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ČÁST I 

Základní charakteristika školy 

a) 

Název školy:   Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Sídlo:              664 56 Blučina, Komenského 18/19 

Zřizovatel školy:  obec Blučina 

Ředitelka školy:  Mgr. Anna Báborová 

Škola zahrnuje:  1. stupeň  

                           školní družinu 

                          školní jídelnu – výdejnu 

 

Tel.:    547 235 101 

           530 503 466 

           530 503 467    

 

e – mail:    anna.baborova@seznam.cz 

 

b) 

Školní rok 2020/21 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Prům.počet žáků 

Neúplná ZŠ 5 5 118 23,60 

Přípravná třída  1 1 14* 14,00 

*Od 30.3.2022 byl do přípravné třídy na základě žádosti zákonného zástupce a po dohodě se 

zřizovatelem přijat chlapec z Ukrajiny.  

c)  

Celkový počet žáků v 1. ročníku:    24 

Počet žáků na učitele:                     18,29 

mailto:anna.baborova@seznam.cz


d) Školská rada zřízena  dle § 167, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.: ano 

Předsedkyně školské rady: Linda Březinová 

Členové: Marcela Čaňová, Mgr. Marie Fidrmucová, Mgr. Soňa Fůkalová, Eva Zajícová, Ing. 

Petr Závodník 

V letošním školním roce se školská rada sešla třikrát. 

e) Zvolený vzdělávací program: Školní vzdělávací program Škola v pohodě od 1. 9. 2007 

f) Školní družina 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí ve ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 2 60 fyz. 2  / přepoč. 1,32 

 

Z činnosti školní družiny: 

Ve školním roce 2021/2022 fungovala dvě oddělení školní družiny (Šikulové – přípravná 

a 1.  třída, Skřítci – 2. a 3. třída) s celkovým počtem žáků 60. 

Úkoly a náplně činnosti jsou zpracovány v měsíčních plánech. Činnost ŠD se řídila  ŠVP Škola 

v pohodě pro zájmové vzdělávání, který vychází z RVP ZV a to z oblasti Člověk a jeho svět. 

Tato oblast se člení do pěti okruhů: 

• místo, kde žijeme 

• lidé kolem nás 

• lidé a čas 

• rozmanitost přírody 

• člověk a zdraví 

Samostatně jsou rozpracovány okruhy pro výtvarnou a pracovní výchovu podle jednotlivých 

ročních období. 

Celková činnost byla zaměřena na odpočinkové a rekreační činnosti sloužící k regeneraci sil 

a na spontánní činnosti rozvíjející osobnost a dovednosti žáků, v případě zájmů rodičů 

v přípravě na vyučování. Činnost ŠD vychází ze spolupráce s ostatními vyučujícími a reaguje 

na okamžité situace. Snahou veškeré práce bylo vytváření pohodové a bezpečné atmosféry. 

Každé oddělení má k dispozici svoji třídu.  

Obě vychovatelky přizpůsobují náplň aktivit věkovému složení a potřebám dětí. 

Činnost družiny Šikulové se v letošním školním roce soustředila na poznávání krajiny a okolí 

naší vesnice. Časté pobyty v přírodě nás inspirovaly k nejrůznějšímu tvoření, výtvarnému 



a sportovnímu projevu žáků. V přírodě se učíme zdravému životnímu stylu, ekologii a životě 

zvířat žijících v našem okolí. 

skupina Skřítků v letošním školním roce byla velmi ukázněná. Děti byly spolehlivé v plnění 

dohodnutých pokynů. Výhodou skupiny 2. a 3. třídy je znalost pravidel chování ve ŠD i mimo 

ni ve vzájemných vztazích i ve vztahu k dospělým, jejich průběžné dodržování a rozvíjení.  

Děti rády pomáhaly p. vychovatelce při dotváření výzdoby prostředí ŠD. 

