky školy (r83pepd),
2. e-mailem na adresu reditel@zsamsvrchlabi.cz (do 5 dnů pak osobně ve škole podepsat)
3. Českou poštou,
4. osobní podání při zápisu
Dne 31. 8. 2022 proběhl ještě dodatečný zápis jedno žáka (UK) s Doporučením SPC Trutnov.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022, Základní škola, Krkonošská 230, příspěvková organizace

strana 6/16

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí:
Na školní rok 2020/2021

1. ročník

2

Přípravná třída

0

V. VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Školní vzdělávací programy jsou naplňovány standardním způsobem vycházejícím z typu školy speciálně pedagogický přístup v rámci teoretické i praktické výuky
Prioritou je výuka předmětů kvalifikovanými učiteli, stabilizace a vhodné doplňování sboru
a vytvoření co nejlepších podmínek pro jejich práci.


zaměřujeme se na teoretické a praktické získávání schopností a zkušeností pro úspěšné
zapojení našich žáků do společnosti



nabízíme a do budoucna budeme nabízet výuku podle vzdělávacího programu pro žáky
základní školy se specifickými poruchami učení. Žáci se tu v méně početném kolektivu
věnují upevňování svých školních návyků a probírají základní učivo doporučené RVP bez
snížení výstupů. Při doporučení PPP je jednotlivě vypracován IVP podle jejich potřeb. Pod
vedením speciálního pedagoga se připravují na úspěšnější pokračování ve školní docházce
na druhém stupni „běžné“ základní školy



pro udržení kvality výuky používáme ve všech třídách různé formy a metody práce, které
však vedou k jednotnému cíli – úroveň vědomostí všech žáků v ročníku odpovídá jejich
individuálním maximálním možnostem



snažíme se žáky vést k všestranné účinné komunikaci



připravujeme je k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, plnili své povinnosti



podporujeme kvalitu výuky možností širokého výběru seminářů a školení pro pedagogy
a důslednou hospitační činností ze strany vedení



další modernizování a rozšiřování vybavení školy v rámci ICT:
k počítačové učebně a interaktivní tabuli s dataprojektorem pořízených z financí
v projektu šablon EU jsme vybavili další 2 učebny interaktivní tabulí s dataprojektorem.
Dbáme na to, aby byla technika vyučujícími využívána ke zpestření výuky. Vytvořené
výukové materiály pomáhají při upevňování znalostí a vědomostí i vizuální popř.
sluchovou cestou. Podporujeme tímto v žácích další možnosti získávání a osvojování
informací. Tato schopnost jim může pomoci v jejich budoucím praktickém životě. V rámci
finančních možností školy vyměníme počítače ve třídách za nové. Ve třídách jsou nahrané
výukové programy pro upevnění probíraného učiva – český jazyk, matematika,
přírodověda, přírodopis, vlastivěda, dějepis, zeměpis. Žákům je ve výuce mimo
počítačovou učebnu k dispozici 10 tabletů a 8 notebooků.



podporujeme i nadále v dětech kreativitu a tvořivou činnost v rámci výtvarné výchovy
a pracovního vyučování



rozvíjíme estetickou výchovu a její výsledky pravidelně prezentovat veřejnosti; navázat
spolupráci s uměleckými řemeslníky a výtvarníky; žáci se spolupodílejí na výzdobě školy
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Základní škola Vrchlabí, Krkonošská 230 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, aktivizační služba
DDM pelíšek - sportovní soutěže, keramika, kreativní dílny,
Úřad práce - exkurze, přednáška
PPP a SPC

