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1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Rudoltice 200, 561 25   

 

Právní forma:      příspěvková organizace  

Zřizovatel:      obec Rudoltice 

 IČO       61234125  

 

Identifikátor zařízení     600 104 532 

IZO školy      102 642 303 

IZO školní družiny     118 000 586 

IZO školní jídelny    181 060 426 

IZO mateřské školy    107 590 221 

 

Ředitel:      Mgr. Pavel Dvořáček     

E-mail: reditel@zsrudoltice.cz 

Tel. +420 465 324 724   

  

www.zsrudoltice.cz 

 

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Rudoltice je v současnosti šestičlenná, ve 

školním roce 2016/2017, kdy skončilo její tříleté funkční období, byla ještě devítičlenná. Do doplňkových 

voleb 8. 11. 2016 pracovala ve složení: 

 za zákonné zástupce nezletilých žáků: Bc. Pavel Samek, Lucie Antl Petranová, Jana Řehořová  

 za pedagogické zaměstnance: Marcela Krystlová, DiS., Mgr. Jana Hejkrlíková, Mgr. Jarmila 

Nováčková (pracovní poměr ukončila 31. 7. 2016) 

 zřizovatelem jmenováni: Mgr. Romana Urbanová (předsedkyně školské rady), Jolana Kobzová, 

Mgr. Marcela Macháčková 

Složení školské rady na období 2017 - 2020 (po řádných volbách z 26. 4. 2017): 
  

 za zákonné zástupce nezletilých žáků: Lucie Antl Petranová, Ing. Šárka Nováková 
 

 za pedagogické zaměstnance: Mgr. Jana Hejkrlíková, Marcela Krystlová, DiS. 
 

 zřizovatelem jmenováni: Mgr. Romana Urbanová, Jolana Kobzová 
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Základní škola Rudoltice je malotřídní základní školou s 1. – 5. ročníkem. Ve školním roce 

2016/2017 ji navštěvovalo 57 žáků (55 žáků + 2 s dlouhodobým pobytem v zahraničí). Měla celkem 5 

tříd. Oproti předchozímu školnímu roku počet žáků školy vzrostl. Školu navštěvovali z převážné většiny 

žáci z obce Rudoltice.  

 

Počty žáků v jednotlivých třídách (k 30. 9. 2016): 

 

I. 18 

II. 11 (10+1) 

III. 11 

IV. 10 (9+1) 

V. 6 

 

k 30. 9. 2016 byl celkový stav 56 žáků. K 30. 6. 2017 57 žáků. 

 

Školní družina měla 2 oddělení s 51 přihlášenými žáky. 

 

Ve školní jídelně bylo přihlášeno ke stravování průměrně 100 strávníků, z toho 44 žáků základní školy, 45 

dětí z mateřské školy a 14 zaměstnanců školy.  

Přehled vydaných obědů ve školním roce 2016/2017: 

 

 9.-12./2016 1.-6./2017 Celkem Průměr 7./2017 8./2017 
 

MŠ 3094 5088 8182 818 104 254 

ZŠ 3512 5357 8869 887 --- --- 

DOS 1076 1631 2707 271 55 151 

CIZ ---- 56 56 28 18 33 

       

Celkem 7682 12132 19814 2004 177 438 

 

Mateřská škola má stanovenou kapacitu 75 dětí a v minulém školním roce ji navštěvovalo 64 dětí, z toho 

k 30. 9. 2016 to bylo 61 dětí (28 chlapců a 33 dívek). Všechny děti byly přihlášeny k celodenní docházce, 

jednomu dítěti byla přiznána podpůrná opatření druhého stupně. 
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2. Obory vzdělávání a vzdělávací programy školy 

  

Škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání. 

Vzdělávání na základní škole probíhalo ve školním roce 2016/2017 v pěti ročnících podle školního 

vzdělávacího programu ,,Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, vydán 1. 9. 2007. Ve školní družině 

ve dvou odděleních podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu ,,Rarášek“, vydán 1. 9. 

2014. Vzdělávání v mateřské škole probíhalo ve všech třech třídách  mateřské školy podle školního 

vzdělávacího programu ,,Veselá školka“, vydán 1. 9. 2014. 

 

Učební plán pro 1. – 5. ročník (počet vyučovacích hodin týdně) 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor  

Vyučovací 
předmět 

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem 
Z toho 

disponibilní 

Součet 
za 

oblast 

Minimální 
dotace 

Srovnání 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 9 8 7 8 41 6 

50 

35 41 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
0 0 3 3 3 9 0 9 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4 24 20 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 
a výpočetní 

technika 
0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 

Člověk a jeho svět Náš svět 2 2 3 4 4 15 3 15 12 15 

Člověk a svět práce 
Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 0 5 5 5 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

12 12 

5 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 7 0 7 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 10 10 10 

Rozšiřující 
oblast 

Dopravní a zdravotní 
výchova 

0 0 0 0 0 0 0 0 
14 

(disp) 
0 

Celkem 20 22 24 26 26 118 14 118 118 118 

Maximální dotace, která nesmí být překročena 
pro jednotlivé ročníky 

22 22 26 26 26 
      

  
  

Minimální dotace pro jednotlivé ročníky 18 18 22 22 22 
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Zájmové kroužky v ZŠ:  

V rámci školní družiny: 

 Sportovní hry  - pro žáky 3. - 5. třídy - Mgr. Pavel Dvořáček   

 Keramika – pro žáky 1. – 5. třídy – Marcela Krystlová, DiS.  