Činnost skupiny Skřítků se soustředila spíše na aktivity ve třídě, aktivity směřující k přípravě 

na vyučování. Děti byly šikovné ve složitějších konstruktivních stavbách, v pečlivosti v práci 

s papírem, nůžkami a v práci s barvami a jejich využití. Na společných vycházkách jsme 

poznávali důkladněji svoji vesnici, její přilehlé okolí v jednotlivých ročních obdobích. 

 

ČÁST II 

Údaje o pracovnících školy 

Odborná a pedagogická způsobilost, dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících 

 

Celkový počet učitelů        8 / 7,45    

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 6 / 6 

Asistenti pedagoga 2/1,75 

  fyzický pracovník/přepočtený pracovník 

Učitelka na plný úvazek studuje 3. rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci studijní program Učitelství pro 1. stupeň Základní školy. Další nekvalifikovaná 

učitelka pracovala na zkrácený úvazek. Vyučovala anglický jazyk, výtvarnou a hudební 

výchovu. 

1) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2021/2022 nastoupili 

na školu:  0 

2) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2021/2022 nastoupili na školu:  2 

(zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, ukončenou odchodem do důchodu, 

zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 



3) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2021/2022 odešli ze školy: 1 

(zástup za PN)  

4) Nepedagogičtí pracovníci: 2/1,62 

5) Věkové složení učitelů 

 Učitelé  

Věk muži ženy 

Do 35 let 1 2 

35 – 50 let 0 0 

Nad 50 let 0 5 

z toho pracující důchodci nepobírající 

důchod 

0 0 

z toho pracující důchodci pobírající 

důchod 

0 0 

Celkem 1 7 

mateřská/rodičovská dovolená 0 1 

6)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických  pracovníků včetně řídících pracovníků: 

 

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve 

školním prostředí 

1 

Náměty na práci se žáky s poruchami 

autistického spektra na ZŠ 

3 

Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku  1 

Co je v hlavě, to se počítá 1 

Efektivní pochvala 1 

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ 2 

Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi 1 

Právní poradna 1 

Celodenní dílny k poznání neživé i živé 

přírody prostřednictvím pokusů 

1 

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I 1 

Grafomotorika prožitkový seminář 1 

Řemeslo vypravěčů – obrazotvornost v ZŠ 2 



6) Romský asistent: ne 

 

 

ČÁST III 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: 

ročník počet žáků prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo opakuje 

I. 24 24 0 0 0 

II. 20 20 0 0 0 

III. 21 20 1 0 0 

IV. 26 19 7 0 0 

V. 27 17 10 0 0 

celkem 118 100 18 0 0 

2. Snížený stupeň z chování: 

stupeň z chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 hod., průměr na žáka: 0 hod 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na školu 

Ve školním roce 2021/2022 se hlásili na víceleté gymnázium 4 žáci, 1 žákyně byla přijata. 

 

  



ČÁST IV 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla na škole kontrola ze strany České školní inspekce. 

 

ČÁST V 

Rozhodnutí ředitele 

rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky dle § 37 14 0 

o dodatečném odložení školní docházky dle § 37 0 0 

o přijetí k základnímu vzdělávání - § 46, § 165,odst. 2 e) a 

§183 odst.1 

24  0 

o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 

§ 165, odst. 2 b) a §183 odst.1 

13 0 

o přijetí k základnímu vzdělávání - § 49, § 165,odst. 2 e) a 

§183 odst.1 ( přestup ) 

4 0 

o opakování ročníku - § 52, odst. 6 0 0 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022:            24 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023:            24 

Počet žáků přijatých do přípravné třídy pro šk. rok: 2022/2023: 13 

 

  



ČÁST VI 

Další údaje o škole 

➢ Zájmová činnost 

 