VI. 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

39

38

Prospěli s vyznamenáním

12

12

Prospěli

26

24

Neprospěli

1

2

0

2

0

0

Průměrný prospěch žáků

1,67

1,72

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka

70,85

66,11

0

0

1. pololetí

2. pololetí

velmi dobré

39

37

uspokojivé

0

0

neuspokojivé

0

1

1. pololetí

2. pololetí

Napomenutí třídního učitele

7

4

Důtka třídního učitele

5

45

Důtka ředitelky školy

0

0

Pochvala třídního učitele

1

0

Pochvala ředitele školy

0

3

- z toho opakují ročník
nehodnoceni

- z toho neomluvených

Hodnocení chování žáků

Výchovná opatření
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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, nevhodné chování
Mezi hlavní důvody pro udělení výchovného opatření (pochvaly) v tomto školním roce patří:
ze reprezentaci školy ve výtvarných a sportovních soutěžích, příkladný přístup při plnění školních
povinností
Žáci konající opravné či komisionální zkoušky

počet

předmět

1. stupeň

-

-

2. stupeň

-

-

VII. 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.
V rámci tohoto tématu spolupracujme s odborníky z:
PČR – Trutnov - por. Lukáš Vincenc – preventista – Sociální sítě, kyberšikana a šikana ve škole

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

Počet zúčastněných pracovníků

VŠ – Speciální pedagogika –komb. studium (CŽV)

1

Kurz první pomoci dětem - zážitkovou metodou

9

Práce se žáky se SVP ve školní družině

1

Online webinář – GLITR – tvoření her

1

Finanční gramotnost

1

Tkaní – tradiční textilní řemeslo

3
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Kontingenční tabulky v MS Excel

1

Psychika a emoce pro pedagogické pracovníky

1

Výchovný poradce a žák se zdravotním postižením

1

Pasti a špeky pracovní doby ve školství - JUDr.
Hana Poláková

1

Učíme prostřednictvím přírodní zahrady

1

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

Lánov
Vrchlabí

Krajské soutěže:
Nejzdařilejší dílenský výrobek

Hradec Králové

2 družstva
10 účastníků

2 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
Pravidelně aktualizované a doplňované www stránky školy

(Langová Hana)
(Šimůnková Renata)

Ve školním roce 2021/2022 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 desátým 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 2021/2022 tuto třídu navštěvovalo 8 žáků 3. až 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 2021 byly zakoupeny tablety, které podpoří digitální kompetence žáků. Jsou jim
k dispozici při výuce. Další podporu v této oblasti jsme získali formou daru 8ks NTB (Nadace
naše dítě)
(Šimůnková Renata)
Koncem letních prázdnin a začátkem října byla vybudován nový chodník pro bezpečnější
přechod do budovy školní družiny
(Šimůnková Renata)
Během podzimních prázdnin s přispěním dvou dnů ředitelského volna bylo kompletně
renovováno schodiště od hlavního vchodu až do druhého patra k ředitelně. Financovalo Město
Vrchlabí.
(Šimůnková Renata)
Během března byla instalována čtvrtá interaktivní tabule (financována z projektu EU – Šablony
III) 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“.
(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 2021/2022“ jsme
dokoupili kovové šablony a embosovací kapsy pro Big Shot + tkalcovské stavy pro podporu výuky
pracovních činností vyšších ročníků.
(Šimůnková Renata)
Po celý školní rok 2021/2022 probíhalo doučování třídních i mezitřídních skupin žáků střídavě
financovaných z MŠMT a Šablon III
(Šimůnková Renata)
Díky projektu „Přírodní zahrada – vybudování venkovní učebny“ dostává novou tvář školní
zahrada. Se spoluúčastí veřejnosti, žáků i pedagogů vzniká „učebna“ s novými vyvýšenými
záhony, ovocným stromem a keři. Během letních prázdnin 2022 započala stavba největšího prvku
– venkovní pece na chleba. Projekt je plánován do konce roku 2022, tak věříme, že vše dokončíme
včas.
(Šimůnková Renata)
V srpnu byla zahájena rekonstrukce plynové kotelny. Financováno Městem Vrchlabí.
(Šimůnková Renata)

ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022
ZÁŘÍ
01. 09. 2021 Společné zahájení nového školního roku.
Poučení o bezpečnosti příchodu a odchodu ze školy – přechod pro chodce
08. 09. 2021 Schůzka SRPDŠ a třídní schůzky
09. 09. 2021 Malá skála - tajný výlet - 8. + 9. ročník
10. 09. 2021 Adaptační seznamovací výlet Špindlerův Mlýn – 6. + 7. ročník
15. 09. 2021 Tma přede mnou – akce KRNAP Vrchlabí
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16. 09. 2021 EDUBUS – Digitální mikroskopie (2. stupeň)
21. 09. 2021 GUMP – pes, který naučil lidi žít – filmové představení
KD Střelnice Vrchlabí (celá škola)
24. 09. 2021 Výstava – Dyntarová (Domky Krkonošského muzea)
27. 09. 2021 Exkurze - depozitář KRNAPu – Herlíkovice
ŘÍJEN
01. 10. 2021 Dolnolánovský branný běh (2 družstva)
05. 10. 2021 Listování - JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU? aneb Vše, co jste chtěli vědět
o pubertě a báli jste se Googlit (autoři James Dawson a Hayley Longová) - MAP (KD Střelnice)
13. 10. 2021 Kaštaňák
18. 10. 2021 Exkurze v Střední škola řemesel Hořice – nabízené učební obory
19. 10. 2021 Jak se chovat na koncertu – výchovný koncert v sále ZUŠ Vrchlabí
LISTOPAD
23. 11. 2021 Vánoční focení
24. 11. 2021 Přednáška Úřad práce Trutnov a předání Atlasu škol
PROSINEC
01. 12. 2021 RODAS Krkonoše - česká svíčkárna
06. 12. 2021 Mikulášská besídka
20. 12. 2021 Tři přání pro Popelku – filmové představení KD Střelnice
21. 12. 2021 Vánoční zpívání koled
22. 12. 2021 Vánoční besídky jednotlivých tříd
23. 12. - 31. 12. 2021 Vánoční prázdniny
LEDEN
01. 01. - 02. 02. 2022 Vánoční prázdniny
31. 01. 2022 Zpívej 2 - filmové představení KD Střelnice
31. 01. 2022 Předání výpisu vysvědčení za I. pololetí 2021/22
ÚNOR
02. 02. 2022
04. 02. 2022
11. 02. 2022
15. 02. 2022
16. 02. 2022
28. 02. 2022

Perličkové ozdoby RAUTIS Poniklá – Krkonošské muzeum Jilemnice
Pololetní prázdniny
ZEMĚ 3000 – „ Madagaskar – Adamův příběh dávné Lemurie“
Myslivost KRNAP
Prezentace učebních „E“ oborů – SŠ Hostinné
Jarní prázdniny

BŘEZEN
01. 03. - 04. 03. 2022 Jarní prázdniny
09. 03. 2022 Péče o ptactvo na školní zahradě - vyvěšení ptačí budky
15. 03. 2022 Vrchlabí bez odpadů 29. 03. 2022 Poslední závod - kino Kartonka (5. - 9. ročník)
DUBEN
12. 04. 2022 Sociální sítě, kyberšikana, šikana na škole (1. stupeň)
12. 04. 2022 Sociálí sítě, kyberšikana, šikana na škole (2. stupeň)
13. 04. 2022 Velikonoční zajíček - soutěže a kreativní stanoviště - KRNAP Vrchlabí
KVĚTEN
06. 05. 2022 Listování (podpora čtenářské gramotnosti) - Pachatelé dobrých skutků - KD
Střelnice
10. 05. 2022 Létající barvy - DDM Pelíšek (kreativní dílny)
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18. 05. 2022 Magnetix, Optico - mechanika v provozu
19. 05. 2022 Polytechnický workshop - ZŠ Lánov
26. 05. 2022 EDUBUS - Suchý led
ČERVEN
01. 06. 2022
06. 06. 2022
13. 06. 2022
15. 06. 2022
15. 06. 2022
27. 06. 2022
27. 06. 2022
28. 06. 2022
28. 06. 2022
29. 06. 2022
30. 06. 2022