 

V rámci DDM Damián Lanškroun: 

 Sportovní kroužek – pro žáky 1. – 3. třídy – Mgr. Lenka Havlenová 

 Kreativní – pro žáky 1. – 5. třídy – Lucie Antl Petranová 

 Hrátky s angličtinou pro žáky 1. a 2. ročníku – Veronika Jurajdová 

 

Zájmové kroužky v MŠ  

V rámci MŠ: 

 Předškoláček -  Alena Prícká, Martina Větrová, DiS., Jiřina Maiová, Monika Mužíková 

 

V rámci DDM Damián Lanškroun: 

 Dramatický kroužek – Hana Málková 

 Sporťák – Karolína Kotnourová 

 Kostičky – Tomáš Skalický 

 

 

3 Popis personálního zabezpečení činnosti základní a mateřské školy 

V personální oblasti školy došlo v průběhu školního roku 2016/2017 k několika změnám. 

V březnu 2017 ukončila pracovní poměr v ZŠ na vlastní žádost paní Mgr. Pavla Pardubická, Dis. Do konce 

školního roku ji zastoupily paní Mgr. Drahuše Rejentová, Veronika Jurajdová a Veronika Valúšková. 

V dubnu 2017 nastoupila do školy, na nově zřízenou pozici ekonomky, paní Dita Hajslerová a v srpnu na 

místo uklízečky v ZŠ paní Hana Minářová, která nahradila paní Evu Klímkovou, která přijala nabídku do 

nového zaměstnání. Také v MŠ došlo k personálním změnám. V průběhu března 2017 odešla na 

mateřskou dovolenou paní učitelka Hana Málková a v červnu vedoucí učitelka MŠ paní Dana Frebortová. 

Do konce školního roku zastupovala v MŠ paní učitelka Pavla Bučková. V srpnu byly na nový školní rok 

přijaty dvě nové paní učitelky Mgr. Blanka Matějková a Hana Brodinová. Pracovní poměr na dobu 

určitou ukončila paní učitelka Jiřina Maiová, dostala jinou pracovní nabídku. 
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Charakteristika pedagogického sboru základní školy: 

 

ředitel – vychovatel školní družiny 

5 učitelek 1. stupeň 

1 vychovatelka školní družiny 

 

Aprobovanost výuky: 

 

školní družina -kvalifikovanost  100% 

1. stupeň – aprobovanost   100 % (do dubna 2017) 80% (duben – červen 2017) 

 

Věkové složení pedagogických zaměstnanců základní školy: 

 

do 30 let 0 30 – 40 let 1 (RD)  40 – 50 let 5 50 – 60 let 2 

 

počet mužů 1 počet žen 6+1(RD)  

   

Charakteristika pedagogického sboru mateřské školy: 

 

vedoucí učitelka 

5 učitelek 

1 rodičovská dovolená 

 

do 30 let 1+1 (RD) 30 – 40 let  2 40 – 50 let 3 50 – 60 let 0   

počet mužů 0 počet žen 6+1 (RD)     
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Přehled pracovníků školy: 

 

Ředitel školy:   

   Mgr. Pavel Dvořáček 
 

Třídní učitelé základní školy:  

Mgr. Jana Hejkrlíková   I. 

Mgr. Lenka Havlenová  II.    

Mgr. Hana Hrdinová   III.   

Mgr. Pavla Pardubická, DiS.  IV.  

(Mgr. Drahuše Rejentová a Veronika Valúšková - po ukončení pracovního poměru  

Mgr. Pavly Pardubické, DiS.) 

Mgr. Olga Skalická   V.  

Vychovatelé školní družiny: 

   Marcela Krystlová, DiS. 1.oddělení (1. a 2.třída) 

   Mgr. Pavel Dvořáček  2.oddělení (3.-5.třída) 

 

Učitelé mateřské školy: 
 
 Vedoucí učitelka: Dana Frebortová 
 

Alena Prícká  Hana Málková  Karolína Kotnourová  

Martina Větrová, DiS.  Jiřina Maiová  Pavla Bučková (zástup za MD)  

Nepedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Uklízečky:  Eva Klímková (část. prac. úvazek) Hana Minářová (srpen 2017) 

Ekonomka:  Dita Hajslerová (část. prac. úvazek) 

Nepedagogičtí zaměstnanci mateřské školy: 

Uklízečka:  Eva Jandová   Petra Prekopová (část. prac. úvazek) 

  Eva Klímková (část. prac. úvazek)  

Školní jídelna: 

Vedoucí:  Marcela Jílková 

Vedoucí kuchařka: Věra Šimková 

Pomocná kuchařka: Petra Prekopová (část. prac. úvazek)   
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4. Údaje o zápisu a následném přijetí do školy     

 

 Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 se konal 11. dubna 2017. K zápisu se 

dostavilo 23 dětí. Všechny děti byly přijaty k základnímu vzdělávání. V období do 30. 5. 2015 zažádali 

zákonní zástupci 7 dětí o odklad začátku povinné školní docházky, který doložili doporučením 

specializovaného pedagogického pracoviště a pediatra. Jejich žádostem bylo vyhověno. 1 dítě zahájilo 

povinnou školní docházku v jiné škole. Do první třídy nakonec nastoupilo 15 dětí. Jedno z nich se 

vzdělává v zahraničí. 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků základní školy 

 

 Z celkového počtu 57 žáků (stav k 30. 6. 2017) prospělo na konci školního roku s vyznamenáním 

42 žáků, tj. 70,58 % a prospělo 15 žáků.  

