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Výro ní zpráva o innosti koly ve kolním roce

2008/2009

Základní kola, Slaný, Palackého 570, 274 01 Slaný

e-mail: ssslany@volny.cz      tel/fax:   312 522 320
         mobil:    731 449 221
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1. Základní údaje o kole

• Základní kola, Slaný, Palackého 570, 274 01 Slaný

izovatel: St edo eský kraj se sídlem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
O: 61894630

IZO: 600021572

• Kontakty:

editelka koly: Mgr. Beata Kurillová Bc.

      zástupkyn editelky: Mgr. Zora Houdová
íslo telefonu: 312 522 320, mobil: 731 449 221
íslo faxu: 312 522 320

    e-mailová adresa: ssslany@vilny.cz
    www stránky: www.sweb.cz-základní kola

  kolská rada:  Petra Budilová  p edsedkyn   za z izovatele
       Renata Ma íková  místop edsedkyn  za rodi e ák
       Mgr. Ji ina Studená  lenka   za u itele

• Datum poslední zm ny za azení do rejst íku kol a kolských za ízení na základ  rozhodnutí
MT .j. 5 815/2007 je ze dne 3.5.2007.

2. Charakteristika koly

• Základní kola jako taková vznikla k 1.9.1945. kolou s právní subjektivitou je k datu 1.1.1995
s vymezením úkol  ve z izovací listin . Základní kola je sou ástí výchovn  vzd lávací
soustavy, je za azena do rejst íku kol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má
odpov dnost vyplývající z t chto vztah .  Podle platných p edpis  poskytuje kola základní
vzd lání. Ve kole se vyu uje podle u ebních dokument  vzd lávacího programu zvlá tní koly
.j. 22 980/97 – 22, vzd lávacího programu pomocné koly .j. 24 035/97 – 22 a druhým rokem

podle kolního vzd lávacího programu základního vzd lávání .j. 223/2007 v prvním, druhém a
pátém, estém ro níku koly.

• Základní kola sdru uje t i sou ástí koly – základní kolu, základní kolu speciální a kolní
dru inu. Ve kole je 10 t íd základní koly,  dv  t ídy základní koly speciální a dv  odd lení
kolní dru iny.

• Materiáln  technické podmínky – kola sídlí v budov , která je v majetku m sta. K dispozici
máme malou t locvi nu, posilovnu, kovodílnu, d evodílnu, cvi nou kuchy  a k výuce t lesné
výchovy vyu íváme také sportovní halu BIOS, která se nachází nedaleko koly. Její vybavení i
velikost spl uje podmínky pro výuku v ech sport , gymnastiky i lehké atletiky.  Deta ovaná
pracovi kola nemá.

• kola vede áky p i výchov  a vzd lávání k samostatnosti, seznamuje je s moderními zp soby
získávání informací a jejich pou ití v b ném ivot . K tomu vyu ívá u ebnu výpo etní
techniky a to nejen k výuce práce s po íta em, ale také k výuce eského jazyka, anglického
jazyka, matematiky, zem pisu, p írodopisu, vlastiv dy, p írodov dy i chemie. K tomuto ú elu
je u ebna vybavena devíti po íta i s výukovými programy. V dostate né mí e je také vyu ívána

mailto:ssslany@vilny.cz
http://www.sweb.cz-z�kladn�
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práce s internetem. Po skon ení výuky je u ebna p ístupna ák m p i práci v krou cích, kolní
dru inou i u iteli koly. U itelé mají k dispozici dal í t i po íta e p ímo ve sborovn koly.

editelka koly má k dispozici také notebook.

• Základním cílem výchovn  vzd lávacího procesu je upev ovat v ácích základy kvalitního,
funk ního a moderního vzd lávání v rozsahu jejich pot eb, p edpoklad  a mo ností. Kultivovat
osobnost ák  po stránce rozumové, emocionální i volní. Seznamovat áky se základními
ivotními, duchovními a mravními hodnotami, u it je orientovat se v sob  samém i v dal í
ivotní dráze. Rozvíjet t lesnou zdatnost a pohyblivost ák . D le ité jsou také dovednosti

sociální, významné pro komunikaci ák  ve kole, v blízkém prost edí i v ob anském ivot .
li by získat schopnost spolupracovat s lidmi, schopnost hájit a prosazovat své oprávn né

zájmy s úctou k ostatním a s korektním jednáním s nimi, schopnost respektovat individuální,
národnostní a jiné odli nosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje jakými jsou agresivita,
bezohlednost, cynismus, národnostní a rasové p edsudky. Postupn  by áci m li poznávat
základní hodnoty a principy demokratiké spole nosti, seznamovat se se zp soby uplat ování
ob anských práv a povinností. K aktuální cíl m pat í i utvá ení smyslu pro právo a právní ád i
pochopení nebezpe í d sledk  protiprávního jednání.