Den dětí
Pohádková taneční revue - U nás v Houbojedech
Projektový den - Praha - Vyšehrad - paroplavba (3. - 9. ročník)
Projektový den - Stezka korunami stromů - Jánské Lázně (1. - 2. ročník)
Špindlerův Mlýn - horolezecká stěna - skála
Třídní rozlučkový výlet se ZŠ - Malá skála (8. + 9. ročník)
Vycházka ke kapličce sv. Anny - pozorování přírody - vodních živočichů,
sběr přírodnin
Hrací park - hřiště - dětské atrakce - DDM Pelíšek
Vycházka Městský park - poznávání přírodnin - byliny, stromy,
živočichové, ptactvo
Filmové představení - Proměna
Slavnostní předávání vysvědčení a vyřazování končících žáků

X. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
A OSTATNÍ KONTROLY
a) Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
b) Ostatní kontroly:
- KHSHK 19801/2022/HDM.TU/Rö – Protokol o kontrole – závěr: státním dozorem nebyly
z pohledu Krajské hygienické stanice ve výše uvedených oblastech výuky zjištěny
nedostatky

XI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2021
Organizace v tomto roce dosáhla hospodářského výsledku ve výši 0,00 Kč zapojením rezervního
fondu ve výši 71 948,61 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 2021 jsme obdrželi následující dotace:
- Veřejnoprávní smlouva s MÚ Vrchlabí (rozvoj zručnosti žáků) ve výši 11 498,00 Kč
- Státní fond životního prostředí ČR – Vybudování přírodní zahrady ve výši 135 906,50 Kč
- MŠMT dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III
ve výši 249 936,00 Kč.
NÁKLADY
Účelová dotace z rozpočtu kraje – příspěvek na provoz byl v průběhu roku zcela vyčerpán.
Hlavní náklady na nájemné, spotřebu energií a materiálu byly čerpány v obvyklé výši.
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V tomto roce jsme z dotace Fondu Životního prostředí ČR realizovali projekt „Vybudování
přírodní zahrady“. Při úpravě a srovnávání terénu zahrady, prořezu rizikových částí dřeviny,
odstranění nevhodných dřevin (BOZP) překročily náklady výši dotace (ex post) a tak jsme využili
finančních prostředku na rezervním fondu a posílili hospodaření o 71 948,61 Kč.
Dále jsme ze Šablon III, příspěvku kraje na polytechniku koupili IT pro žáky - pro kvalitnější výuku
interaktivní tabuli do třídy a tablety (Šablony III).
Podařilo se nám přes Nadaci Naše dítě uzavřít darovací smlouvu na výpočetní techniku –
notebooky za 40 680,00 Kč, které by měly být žákům k dispozici v případě distanční výuky.
Účelové prostředky
V roce 2021 byla částečně čerpána účelová dotace „ŠABLONY III“. Ze zaslané dotace jsme vyčerpali
91 968,70 Kč, zůstatek dotace je převeden na rezervní fond.
S nadací WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. máme uzavřenou darovací smlouvu na finanční dar určený
pro úhradu obědů školou vytypovaných žáků ze sociálně slabších rodin.
Celková výše finančního daru je 10 711,00 Kč a je ke konci roku vyúčtována.
Finanční fondy a jejich krytí
Naše škola hospodaří s následujícími fondy:

FKSP
Fond rezervní - z hospodářského výsledku
Fond rezervní – z ostatních zdrojů – Šablony III
Všechny fondy jsou zcela kryty finančními prostředky.
FKSP
- stav k 31. 12. 2021 je 106 711,04 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 35,00 Kč/oběd
- kulturní činnost zaměstnanců u příležitosti konce roku a Dne učitelů
- vitamínové přípravky
- dary (pracovní výročí)
Rezervní fond
SÚ 413 - zlepšený hospodářský výsledek byl v r. 2021 čerpán ve výši 71 948,61 Kč
k 31. 12. 2021
účet 413
82 982,18 Kč
Škola realizovala další část projektu „Vybudování přírodní zahrady – ZŠ a MŠ Vrchlabí, Krkonošská
230“, na který čerpala výše uvedenou částku. Konec realizace a čerpání této podpory je k 31. 12.
2022.
Finanční prostředky fondů jsou uloženy na BÚ u ČSOB ve Vrchlabí a úroky z nich tvoří jediný výnos
organizace.
Počty zaměstnanců
Odloučené pracoviště - dle informace ředitelství Nemocnice Vrchlabí s.r.o se v dohledné
budoucnosti s obnovením dětského oddělení nepočítá. Proto jsme zažádali o výmaz odloučeného
pracoviště z rejstříku škol. Od 1. 9. 2021 již není naší součástí.
Výuka probíhá pouze na ZŠ Krkonošská 230.
Ve školním roce 2021/2022 probíhá výuka v pěti třídách. Vzhledem k nedostatku speciálních
pedagogů na trhu práce se stále nedaří zaměstnat potřebného pedagogického pracovníka - počet
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zaměstnanců je ustálený na - 5 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky ŠD a ředitelku
školy, která ještě s dalšími pedagogy částečně zajišťuje výuku žáků (je nadúvazková).
Další výuka hodin (Tv, Hv, Dějepis) byla zajištěna formou Dohod o provedení práce.
Vychovatelky a asistentky pedagoga jsou zaměstnány na zkrácený úvazek.
Výuka probíhá v pěti kmenových třídách, počítačové učebně, školní cvičné kuchyňce, školní dílně,
tělocvičně a školním pozemku.
Provozní zaměstnanci: školnice – uklízečka, účetní - celkem 1,35 pracovního úvazku.
Prostředky na platy, v celkové výši 6 294 155,00 Kč a 67 360,00 Kč na OON byly zcela vyčerpány.
Pohledávky a závazky
Pohledávky - Zaměstnanci za soukromé mobily – 12/2021
1 660,00 Kč
/Úhrada do pokladny v 01/2022/
Vyúčtování energií – přeplatky
10 332,71 Kč
Závazky – jedná se o krátkodobé závazky ve výši 709 364,39 Kč, které tvoří:
Dodavatelé – neuhrazené FA
ve výši
Povinné pojistné odpovědnosti za IV. čtvrtl.2021
ve výši
ZP z platů za 12/21
ve výši
SP z platů za 12/21
ve výši
Daň z příjmů – platy za 12/21
ve výši
Platy zaměstnanců za 12/21
ve výši
Obědy dětem – vratka
ve výši
Výnosy příštích období – dotace MÚ
ve výši
Všechny výše uvedené závazky budou uhrazeny v 01/2022.

6 360,26 Kč
6 908,39 Kč
68 037,00 Kč
155 856,00 Kč
39 994,00 Kč
421 549,00 Kč
838,00 Kč
9 821,74 Kč

Investiční činnost
V roce 2021 nebyla prováděna žádná investiční činnost.

XII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
REALIZOVANÉ
Název projektu:
Unikátní č. žádosti:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Název projektu:
Poskytovatel 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)

Výše dotace:

Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti
Město Vrchlabí – dotační program Podpora a rozvoj školství ve
Vrchlabí šk. rok 2021/2022
11.498,-Kč

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

ZŠ Vrchlabí 80
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021080
MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
249.936,- Kč

PŘEDLOŽENÉ
Název projektu:

MUP – Zdravý životní styl – adaptační kurz

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022, Základní škola, Krkonošská 230, příspěvková organizace

strana 15/16

Poskytovatel dotace:
Výše dotace:

Královehradecký kraj – MUP
39.300,- Kč

Název projektu:
Poskytovatel dotace:

Příprava žáků a rozvoj jejich zručnosti
Město Vrchlabí – dotační program Podpora a rozvoj školství ve
Vrchlabí šk. rok 2022/2023
13.680,-Kč

Výše dotace:
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