 Chování bylo hodnoceno stupněm velmi dobrý u všech žáků školy. 

 

 Přehled prospěchu po jednotlivých třídách(na konci šk. roku):  

 

   
Třída 

 
Počet žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

 
Prospělo                     

 
Neprospělo 

Prospělo po 
opr.zkouškách 

I. 18 18 0 0 0 

II. 10+1 7 4 0 0 

III. 12 10 2 0 0 

IV. 9+1 4 6 0 0 

V. 6 3 3 0 0 

1. – 5.r. 55+2 42 15 0 0 
 

2 žáci (ve 2.. a 4. třídě) vzděláváni podle § 38, písmeno 1 a) zákona 561/2004 Sb 
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Přehled absence žáků po jednotlivých třídách ZŠ: 

 

 

Třída 

 

Omluvených hodin celkem 

 

Průměr na žáka 

 

Neomluvené hodiny 

I. 1120 62,2 0 

II. 532 53,2 0 

III. 751 62,6 0 

IV. 776 86,2 0 

 V. 640 101,6 0 

Celkem 3819 68,2 0 

 

Po skončení  5. ročníku pokračovali všichni žáci v základním vzdělávání na Základní škole 

Smetanova Lanškroun. 

Ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem v Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým 

centrem v Šumperku a s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí se učitelé základní školy 

věnovali individuálně integrovaným žákům – celkem 4 individuálně integrovaní, z toho s 1 s tělesným 

postižením a 3 s vývojovou poruchou učení. 

 Důležitou součástí vzdělávání a prioritou školy je podpora rozvoje žáků s různým druhem nadání. 

Jednou z forem této podpory je účast žáků na vědomostních, sportovních a dalších soutěžích, kterých se 

škola pravidelně účastní. Nejvýznamnější akce, kterou škola ve školním roce v tomto směru pořádá, jsou 

atletické přebory, v tomto roce to byl již 19. ročník. 

 

6. Údaje o primární prevenci rizikového chování 

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je součástí našeho vlastního školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, tato problematika je 

komplexně zapracována do tzv. Minimálně preventivního programu. MPP vychází z Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které vydalo MŠMT. 

MPP vytváří metodologické předpoklady pro vytvoření efektivního preventivního systému, je 

zaměřen na aktuální problémy a cíle primární prevence naší školy, které se soustředí nejen na prevenci 

projevů rizikového chování, ale také na problémy týkající se vztahů ve třídě, třídního kolektivu, role 
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třídního učitele, výchovy dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního 

chování a rozvoji osobnosti. 

Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Rudoltice je tvořen s ohledem na 

cílovou skupinu žáků a vychází z potřeb a možností školy. 

K realizaci MPP dochází během každodenního vzdělávacího procesu v rámci vyučovacích hodin na 

I. stupni ZŠ a to převážně v předmětech, které prevenci rizikového chování mají začleněnou ve svých 

tematických plánech, jsou to např. na I. stupni - Život kolem nás, Výtvarné a pracovní činnosti, Tělesná 

výchova, Informatika.  

Výhodou školy je, že se žáci, pedagogové i rodiče poměrně dobře znají a mohou lépe reagovat na 

potřeby školy i případné problémy. 

Další cestou prevence projevů rizikového chování je motivace dětí k pozitivní seberealizaci a to 

nabídkou volnočasových aktivit, jako jsou mnohostranné zájmové kroužky, soutěže, výlety, exkurze, 

kulturní a společenské akce.  

Školní akce, kterých se zúčastňuje většina dětí, vedou žáky ke zvyšování sociálních kompetencí, 

učí je komunikaci a spolupráci, posilují mezilidské vztahy, asertivní jednání, toleranci i pěstování 

zdravého sebevědomí. Dále vedou k vytváření příznivého sociálně psychologického klimatu ve škole a 

vychovávají děti ke zdravému životnímu stylu. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy 

 

Pedagogičtí pracovníci se v rámci svého dalšího vzdělávání zúčastnili ve školním roce školení a 

seminářů, které probíhaly především ve vzdělávacích zařízeních NIDV a CCV. Vzdělávání bylo zaměřeno 

nejen na oblast nových metod a postupů při předškolním, základním i zájmovém vzdělávání, ale také na 

grafomotoriku, logopedii nebo prosociálních činností. 

 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem 21 650 Kč. 

 

Přehled vzdělávacích akcí a účastníků: 

 

Jméno a příjmení  název školení místo školení datum a čas 

Mgr. Pavel Dvořáček Školení ředitelů Seč 23.-24.11.2016 

 Datové schránky v praxi Pardubice 4.4.2017 

Mgr. Lenka Havlenová Kurz instruktorů školního lyžování Bílá (Beskydy) 7. - 9. 1. 2017 

Dana Frebortová Specifika práce s 2-letými dětmi v prostředí MŠ Pardubice 16.11.2016 
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 Prevence stresu a syndromu vyhoření Pardubice 18.4.2017 

Karolína Kotnourová Říkadla a rituály Pardubice 11.10.2016 

 Prožitkové učení Pardubice 4.4.2017 

Alena Prícká Pojďme spolu do pohádky Pardubice 8.11.2016 

 Besídka trochu Jinak Ústí nad Orlicí 7.4.2017 

Jiřina Maiová, DiS. Cvičení ke zlepšení spolupráce mozkov. hemisfér Pardubice 19.10.2016 

 Hry a hrříčky vedoucí k matemat. pregramotnosti Ústí nad Orlicí 28.-29.3.2017 

Monika Mužíková Psychomotorické hry Ústí nad Orlicí 30.3.2017 

Hana Málková Logopedická prevence v MŠ Svitavy 3.11.2016 

Martina Větrová, DiS. Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči u dětí II. Svitavy 21.10.2016 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Září 

MŠ Mami, tati, pojďte si hrát!      