Název kroužku Počet žáků 

Sportovní hry (PT) 10 

Sportovní hry (1.roč.) 14 

Pohybové hry (2. a 3.roč.) 13 

Míčové hry (4.a 5.roč.) 14 

Výpočetní technika (5. roč.) 11 

Výtvarný kroužek  (PT . 2. roč.) 26 

 ve 2 skupinách 

Výtvarný kroužek (3. – 4. roč.) 14 

Dramatický kroužek 17 

➢ Účast v projektech 

• Mléko do škol 

• Ovoce a zelenina do škol 

• Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Blučina III 

• Projekt v rámci regionu Židlochovicko – MAP II 

➢ . Účast na soutěžích 

• Recitační v Židlochovicích 

• Matematická soutěž  Cvrček a Klokánek 

➢ Spolupráce s jinými subjekty 

• s předškoláky a jejich rodiči – prohlídka školy, seznámení dětí s prací na PC 

• se ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 –návštěva žáků 5. ročníku v židlochovické škole 

➢ Účast žáků a pedagogů na životě v obci 

• kulturní vystoupení při slavnostním „Rozsvěcování vánočního stromu„ – důvodu 

nařízení bylo vystoupení žáků nahráno a puštěno v místním rozhlase 

• školní akademie spojená s výstavou výtvarných prací žáků  



ČÁST VII 

Školní poradenské pracoviště 

 
Vedoucí školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Marie Fidrmucová  - výchovný poradce 

 

Členové školního poradenského pracoviště:    

Mgr. Veronika Vojtková*  - školní speciální pedagog  

Mgr. Soňa Fůkalová   - školní metodik prevence 

Mgr. Eva Šilingrová   - školní speciální pedagog 

Dominika Rollinková   - asistent pedagoga 

Lucie Dvořáková   - asistent pedagoga 

*21.1.2022 natoupila na MD     

Jako hlavní cíl jeho práce bylo poskytvánít kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich 

rodičům v následujících oblastech: 

• zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

• prevence sociálně patologických jevů a závadového chování  

Prioritou pro tento školní rok byla metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. Začlenění přípravné třídy do života školy. 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 

 třída PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 

0. 1   1 

1.     

2. 1    

3. 1 2   

4.  4 1  

5. 1 5   

 

 

Naplňování cílů ŠVP 

Školní poradenské pracoviště také dohlíží na naplňování cílů ŠVP, především na jeho hlavní 

cíl – napomáhat každému žákovi v jeho individuálním rozvoji. 

Všechny cíle ŠVP se daří úspěšně naplňovat.  



ČÁST VIII 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 

Cílem všech pedagogů byla optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli, ale také mezi žáky 

navzájem. Naše snahy směřovaly k vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. 

Vedli jsme žáky k samostatnosti, ke schopnosti vyjádřit své názory na život ve škole. 

Žáci sledovali výukové programy týkající se problematiky šikany, zneužívání návykových látek 

a zdravého životního stylu.  

Ke smysluplnému naplňování volného času pracovalo na škole pod vedením jednotlivých 

vyučujících několik kroužků (Sportovní hry, Míčové hry, Pohybové hry, Výpočetní technika, 

Výtvarný kroužek, Dramatický kroužek). Mnozí žáci trávili volný čas při činnostech 

v zájmových organizacích v obci, s nimiž škola také spolupracuje (hasiči, chovatelé, skaut, 

oddíl juda, oddíl kopané). 

MPP probíhal v následujících oblastech: 

• oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví a jeho ochraně, osobní 

a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity (prvouka, přírodověda, tělesná 

výchova, pracovní činnosti, výtvarná a hudební výchova, zájmová činnost). 

• oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti 

a kompetence (všechny předměty, zájmová činnost). 

• oblast sociálně právní – právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj 

společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. (český jazyk, 

prvouka, vlastivěda). 

Školní metodička prevence se zúčastňovala vzdělávacích seminářů a se svými poznatky 

seznamovala ostatní pedagogické pracovníky. Učitelé rovněž využívali k získání nových 

znalostí z této oblasti samostudia, četbu odborných časopisů. 

Rodiče byli seznámeni s nebezpečím patologických jevů a s jejich prevencí na třídních 

schůzkách. 

 

 



Výskyt sociálně patologických jevů na škole 

 
Celkem případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření  0 

záškoláctví 0 

šikana 0 

gambling 0 

kriminalita 0 

rasismus 0 

jiné 0 

 

Část IX 

Činnost v oblasti poskytování informací 

Údaje o činnosti v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím a s ustanovením § 18 tohoto zákona. 