3. koly a kolská za ízení – len ní

I. koly – nejvy í povolený po et d tí/ ák  a napln nost (k 30. 9. 2008)

Typ koly/ Z IZO
Nejvy í

povolený po et
tí/ ák

Skute ný
po et
tí/ ák

epo tený
po et

pedagogických
pracovník

Po et
tí/ ák  na
ep. po et

ped. prac.
 praktická 102114013 160 93 14,5 6,4
 speciální 102114013 30 13 3 4,3

II. kolská za ízení – nejvy í povolený po et d tí/ ák  (strávník , ubytovaných, klient ) a napln nost  (k 30. 9.
2008)

kolské za ízení IZO

Nejvy í
povolený po et

tí/ ák  (ubyt.
/stráv./klient )

Skute ný po et
tí/ ák  (ubyt.

/stráv./klient )
Z toho cizích

epo tený
po et

pracovník

kolní dru ina 110034473 24 24 0 0,9

• Jeliko  jsme spádovou kolu, do které se sjí jí áci z celé oblasti Slánska, umo uje kola
svým ák m, na základ  po adavk  zákonných zástupc , náv vu  ranní kolní dru iny.
Vzhledem k vlakovým a autobusovým spoj m by byli áci odsouzeni k toulání  a v zimních

sících k mrznutí venku, zárove  se takto sna íme zajistit bezpe nost ák koly.

• kola ( kolské za ízení) nevykazuje  dopl kovou innost.
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4. Souhrnné údaje o d tech/ ácích

I. D ti/ áci podle typu koly/ kolského za ízení (k 30. 9. 2008)

Typ koly/ Z ti/ áci
Po et t íd

(u D/ K po et
odd lení)

Pr r po et
tí/ ák  na t ídu

(odd lení)
 praktická 93 10 9,3
 speciální 13 2 6,5

kolní dru ina 24 2 12

• Podle rehabilita ního programu pomocné koly se nevzd lával ádný ák koly a
podle individuálních vzd lávacích plán  se vzd lávali dva áci.

• Cizí státní p íslu níci se ve kolním roce 2008/2009 ve kole nevzd lávali.

• Z jiných kraj  do na í koly nedochází ádný ák.

II. D ti/ áci podle druhu zdravotního posti ení (k 30. 9. 2008)
Druh posti ení  speciální íp. stupe Pr

Mentální posti ení 79 13
- z toho t ké mentální posti ení 12
- z toho hluboké mentální posti ení
Sluchové posti ení
- z toho nesly ící
Zrakové posti ení
- z toho nevidomí
Vady i

lesné posti ení
Soub né posti ení více vadami 5
- z toho hluchoslepí
Vývojové  poruchy u ení 3
Vývojové  poruchy chování 1
Autismus 1
Bez zdravotního posti ení 5 0

5. Údaje o p ijímání d tí/ ák  do koly

• kola nemá M  a do p ípravného stupn  Z  speciální se nep ihlásil ádný ák ji  po dobu
posledních ty  let. Odklad povinné kolní docházky nebyl ud len.

II. Zápis ák  do 1. t ídy Z  a následné p ijetí pro kolní rok 2008/2009, po et ud lených odklad  P D (k 1. 9.
2008)

Po et odklad  P D
Typ koly Po et d tí

u zápisu navr ený skute ný

Po et nov  p ijatých
ák

do 1. ro níku
 praktická 1 0 0 4
 speciální 1 0 0 1
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• V komentá i uve te, kolik d tí p lo z vlastní M  a kolik bylo p ijato odjinud, jaký druh
zdravotního posti ení nebo znevýhodn ní byl u nov  p ijatých ák  diagnostikován.

• Údaje o ácích, kte í se ve kolním roce 2008/2009 vrátili z d vodu dodate  ud leného
odkladu P D ze Z  zp t do M .

• Údaje o ácích p ijatých v pr hu kolního roku 2008/2009 (po ty, za azeni do ro níku, odkud
li apod.).