ZŠ Společná třídní schůzka ZŠ     

ZŠ Damníkovský trojboj       

ZŠ Seznamovací výlet-. Loděnice    

MŠ Společná informativní schůzka MŠ     

MŠ Pohádka z lesní školky     

MŠ Muzikoterapeutická indiánská pohádka    

ZŠ+MŠ Drakiáda       

ZŠ Vítání občánků     

 

Říjen 

MŠ Vyšetření zraku      

MŠ Sraz motorkářů (3-4leté) 

MŠ Veselý chodníček (5-7leté) 

MŠ Bramborová olympiáda 

ZŠ Běh do sjezdovky 

ZŠ Vystoupení pro seniory     

   

 

Listopad 

MŠ Za zvířátky do lesa 

MŠ Logopedická depistáž       

ZŠ Klasifikační pedagogická rada    

ZŠ Třídní schůzka       

MŠ O dvanácti měsíčkách      

ZŠ Divadelní představení   

 

Prosinec 

ZŠ+MŠ Vánoční koncert v kostele     

MŠ Možná přijde i Mikuláš     

MŠ Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtip. Kaši   

MŠ Informační schůzka pro rodiče předškoláků 

MŠ Vánoční besídky všech oddělení  

ZŠ+MŠ Čertovský den      

ZŠ+MŠ Vánoční besídky     
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ZŠ Krmení zvířátek     

ZŠ Kino-Vánoční představení    

 

Leden 

ZŠ+MŠ Plavecký výcvik (zahájení výcviku)    

MŠ Návštěva předškoláků ve škole 

MŠ Perníková chaloupka      

ZŠ Informativní schůzka – lyžař.výcvik   

ZŠ Klasifikační pedagogická rada     

 

Únor 

MŠ Lyžařský kurz pro děti  

MŠ Karnevalová párty v pyžamech  

ZŠ Výchovný koncert    

ZŠ Lyžařský kurz pro žáky 4. a 5. ročníku   

 

Březen 

MŠ Popletená pohádka21. 3. 

MŠ Návštěva místní knihovny  

MŠ Jarní dílny – Den otevřených dveří v MŠ 

ZŠ Evaluace – testování žáků (SCIO)  

 ZŠ Karneval        

ZŠ Návštěva místní knihovny   

ZŠ Vítání občánků       

ZŠ+MŠ Výstava prací z jarních dílen na obci 

ZŠ  Den otevřených dveří      

ZŠ Vynášení Morany    

 

Duben  

ZŠ Jarní dílny       

ZŠ Zápis do 1.třídy      

MŠ Čarodějnice 

MŠ O statečném kapitánu Ploutvičkovi     

ZŠ Klasifikační pedagogická rada    

ZŠ Třídní schůzka-      

ZŠ Čarodějnický den  

ZŠ Noc s Andersenem  

ZŠ Mc. Donald´s Cup   

ZŠ Přírodovědná soutěž – školní kolo 

 

Květen 

MŠ Svátek maminek – Akademie  

MŠ Barevný týden  

MŠ Oprášíme kola a hurá na projížďku po okolí 

MŠ Focení dětí 

MŠ Zápis dětí do MŠ      

ZŠ Testování 5.tříd (ČŠI)      

MŠ Vyprávění z pralesa      

ZŠ Den matek      

ZŠ Mc. Donald´s Cup 

ZŠ Atletika ZŠ Smetanova 

ZŠ Přírodovědná soutěž DDM  
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ZŠ Přespolní běh v Kypuši 

ZŠ koncert ZUŠ        

ZŠ Dopravní hřiště 

ZŠ Fotografování dětí z MŠ a ZŠ   

 

Červen 

MŠ Pohádkový les 

MŠ Cesta kolem svět 

MŠ Rozloučení s předškoláky 

MŠ Kino Lanškroun 

MŠ Dopravní hřiště Lanškroun 

ZŠ Den dětí-       

ZŠ Atletické přebory      

ZŠ Pasování na čtenáře  

ZŠ Svatojánská noc        

ZŠ Klasifikační pedagogická rada    

ZŠ Školní jednodenní výlety ZŠ a MŠ 

ZŠ Beseda s policií, hasiči, ČK     

 

 

Celoroční akce 

 Sběr papíru 

 Třídění odpadu 

 Sběr víček 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ve škole žádná kontrolní činnost České školní inspekce. 

Inspekční šetření probíhalo pouze formou elektronického zjišťování (dotazníky).  

 

10. Údaje o další kontrolní a hodnotící činnosti 

 

 24. ledna 2017 proběhla finanční kontrola zřizovatele, Obce Rudoltice, zaměřená na kontrolu 

účetních dokladů. Žádné závady zjištěny nebyly. 

 

11. Základní údaje o hospodaření  školy za kalendářní rok 2015 

 

Prostředky ze státního rozpočtu jsou přidělovány prostřednictvím krajů normativním způsobem. 