Žádosti podle výše uvedeného zákona vyřizuje ředitelka školy. 

Povinné údaje vycházející z uvedeného zákona jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

1. Počet podaných žádostí o informace:    0 

2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:     0 

3. Opis podstatných rozsudků soudu:      0 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

(bez uvádění osobních údajů) :      0 

5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:   0 

6. Způsob podání: e –mailem:       0  

                                          písemně:       0 

 

 



ČÁST  X 

Zhodnocení a závěr 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Škola v pohodě. Na škole byla v tomto školním roce přípravná třída, 

pět tříd 1. – 5. ročníku a dvě třídy školní družiny.  

V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 132 žáků, z toho 14 dětí bylo z přípravné 

třídy. Jeden žák přibyl 30.3. – ukrajinský chlapec. Do školy docházel nepravidelně, od června 

přestal do školy chodit.  

Velká část školního roku byla ještě ovlivněna koronavirovou pandemií. Žáci i zaměstnanci 

školy se museli pravidelně testovat, museli jsme nosit roušky a respirátory, dodržovat zvýšená 

hygienická opatření. Většina tříd musela během podzimních a zimních měsíců do karantény. 

Ihned jsme přecházeli na distanční vzdělávání  přes google učebnu, on line hodiny přes aplikaci 

Zoom. Zapojení žáků do výuky bylo stoprocentní. Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá.  

Naštěstí se situace od měsíce března začala zlepšovat a práce ve škole se vrátila do normálního 

režimu. 

Při klasifikaci respektovali vyučující doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Z chování byli všichni klasifikováni prvním stupněm. 

Součástí výuky tělesné výchovy přípravné třídy. - 5. ročníku, který si odplaval lekce z minulého 

školního roku, byl i v letošním školním roce plavecký výcvik.  

O prospěchu a chování byli rodiče informováni ve třech konzultačních dnech (z toho 

v 1. pololetí se konzultace konaly on line). V září jsme uspořádali informativní schůzku 

pro rodiče prvňáčků a“ přípravkářů“, v červnu informativní schůzku pro  rodiče předškoláků 

a dětí z přípravné třídy. V 1. a 3. čtvrtletí byli rodiče o prospěchu a chování svých dětí  

informováni písemně. 

 

Zápis do 1. ročníku se konal 21. dubna, letos již zase standartním způsobem. Do1. ročníku bylo 

přijato 24 žáků, 14 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. Z důvodu tak vysokého 

počtu odkladů a na základě žádostí zákonných zástupců dětí,  rozhodla rada Obce Blučina zřídit 

i pro školní rok 2022/2023 přípravnou třídu. Od června probíhal zápis pro ukrajinské děti. 

Matka Dmytra Tertychnyi požádala pro svého syna o odklad povinné školní docházky. Za 

pomoci paní Kepenach, která pochází z Ukrajiny, jsme ji objednali do PPP a vysvětlili vše, co 

je třeba, abychom mohli žádosti vyhovět. Paní Tertychnyi nakonec oznámila, že do poradny 



nepůjde a svého syna přihlásí do školy v Brně. Od měsíce června také přestala posílat syna do 

přípravné třídy, do které byl přijat od 3. 3. 2022 na po dohodě se zřizovatelem na žádost matky. 

Při zvláštním zápisu byla od 1.9.2022 přijata do 3. ročníku ukrajinská dívka Eugenia Popovych. 