• Uve te údaje o celkovém po tu ák  p ijatých do Z  praktické a do Z  speciální k 1. 9. 2009
pro kolní rok 2009/2010.

•
III. Údaje o p ijetí ák  do praktické koly pro kolní rok 2008/2009 (k 1. 9. 2008)

• kola nemá v sou ásti Praktickou kolu.

• Z jiných kraj  k 1. 9. 2008 a k 1. 9. 2009 nebyl p ijat ádný ák.

6. Údaje o výsledcích ve vzd lávání
I. Prosp ch a docházka ák  v ech ro ník  celkem (v etn  záv re ných ro ník ) – k 30. 6. 2009

Prosp ch a docházka ák  v ech ro ník Po et ák

Základní kola praktická
áci celkem

Prosp li s vyznamenáním

Prosp li
Neprosp li
- z toho opakující ro ník

Nehodnoceni
Pr rný prosp ch ák
Pr rný po et zame kaných hodin na áka/z toho neomluvených

Základní kola  speciální
áci celkem

Prosp li s vyznamenáním

Prosp li
Neprosp li
- z toho opakující ro ník

Nehodnoceni
Pr rný prosp ch ák
Pr rný po et zame kaných hodin na áka/z toho neomluvených

Praktická kola
áci celkem

Prosp li s vyznamenáním
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Prosp li

Neprosp li
- z toho opakující ro ník
Nehodnoceni

Pr rný prosp ch ák
Pr rný po et zame kaných hodin na áka/z toho neomluvených

• Po et ák  hodnocených slovn  (podle typu koly):

a) ve v ech p edm tech
b) pouze ve vybraných p edm tech

• V textu doplnit údaje o komisionálních zkou kách – po et ák , ro ník, obor vzd lání,
edm ty, d vody, výsledky.

• Pr rná docházka d tí do mate ské koly a p ípravného stupn  základní koly speciální ve
kolním roce 2008/2009.

II. Výsledky záv re ných zkou ek v praktické kole (k  30. 6. 2009)

• kola nemá v sou ásti Praktickou kolu.

7. Chování ák
Chování ák  (k 30. 6. 2009)

Hodnocení chování
Typ koly

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé
Základní kola praktická

 speciální
Praktická kola

• vody pro sní ení známek z chování (káze ské p estupky, neomluvená absence,…)
a uskute ná výchovná opat ení.

8. Absolventi a jejich dal í uplatn ní
Absolventi koly – p ijímací ízení na vy í typ koly (k 30. 6. 2009)

Typ koly Po et
absolvent ijati do Pr ijati do OU ijati na jinou Nepodali

ihlá ku
 praktická
 speciální -

• V textu uve te, ve kterém ro níku áci P D ukon ili a po et ák , kte í po spln ní P D
nezískali základní/základy vzd lání.

• Odchody ák  ze koly b hem kolního roku, d vody, po et ák , kte í p li do b ných kol.
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9. Údaje o nezam stnanosti absolvent  praktické koly
Nezam stnaní absolventi praktické koly – podle statistického zji ování ú ad  práce (k 30. 4. 2009)

Kód a název oboru Po et absolvent
– kolní rok 2007/2008

Z nich po et
nezam stnaných

– duben 2009

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs  Pololetní statistiky absolvent
(1. pololetí – tj. 30. duben) tab. – Absolventi podle kol a obor , kde je mo né vyhledat po ty nezam stnaných
absolvent  jednotlivých kol ve v ech okresech eské republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého
pobytu na ú adech práce evidováni. Nezam stnaní absolventi za poslední kolní rok jsou uvedeni v posledním sloupku
(Ukon ení koly v období od p edminulého výpo tu - 12 m síc , tj. období od 1. 5. do 30. 4.).

10. Jazykové vzd lávaní na kole
I. áci u ící se cizí jazyk (k 30. 9. 2008)

Jazyk Po et ák Po et skupin
Anglický jazyk 20 2
Pozn.: Je mo né rozd lit podle typu koly nebo up esnit v textu.