Škola měla pro školní rok 2016/2017 zřizovatelem povolenou výjimku z nejnižšího počtu žáků. Mzdové 

prostředky ze státního rozpočtu v tomto školním roce nestačily na pokrytí všech mzdových nákladů a 
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škola musela čerpat zbývající finanční prostředky z dotace zřizovatele. Prostředky od zřizovatele byly 

přiděleny v dostatečné výši a stačily na pokrytí všech nákladů spojených s provozem školy, včetně 

mzdových nákladů. 

 

Vyúčtování prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele: 

 

 

Státní rozpočet 
 

Provozní rozpočet 

 
schválený rozpočet 999500 5 653 000,00 

 
schválený rozpočet 999300 1 680 000,00  

 
vyplacená dotace 672100 -5 653 000,00  

 
vyplacená dotace 672300 -1 680 000,00  

     
vypl.dotace projekty PK 672310 0,00  

 
název účtu účet hodnota 

 
INV.DOTACE - odpisy 672320 0,00  

 
Platy- hrubé mzdy 521100 3 985 000,00  

 
vypl.dot na projekty zřiz. 672850 0,00  

 
OON-dohody 521200 110 000,00  

 
Součet vyplacených dotací   -1 680 000,00  

 
Součet   4 099 000,00  

 
NÁKLADY     

 
Sociální pojištění 524100 993 565,00  

 
název účtu účet hodnota 

 
Zdravotní pojištění 524200 359 001,00  

 
Knihy, učební pomůcky 501110 35 316,98 

 
Součet   1 352 566,00  

 
Spotřeba mater.-Předplatné 501220 4 517,00  

 Státní rozpočet    Provozní rozpočet   

 
Odvody FKSP 527100 60 277,00  

 
Spotř.mat.- sponzorský dar 501280 0,00  

 
ONIV - příděl 999510 -100 000,00  

 
Spotřeba materiálu 501300 114 954,40  

 
Náhrady za 14 dní PN 521180 29 460,00  

 
Papírenské a kanc.potřeby 501310 13 054,61  

 
Učebnice 501100 5 108,00  

 
Úklidové prostředky 501320 27 251,41  

 
Učební pomůcky 501200 32 635,00  

 
Ochranné prostředky 501330 0,00  

 
Ochranné pomůcky 527124 0,00  

 
Hračky 501340 0,00  

 
Cestovné státní rozp 512100 0,00  

 
PHM 501400 0,00  

 
Cestovné DVPP 512300 3 794,00  

 
Spotřeba potravin 501500 531 325,95  

 
Školení a vzdělávání DVPP 527123 21 650,00  

 
DrobnýDlouhoHmotnýMajetek 558110 0,00  

     
DrobDlouhodNehmotMajetek 558210 26 056,65 

 
Plavecký výcvik 518700 0,00  

 
Spotř.mater.-Projekty MěÚ 501851 0,00  

 
Programové vybavení 518710 0,00  

 
Spotřeba energie-voda 502100 26 056,65 

     
Spotřeba energie-plyn 502200 157 948,00 

 
Zákonné pojištění 525100 16 694,00  

 
Spotřeba energie-elektřina 502300 137 171,00 

 
DDHM drobný hmot.maj.stát 558100 31 816,00  

 
Spotřeba energie-otop 502400 0,00  

 
DDNM drobný nehmot.maj.stát 558200 0,00  

 
Opravy a udržování 511100 38 164,00 

 
Čerpáno ONIV   141 157,00  

 
Opravy a udržování PC 511200 0,00  

 
Zbývá z ONIV   -41 157,00  

 
Cestovné obecní 512110 10 218,00 

 
CELKEM ČERPÁNO STÁT   5 653 000,00  

 
Náklady na reprezentaci 513100 96,00  

 
K ČERPÁNÍ STÁTNÍ ROZP.   0,00  

 
Poštovné 518100 3 497,00 

 
KONEC  STÁTNÍHO  ROZPOČTU   

 
Internet 518110 7 709,00 

 

 
 

   
Telekomunikace 518200 27 267,00 

 

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY   
 

Ostatní služby 518300 114 960,20 

 
Dotace Úřadu Práce 672120 0,00  

 
Plavecký výcvik Provoz 518320 4 000,00  

 
Součet čerpání    0,00  

 
Revize 518330 42 563,72  

     
Nákup ICT 518340 18 767,00  

 
Dotace UZ 33061 672160 0,00  

 
Srážková voda 518350 0,00  

 
Součet čerpání   0,00  

 
Odvoz odpadu 518360 10 680,00  
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ZBÝVÁ   0,00  