 

Zájmová činnost žáků byla v letošním školním roce rozvíjena v těchto kroužcích: 

Sportovní hry  (PT.)                  - Mgr. E. Šilingrová   

Sportovní hry (1. tř.)                    - Mgr. S. Fůkalová 

Pohybové  hry (2. a 3. tř.)             - D. Mahovská 

Míčové hry (4. a 5. tř.)                  - Mgr. M. Fidrmucová 

Výpočetní technika (5. tř.)            - Mgr. V. Vojtková, od 2. pololetí Mgr. D. Urubčík 

Výtvarný kroužek (PT – 2. tř.)     - Lucie Dvořáková 

Výtvarný kroužek (3. a 4. tř.)       - Dominika Rollinková 

Dramatický kroužek (1. – 5. tř.)   - Markéta Sklenářová 

 

 Pod vedením p.uč. Mahovské a třídních uč. PT – 2. ročníku připravili  žáci vystoupení 

k „Rozsvěcování vánočního stromu“ na náměstí. Bohužel z důvodu vládních  nařízení 

se vystoupení nemohlo konat. Obecní úřad tedy alespoň program pustil prostřednictvím 

místního rozhlasu. Těšení na Vánoce jsme si zpříjemnili vánočními dílničkami, ovšem tentokrát 

bez přítomností rodičů.  

    

Během školního roku jsme dbali i na kulturní rozvoj žáků. Pro obohacení výuky jsme využili 

nabídky různých výukových a kulturních programů, zúčastnili se exkurzí - Rytmická show, 

Škola rytmu, návštěva hvězdárny v Brně (4.a 5.roč.), výukové programy v knihovně 

v Židlochovicích, výukové programy v ekologickém centru Lipka, Zdravá 5ka – program 

o zdravé výživě. 

I v letošním školním roce jsme se zaměřili na dopravní výchovu. Budova školy stojí u velmi 

frekventované silnice, která je rovněž přivaděčem na dálnici, proto je tato tématika velmi 

důležitá. Nezapomínali jsme ani na protidrogovou prevenci, první pomoc a ekologickou 

výchovu. V jednotlivých třídách proběhly přednášky týkající se první pomoci s praktickými 

ukázkami. Vyučující prvouky a přírodovědy vysvětlovali žákům, přiměřeně jejich věku, 

nebezpečí návykových látek. Ke všem těmto tématům byly žákům také promítnuty výukové 

programy. 

Ke zpestření výuky proběhlo na škole během školního roku několik projektů. Některé projekty 

byly celoškolní, jiné probíhaly v jednotlivých třídách  – Týden v barvách podzimu, Čertovská 



škola, Na Vánoce dlouhý noce, Hody, hody doprovody, Velikonoční stezka, Jaro přišlo k nám, 

Rozkvetla nám družinka, Škola čar a kouzel, Den Země, Olympijské hry, Pasování prvňáčků 

na čtenáře, Kniha jako studnice moudrosti, Včela medonosná, Putování za dinosaury, Spaní ve 

škole a mnoho dalších. 

Den dětí jsme si užili v zábavním centru Bruno v Brně. Koncem května jsme uspořádali pro děti 

přípravné až 3. třídy výlet na hrad Bouzov, kde byl pro ně připraven velmi zajímavý program. 

Žáci 4. a 5. třídy si užili skvělý týden na škole v přírodě v Jeseníkách. 

 

Již několik let jsme zapojeni do projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Pokračovali 

jsme v realizaci projektu spolufinancovaného EU „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného 

projektu v ZŠ Blučina III“ (Šablony III). Finanční prostředky z tohoto projektu byly využity na 

personální šablony – školní asistent, na doučování, na realizaci čtenářského klubu a klubu 

deskových her.  Byli jsme zapojeni také do projektu v rámci regionu Židlochovicko MAP II. 

V letošním školním roce jsme u účelových dotací z MŠMT – Národní plán obnovy – prevence 

digitální propasti a učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence 

– zakoupili 11 ks tabletů a nabíjecí skříň pro notebooky a tablety.   

 

Ve škole působilo v tom to školním roce 8 učitelů, z nichž 6 splňuje kvalifikaci 

dle z. č. 563/2004 Sb. Jedna studuje 3. rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci studijní program Učitelství pro 1. stupeň Základní školy. Další nekvalifikovaná 

učitelka pracovala na zkrácený úvazek. Vyučovala aglický jazyk, výtvarnou a hudební výchovu. 