II. U itelé cizích jazyk  – rozlo ení kvalifikace (k 30. 9. 2008)
Kvalifikace vyu ujících

Jazyk Po et u itel
celkem pedagogická

 i odborná áste ná ádná
Rodilí
mluv í

Anglický jazyk 2 0 1 1 0

• V komentá i zhodno te úrove  jazykového vzd lávání ve sledovaném kolním roce, analyzujte
její vnit ní i vn í p iny. Uve te informace o jazykovém vzd lávání u itel  cizích jazyk
(forma, po et vzd lávajících se, dosa ená úrove , úsp  slo ené zkou ky).

11. Úrove  informa ní a po íta ové gramotnosti ve kole

• Ve kole máme jednu po íta ovou u ebnu s devíti po íta i s p ipojením na internet. Dále
disponujeme jedním po íta em ve  t íd  základní koly speciální s  p ipojením k internetu, jeden
po íta  v VIII.A a jeden v VIII.B t íd  s p ipojením k internetu. V leto ním roce byl proveden
rozvod p ipojení k internetu ve v ech u ebnách koly.  Nejv í problémem jsou op t finance,
po íta e postupn  stárnou a na obnovu nám prost edky neposta ují. Bylo by t eba zvý it
kapacitu po íta ové u ebny na deset PC. V ím, e situace se zlep í v p tích letech. Ve kole
pracují krou ky IT, áci mají mo nost vyu ití i v mimo kolním ase, dále se do práce
v po íta ové u ebn  zapojuje také D. Vyu íváme u ebnu velmi asto  ve v ech t ídách koly a

ichni u itelé jsou schopni s technikou pracovat. Ve sborovn  mají u itelé k dispozici 3 PC
s p ipojením k internetu a dal í 3 PC jsou k dispozici vedení koly + jeden notebook má
k dispozici editelka koly.
Z  základní u ivatelské znalosti   21 pedagog

P0  kolení pou ených u ivatel    10
P  volitelný modul      9

P  druhý volitelný modul     1

• Zhodno te úrove  vybavení koly informa ními technologiemi, jejich vyu ívání v hodinách,
dostupnost pro áky v dob  mimo vyu ování, dostupnost pro pedagogy, úrove  po íta ové
gramotnosti pedagog , vzd lávání pedagog  v ICT apod.

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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12. Údaje o pracovnících koly
I. Základní údaje o pracovnících koly (k 30. 9. 2008)

Pedagog.
pracovník

Pracovní za azení,
funkce Úvazek Kvalifikace – dosa ený stupe  vzd lání, obor,

pedagogická zp sobilost Titul
Délka
ped.

praxe
2482 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 11
1030 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 30
1217 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ 17
2422 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ 27
4761 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 24
1033 Zástupkyn editelky 1,000 Vysoko kolské Mgr. 30
1224 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ 7
1085 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 21
4709 editelka koly 1,000 Vysoko kolské Mgr.Bc. 29
8417 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 19
1038 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 27
1044 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 34
1223 Asistentka u itele 1,000 St edo kolské 3
1207 itel 1,000 Vysoko kolské Bc. 10
1213 Vychovatelka 0,650  St edo kolské 22

1674 itelka, výchovná.
poradkyn 1,000 Vysoko kolské Mgr. 20

2546 itel 1,000 St edo kolské, bez PZ 10
3067 Vychovatelka 0,357 St edo kolské 23
1222 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 36
2669 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ 25
1204 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ 14

• Ve kole pracovala jedna asistentka pedagoga pro d ti a áky se sociálním znevýhodn ním.
Pracuje na plný úvazek a ten je doposavad hrazen z prost edk  p id lovaných M MT.  Její
nápl  práce.

• ímá výchovná práce podle pokyn  vyu ujícího

• íprava na výchovnou innost a práce bezprost edn  s ní související

• Pomoc u iteli p i p íprav  u ebních pom cek

• Spolupráce se v emi u iteli

• Spolupráce s rodi i a ostatní ve ejností

• Spolupráce s romskou komunitou ve m st

• ast na poradách koly

• ast na DVPP

• Pomoc p i ení problém  v souvislosti s výchovným a vzd lávacím procesem

• Individuální výchovná práce s áky v rámci vyu ovacího procesu

• ast p i organizaci akcí sportovního i spole enského charakteru
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• Pomoc ák m p i aklimatizaci na kolní prost edí

Asistent pedagoga je v tomto typu kolního za ízení velkým p ínosem pro pedagoga i
samotného áka. M l by se do it zp sob jejich financování. Je velmi t ko zpracovávat jeho
mzdu, kdy  je  v kv tnu editel koly neví, zda bude mít pro n j prost edky navíc, i naopak
musí po ítat se mzdou z vlastního rozpo tu. Pot eba asistent  pedagoga se m ní v pr hu roku

kolikrát, jeliko  se v poslední dob  zvy uje po et ák , hlavn  s diagnózou ADHD a
kombinace posti ení, kte í jeho pomoc nutn  pot ebují.