 
Startovné 518370 0,00  

     
Pojištění majetku 518380 0,00  

 
Dotace UZ 33052 672270 -147 542,00  

 
Zpracování mezd 518400 52 362,00  

 
Součet čerpání   147 542,00  

 
Účetnictví 518410 33 750,00  

 
ZBÝVÁ   0,00  

 
Školení a vzdělávání obec 518510 6 668,00  

     
Náklady na stravování obec 518540 0,00  

 
Dotace UZ 33-I 672150 0,00  

 
Ostat.služby stočné 518550 2 049,35 

 
Součet čerpání   0,00  

 
Nájemné 518600 18 050,00 

 
ZBÝVÁ   0,00  

 
Lékařské prohlídky 518730 800,00 

     
Ost.služby Projekty Provoz 518850 0,00  

 
Zvláštní účelový 672101 0,00  

 
Platy- hrubé mzdy 521110 515 294,00 

 
zdroj 602101 0,00  

 
OON-dohody 521210 33 907,00 

 
Součet čerpání   0,00  

 
Hrubá mzda- FO 521310 0,00 

 
ZBÝVÁ   0,00  

 
Soc.pojištění OBEC 524110 128 813,00 

     
Zdrav.poj.OBEC 524210 46 378,00 

 
Dotace EU JINÉ 672170 0,00  

 
Odvod FKSP obec 527110 7 730,00 

 
Úroky BÚ - EU 662170 0,00  

 
Náhrady za 14 dní PN Provoz 521230 0,00  

 
Součet čerpání   0,00  

 
Smluvní pokuty a penále 541 0,00  

 
ZBÝVÁ   0,00  

 
Jiné pokuty a penále, úroky 542 0,00 

     
Manka a škody 547 0,00  

 
Dotace EU 33123     

 
Poplatky bank 518010 11 549,20  

 
Dotace EU 33123-fond 414811 0,00  

 
Poplatky bank FKSP 518020 0,00  

 
Dotace EU 33123-výnos 672810 0,00  

 
Ostatní náklady z činnosti 549300 0,00  

 
Celkem dotace EU33123   0,00  

 
Pojistné 549400 13 395,00 

 
Čerpání dotace   0,00  

 
Zákonné pojištění obec 525110 3 069,00 

 
Zůstatek dotace k čerpání   0,00  

 
Jiné ostatní náklady 549600 0,00  

     
Odpisy 551100 0,00  

     
Zůstatková cena DHIM 552 0,00  

 

 
 

   
Součet   2 319 630 

        

 

INFORMAČNÍ TABULKY   
 

Výnosy     

 
Provozní zálohy 

   
Školné 602100 -63 050,00  

 
Provozní zálohy voda 314100 0,00  

 
Stravné 602200 -539 233,00  

 
Provozní zálohy plyn 314200 20 000,00 

 
Stravné zaměstnanci 602220 0,00  

 
Provozní zálohy elektřina 314300 77 510,00 

 
Tržby za poskytnuté služby 602400 0,00  

 
Provozní zálohy ostaní 314400 0,00  

 
Vstupné 602500 0,00  

 
Provozní zálohy TEPLO 314500 0,00  

 
Nájemné 603210 0,00  

 
Součet   97 510,00 

 
 úroky BU 662100 -576,63  

     
 úroky FKSP 662200 0,00  

 
Stav fondů  

   
Čerpání rezerv.fondu 648100 0,00 

 
Fond reprodukce majetku 416 136 880,50 

 
 Dary 648200 -6 100,00 

 
Rezervní fond 413 -165 814,61  

 
 Fond odměn 648300 0,00 

 
Rezervní fond z darů 414 - 40 991,00  

 
Užití FRIM 648400 -24 051,00 

 
Fond odměn 411 -0,46  

 
přeplatky a provize 649100 0,00  

     
 ostatní 649200 -25 035,00  

 
Fond FKSP 

   
Výnosy celkem   -658 045,63  

 
Počáteční stav 412100 -58 436,10 

    

 
Příděly do fondu FKSP 412130 -69 641,00  

    

 
Ochranné pomůcky 412340 0,00  

    

 
Zájezdy 412350 38 169,00 

 

Výsledek 
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Zlepšení pracovního prostředí 412360 1 990,00 

    

 
Stravování 412370 23 056,00 

 
K čerpání provoz   18 414,71  

 
Nepeněžní dary 412380 0,00  

 
K čerpání včetně VHČ   18 414,71 

 
Rekreace 412390 0,00  

    

 
Peněžní dary 412400 0,00  

 
Hosp.výsledek 

 
-18 414,71 

 
Příspěvek na kulturu 412410 3 710,00 

    

 
Ozdr. pobyty,vitamíny 412420 18 000,00 

    

 
Občerstvení 412430 0,00  

    

 
Pojištění zaměstnanců 412440 0,00  

    

 
Zůstatek fondu FKSP   -43 152,00 

    

        

         

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Do mezinárodních programů se škola ve školním roce 2016/2017 nezapojila. 

 

13. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola se od 1. 8. 2017 zapojila do projektu v rámci programu „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00053150004007    
s názvem „Škola pro budoucnost“. Projekt je financován EU a MŠMT.  

Celková dotace projektu: 648 203,00 Kč 

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora MŠ (chůva), vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ i ZŠ (skrze DVPP), sdílení zkušeností pedagogů v ZŠ, kluby pro žáky v ZŠ, doučování žáků 
ZŠ a odborná setkávání s rodiči žáků v MŠ i ZŠ. 

Projekt bude probíhat následující dva roky a umožní nejen velmi rozsáhlé vzdělávání pedagogů v 
oblastech logopedie, inkluze či specifik vzdělávání dvouletých dětí, také nově pozici chůvy pro pomoc 
nejmladšími dětmi. 

ZŠ nabídne již od září pravidelný čtenářský klub, klub deskových her i doučování žáků. A to vše zdarma, z 
prostředků MŠMT a EU. 

Škola byla celý školní rok zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu je podpora 
zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Jedná se o projekt 
EU. Smluvním dodavatelem byla společnost BOVYS. 
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14.  Materiální podmínky školy 

 

a) budovy školy a areál školy 

Stav budov a areálu školy je v současné době na velmi dobré úrovni a umožňuje jejich 

bezproblémové využívání všemi součástmi školy (ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ) 

V roce 2013 se uskutečnila rekonstrukce budov MŠ a ŠJ a v roce 2014 také venkovního areálu MŠ. 