Oběma byla věnována metodická pomoc ze strany ředitelky školy I dalších vyučujících. Během 

školního roku došlo k výměně dvou učitelů a to v říjnu z důvodu dlouhodobého zástupu za 

pracovní neschopnost, která byla ukončena odchodem do důchodu. Od 2. pololetí pak nastoupil 

učitel jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Dále zde pracovaly dvě asistentky pedagoga a školní asistentka, která byla financována 

z projektu EU „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Blučina III“ 

(Šablony III) a ve školní družině dvě vychovatelky. 

 

Všichni vyučující se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňovaly 

různých kurzů a seminářů: Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí, Náměty 

na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ, Metody práce s knihou 

od 4. do 9. ročníku, Co je v hlavě, to se počítá, Efektivní pochvala, Literární text a dramatická 

hra na 1. stupni ZŠ, Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi, Právní poradna, Celodenní 



dílny k poznání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů, Webinář Čeština jako druhý 

jazyk na ZŠ I, Grafomotorika prožitkový seminář, Řemeslo vypravěčů – obrazotvornost v ZŠ. 

 

Během školních prázdnin byly provedeny opravy na budově ve dvoře a vymalováno schodiště, 

chodby a toalety v 1. patře a v půdní vestavbě. 

V měsíci červenci využívala učebny a toalety v přízemí budovy školy MŠ Blučina, protože     v 

jejich budově probíhala rekonstrukce elektroinstalace. 

 

  



Část XI 

Výsledek hospodaření v roce 2021  

       

Čerpání finanční prostředků ze státního rozpočtu  

       

              

501  Spotřeba materiálu                  182 676,00 Kč    

              

              

518  Ostatní služby                     36 013,60 Kč    

              

          

521  Mzdové náklady               6 506 878,00 Kč    

          

              

524  Zákonné sociální pojištění               2 187 252,00 Kč    

              

              

525  Jiné sociální pojištění                    20 128,38 Kč    

              

              

527  Zákonné sociální náklady                  138 645,50 Kč    

              

              

558  Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku               102 854,52 Kč    

              

              

Celkem                9 174 448,00 Kč    

              

       

       
              

Náklady celkem       9 174 448,00 Kč    

             

              

Výnosy celkem:       9 174 448,00 Kč    
              

          

Výsledek                     0,00 Kč   

              



Čerpání finanční prostředků od zřizovatele  

       

Náklady:      

       
              

501 Spotřeba materiálu                  349 253,70 Kč    

              

          

502  Spotřeba energie                  219 835,73 Kč    

          

              

511  Opravy a udržování                  367 248,00 Kč    

              

              

518  Ostatní služby                   189 640,02 Kč    

              

          

521  Mzdové náklady                  163 962,00 Kč    

          

              

524  Zákonné sociální pojištění                    32 486,00 Kč    

              

          

525  Jiné sociální pojištění                      6 615,65 Kč    

          

              

527  Zákonné sociální náklady                    19 603,25 Kč    

              

          

549  Ostatní náklady z činnosti                    62 307,00 Kč    

          

              

551  Odpisy dlouhodobého majetku                   95 772,00 Kč    

              

          

558 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku               126 604,68 Kč    

          

              

celkem                 1 633 328,03 Kč    

              

       

       



Výnosy:      

       
              

602  Výnosy z prodeje služeb (plavání 

placené rodiči)                   6 325,00 Kč    

          

              

648  Čerpání fondu                     70 531,00 Kč    

              

          

649  Ostatní výnosy z činnosti                    85 589,70 Kč    

          

              

672  Výnosy vybraných místních vládních 

inst. z transfe            1 503 964,00 Kč    

              

              

celkem                 1 666 409,70 Kč    

              

       

       
              

Náklady celkem       1 633 328,03 Kč    

             

              

Výnosy celkem:       1 666 409,70 Kč    

              
          

Hospodářský výsledek            33 081,00 Kč    

              

       

       

 

 

V Blučině 29. 8. 2022                                                Mgr. Anna Báborová - ředitelka školy 

 

Schváleno školskou radou dne  30. 8. 2022 
 