Po et pracovník

celkem
fyzický/p epo tený

nepedagogických
fyzický/p epo tený

pedagogických
fyzický/p epo tený

pedagogických
– s odbornou

kvalifikací

Po et ák  na
epo tený po et

pedagog. prac.

25/ 5/5 20/ 13

• Údaje o po tu pedagog  bez kvalifikace speciální pedagogiky.
II. V ková struktura pedagogických pracovník  (k 30. 9. 2008)

Po et pedag.
pracovník do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let Z toho

chodci
Pr rný

k
Celkem 2 5 8 5 0 0 43,9
z toho en 2 3 8 5 0 0 44,7

III. Pedagogi tí pracovníci – podle nejvy ího dosa eného vzd lání (k 30. 9. 2008)
Po et ped. pracovník  – dosa ené vzd lání

vysoko kolské
- magisterské a vy í

vysoko kolské
 - bakalá ské vy í odborné st ední základní

10 2 0 8 0

IV. Pedagogi tí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2008)
Po et ped. pracovník  s praxí

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více ne  30 let
0 3 6 8

• Údaje o po tu osobních asistent  pro d ti a áky se zdravotním posti ením, jejich úvazcích,
zp sobu financování a zam stnavateli. Stru  popi te rozsah a p ínos jejich innosti.

• Údaje o zp sobu financování asistent  pedagoga pro d ti a áky se zdravotním posti ením a pro
ti a áky se sociálním znevýhodn ním, pokud mají vy í úvazek, ne  je hrazen

prost ednictvím KÚ St edo eského kraje. Stru  popi te rozsah a p ínos jejich innosti.

• V komentá i uve te, zda sou asný stav po tu asistent  pedagoga (p íp. osobních asistent )
odpovídá pot ebám koly.

 V. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2008)

edm t Celkový po et hodin
odu ených týdn

Z toho odu ených
aprobovan

eský jazyk 67 44
Anglický jazyk  6  6
Prvouka  6  6
Vlastiv da  4 1

írodov da 2 1
Ob anská výchova  5   0
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jepis  5 4
Zem pis  7 5
Matematika  54 35

írodopis  10 2
Fyzika  5 1
Chemie  2 2
Hudební výchova  10 3
Výtvarná výchova  10 6
Rýsování  4 4
Pracovní vyu ování  75 42

lesná výchova  27 12
ová výchova  9 9

Dopl ková hodina  9 5
Disponibilní hodina  8 5

Celkem  319 187

tení 4 2
Psaní 4 2
Po ty 6 3

cné u ení 4 2
Smyslová výchova 2 1
Pracovní a výtvarná výchova 10 5

lesná výchova 10 5
Hudební výchova 4 2

ová výchova 2 1

Celkem 46 24

• Personální zm ny ve kolním roce:
- po et pedagogických pracovník , kte í nastoupili na kolu, z toho po et absolvent  PedF (u

D absolvent  SPg ) a jejich odbornost
- po et pedagogických pracovník , kte í ode li ze koly, z toho na jinou kolu a mimo

kolství, v etn  uvedení d vod

13. Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník  v etn  vedoucích pracovník
(ve smyslu Vyhlá ky 317/2005 Sb., o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník , akredita ní
komisi a kariérním systému pedagogických pracovník )

• Studium ke spln ní kvalifika ních p edpoklad
- vzd lávací instituce, obor studia (zam ení), po et studujících, po et absolvent , získaná

certifikace (diplom – titul, osv ení)

• Studium ke spln ní dal ích kvalifika ních p edpoklad
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- vzd lávací instituce, obor studia (zam ení), po et studujících, po et absolvent , získaná
certifikace (diplom – titul, osv ení)

- Studium k prohlubování odborné kvalifikace (pr né vzd lávání – kurzy, seminá e)
a samostudium

a) po et jednodenních a dvoudenních akcí
b) po et vícedenních akcí
- vzd lávací instituce, zam ení akcí, po et zú astn ných
c) samostudium