Během této rekonstrukce došlo k zateplení obou budov, instalaci graficky zajímavých venkovních 

omítek, instalaci tepelného čerpadla. V září 2014 pak byla slavnostně otevřena nová zahrada MŠ, kde 

bylo zbudováno pískoviště, nové chodníky, terasa i ohniště. Z důvodu zvýšení kapacity byla také 

otevřena další třída MŠ mimo areál školy, v budově obecního úřadu. Moderně řešená i vybavená třída 

pomáhá svojí kapacitou uspokojit všechny žádosti rodičů o přijetí jejich dětí. V průběhu letošních letních 

prázdnin došlo k rekonstrukci stávajících tříd na hlavní budově MŠ a zahájena výstavba přístavby MŠ, 

kde bude 3. třída s hygienickým zázemím. V rekonstruovaných třídách byly vyměněny koberce, lina, 

dlažby. Byl dodán nový nábytek, vyměněna elektroinstalace včetně osvětlení a také vyměněny odpady. 

Třídy, chodby, šatny byly nově vymalovány. Na školní zahradě byla instalována tlaková kanalizace. 

Ke konci roku 2016 škola z dotace zřizovatele nově zakoupila postýlky, matrace, peřinky a povlečení do 

obou tříd MŠ. 

Stav budovy základní školy, která dlouhodobě trpěla především vlhkostí zdí a úniky tepla se 

radikálně zlepšil díky rekonstrukci spodního patra a opravě střechy během letních prázdnin 2015. 

V rámci této rekonstrukce došlo nejen k vyřešení problémů s vlhkostí zdí, ale také byly vyměněny 

rozvody, nově vybudovány podlahy, příčky, osvětlení topení, sociální zařízení, nataženy sítě, vymalovány 

prostory tříd i školy a také vyměněny podlahové krytiny a dlažba. Střecha byla nově zateplena a 

vyměněna střešní krytina. Postupně je modernizován nábytek v jednotlivých třídách. V říjnu 2017 začnou 

stavební práce na nové přístavbě základní školy 

 

b) učebny školy 

Základní škola má k dispozici celkem 6 učeben, z toho 1 odbornou pro výuku informatiky a 5 

kmenových učeben. Jedna z kmenových učeben v přízemí školy je využívána jako ranní školní družina, 

druhá, v podkroví, jako odpolední. Jedno oddělení ŠD se nacházelo mimo budovu základní školy 

v nedaleké budově obecního úřadu. Nyní v tomto prostoru funguje od školního roku 2016/2017 

keramická dílna, hojně využívaná žáky školní družiny v rámci zájmových kroužků 
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Ve škole chybí minimálně jedna odborná učebna, která by se dala využít na výuku výtvarné 

výchovy a pracovních činností a také prostor pro druhé oddělení ŠD. Další třída pro ŠD v budově základní 

školy by velmi pomohla nejen zlepšit podmínky pro činnost ŠD, která by mohla plně využít zázemí školy a 

školního areálu. Ve spolupráci se zřizovatelem se již na podzim 2017 začne realizovat výstavba přístavby 

školy, která umožní vznik další učebny. 

Stav školní nábytku je z převážné části vyhovující, nábytek je ale již zastaralý a je však potřeba ho 

postupně měnit a také dokoupit nové stavitelné lavice a stoly do dvou tříd. V rámci rekonstrukce 

spodního patra v roce 2015 byla novým nábytkem vybavena školní knihovna, sklad tělesné výchovy i 

žákovské šatny.  

Přehled prostorů, které škola také využívá pro vzdělávání žáků: 

- tělocvična (budova obecního úřadu) 

- školní zahrada – zahrada MŠ, obecní hřiště 

- školní knihovna 

- počítačová učebna 

- areál TJ SOKOL Rudoltice 

c) vybavení ICT   

ZŠ  MŠ  ŠJ  

Celkový počet počítačů    30  3  1 

- z toho přístupných žákům/dětem  22  0  0 

- pro učitele      6  3  0 

- pro administrativu     2  0  1 

- s připojením na internet    30  3  1 

V současné době je počítačová síť rozvedena do všech učeben, sborovny, knihovny, tříd MŠ, 

kanceláře ředitele školy a kanceláře vedoucí ŠJ. K dispozici jsou v ZŠ 3 mobilní interaktivní tabule, které 

se průběžně využívají ve všech učebnách. Všechny třídy školy jsou pokryté wi-fi signálem. 

Veškerý používaný software má škola zakoupený nebo v pronájmu. 

 

d) vybavení školy učebními pomůckami a učebnicemi  

Na dobré úrovni je vybavení učebními pomůckami. Postupně se doplňuje knihovní fond žákovské 

i učitelské knihovny. Na velmi dobré úrovni je vybavenost školy učebnicemi. Většina z nich je nová 

zakoupena v posledních letech a v jsou dobrém stavu.  
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e) školní družina 

Školní družina je v současnosti umístěna v budově základní školy.  Má k dispozici učebnu a 

přilehlé prostory v podkroví školy v kmenové učebně 4. třídy a pro ranní družinu využívá učebnu 

současné první třídy v přízemí školy. Velké množství aktivit probíhá venku, na školní zahradě, na 

obecním hřišti i v okolí školy. 

 

f) školní jídelna 

Objekt varny vyhovuje hygienickým normám a bez výhrad prochází hygienickými kontrolami. Do 

budoucna nás čeká obnova některých technologií. Letos byla pořízena nová škrabka brambor. Na 

podzim 2017 dojde k dodání nového nábytku do výdejen ZŠ i MŠ. Výdejna v samostatné třídě MŠ 

v budově obecního úřadu je moderní a bez výhrad. Problémem zůstává, s ohledem na růst počtu žáků 

ZŠ, kapacita míst ve školní jídelně. 

 

g) mateřská škola 

Budova, která byla nedávno rekonstruovaná, je umístěna asi 50 metrů od školy základní ve 

společném areálu. Vybavenost školy je na dobré úrovni, třídy jsou dostatečně prostorné a z větší části 

vybaveny i modernějším nábytkem. Nevýhodou z důvodů personálních i organizačních je samostatná 

třída v budově obecního úřadu, která je sice moderní, prostorná a dobře vybavená, ale tím, že se nachází 

mimo areál školy, nemůže bez přesunů dětí využívat jejího zázemí. To je již řešeno výstavbou další třídy, 

v rámci přístavby k hlavní budově MŠ, která aktuálně probíhá. Stávající prostory na hlavní budově MŠ 

byly během letních prázdnin nově rekonstruovány, třídy byly vybaveny novým nábytkem. Velkým 

plusem je prostorná zahrada MŠ s herními prvky, která byla vloni modernizována. Menší nevýhodou je, 

že do zahrady byly nasázeny okrasné rostliny, které ubraly z plochy zahrady místo, které by mohlo být 

využito pro pohybové aktivity dětí z MŠ i žáků ZŠ. Protože areál často využívá i ŠD bylo by vhodné zde 

vybudovat zastřešenou venkovní učebnu, kde by se daly mimo jiné provozovat i výtvarné nebo praktické 

činnosti. 

Část plochy zahrady byla zpevněna dlažbou a umožňuje tak aktivity i za horšího počasí. Tento prostor 

slouží také k míčovým hrám. Realizovala se instalace basketbalových košů. Do prostoru školní zahrady 

bylo umístěno zařízení pro osvěžení dětí během horkých dnů – vodní mlha. Plánujeme výstavbu 

venkovní učebny. 
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15. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) působí šestičlenná Školská rada Základní 

školy Rudoltice.  

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, vzájemná informovanost a řešení 

případných problémů probíhá v osobní rovině. Zřizovatel je průběžně informován o všech důležitých 

aktivitách i problémech školy. Velmi vstřícně reaguje na požadavky školy, především v materiální oblasti. 

 

16. Záměry a perspektivy školy 

 

a)  oblast výchovná a vzdělávací 

 podporovat moderní vyučovací metody založené na aktivním učení a učení s porozuměním 

 podporovat využívání moderní audiovizuální techniky při výuce 

 věnovat zvýšenou pozornost žákům s výukovými problémy a problémy s chováním, podporovat 

žáky mimořádně nadané 

 systematicky provádět sebehodnocení žáků   

 rozvíjet základní morální vlastnosti žáků, učit zodpovědnosti za své chování, pokračovat ve 

vytváření zdravého a estetického prostředí školy, dobrého sociálního klimatu 

 podporovat zájmovou činnost  

 

b)  oblast řídící 

 pravidelnou hospitační činností ředitele sledovat plnění vzdělávacích a výchovných cílů a 

ovlivňovat je 

 průběžně aktualizovat vnitřní směrnice školy v souladu s platnými právními předpisy, kontrolovat 

jejich plnění 

 zapojit pedagogy do tvorby stanovení výchovných a vzdělávacích cílů školy a jejich plnění  

 prioritou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou vzdělávací akce zaměřené na 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zavádění nových forem a metod výuky a práce se 

žáky s výchovnými problémy a problémy s učením 

 provádět periodické hodnocení zaměstnanců 
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c)  oblast materiální 

 ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v modernizaci školy – podporovat výstavbu nových 

učeben, zejména s ohledem na školní družinu, podporovat výstavbu multifunkčního venkovního 

sportoviště v areálu školy 

 pokračovat v úpravách prostor areálu školy - prostory před školou, školní zahrada, odpočinková 

místa pro pobyt školní družiny i žáků o přestávkách 

 modernizovat vybavení učeben a školní družiny, vybavit všechny učebny školy interaktivními 

tabulemi 

 Interaktivními tabulemi vybavit také třídy mateřské školy 

 podle finančních možností obnovovat fond učebnic 

 zlepšit vybavenost učeben školním nábytkem, včetně stavitelných lavic a židlí 

 zajistit zakoupení herních prvků na školní zahradu pro dvouleté děti a pro starší žáky základní 

školy 

 vybudovat venkovní krytou učebnu v areálu školní zahrady 

 

d)  spolupráce s rodiči a veřejností 

 pokračovat v pořádání společných akcí s rodiči, zapojit rodiče do dění ve škole 

 zlepšovat informovanost rodičů i veřejnosti o aktivitách školy – maximální využití možnosti 

školních webových stránek 

 navázat spolupráci s partnerskou školou v zahraničí spolupracovat s okolními školami  

 publikovat informace o činnosti školy v místním, příp. regionálním tisku 

 

Zpráva byla projednána na poradě pedagogických pracovníků dne 4. 10. 2017 

 

Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne  

 

 Předseda školské rady 

 

Příloha č. 1 

.  Vyúčtování hospodaření školy za rok 2016 z prostředků zřizovatele a státního rozpočtu 

(viz přiložený soubor v pdf) 