• Finan ní náklady vynalo ené na DVPP

14. Údaje o dal ích aktivitách a prezentaci koly na ve ejnosti

• Zájmová innost organizovaná kolou (krou ky, …)

• Mimo kolní aktivity (exkurze, …)

• Programy a projekty (nové i pokra ující):
a) zapojení koly doprojekt  nadregionálního i celostátního významu s finan ní podporou
z fond  EU ((nap . programy OP RLZ, OP VK;  nap . projekt VIP kariéra)
b) p edlo ení/realizace vlastních projekt  v rámci program  EU (OP RLZ, ROP NUTS 2
St ední echy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finan ní podporou z fond  EU

        c) zapojení koly do mezinárodních program  (Socrates atd.)
        d) zapojení koly do rozvojových program  M MT

e) zapojení koly do program  a projekt  vyhlá ených St edo eským krajem
        f) zapojení koly do program  a projekt  vyhlá ených dal ími subjekty

- vyhla ovatel programu (projektu), název a stru ná charakteristika podaného (schváleného)
projektu,  schválená finan ní podpora, finan ní spoluú ast kraje, vlastní i jiné finan ní
zdroje, pr h realizace, erpané finan ní prost edky; v p ípad , e byl projekt ukon en,
stru  zhodno te jeho p ínos a uve te jeho výsledky

• Spolupráce se zahrani ními kolami – obsah, p ínos, výsledky apod.

• ast ák koly ve v domostních, sportovních, um leckých a jiných sout ích a olympiádách
– zhodnocení akce, výsledky ák koly

• Akce uskute né v rámci prevence sociáln  patologických jev , dal í zp soby jejich
edcházení (stru ný komentá  dopl te údaji o p ípadném výskytu projev  diskriminace, ikany

a násilí, výskytu u ívání návykových látek apod. v etn  zp sobu ení t chto problém )

• Výchovné akce zam ené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce sm ující
k výchov  k humanismu apod.

• Spolupráce koly se z izovatelem, obcí, sociálními partnery, ú ady práce, zam stnavateli a
dal ími subjekty

• Aktivity koly uspo ádané pro ve ejnost, áky jiných kol apod.
Dal í akce nebo innosti koly

15. Dal í vzd lávání ve kole v rámci celo ivotního u ení

• Kurzy k dopln ní základního vzd lání a základ  vzd lání podle typu koly – po et kurz ,
astník  a absolvent

• Ostatní innosti v rámci dal ího vzd lávání
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16. Výchovné a kariérní poradenství

• Popis innosti výchovného a kariérního poradenství ( kolského poradenského za ízení)

• Informace o odborných pracovnících

• Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou St edo eského kraje a speciáln
pedagogickými centry

• Spolupráce s rodi i, léka i, sociálními pracovníky, policií apod.

17. Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené eskou kolní inspekcí (p íp. o dal ích
kontrolách neuvedených v bod  19)

• Termín, zam ení a záv ry inspekce, opat ení p ijatá editelem koly na základ  zji ní
inspekce (kontroly)

18. Dal í innost koly

• Zprávy o innosti kolské rady, studentského parlamentu, sdru ení rodi   apod.

19. Ekonomická ást výro ní zprávy o innosti koly
I. Základní údaje o hospoda ení koly

Za rok 2008 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2009 (k 30. 6.)
innost innostZákladní údaje o hospoda ení koly

v tis. K
Hlavní Dopl ková Hlavní Dopl ková

1. Náklady celkem 11 721 822,63 0 5 699 552,40 0

2. Výnosy celkem 11 736 860,93 0 5 993 492,31 0

ísp vky a dotace na provoz
(ú . 691) 11 712 162,00 0 5 987 327,00 0

z toho
ostatní výnosy 24 698,93 0 6 165,31 0

3.
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK

ed zdan ním 15 038,30 0 293 939,91 0

II. P ijaté p ísp vky a dotace

ijaté p ísp vky a dotace v tis. K Za rok 2008
(k 31. 12.)

1. P ijaté dotace ze státního rozpo tu celkem (INV) 0

2. ijaté dotace z rozpo tu kraje (v etn  vrácených p íjm  z pronájmu) celkem
(INV) 0

3. ijaté p ísp vky a dotace na neinvesti ní výdaje ze státního rozpo tu p es ú et
izovatele (M MT apod.) celkem (NIV) 10 132 841

ímé vzd lávací výdaje celkem (UZ 33 353) 9 850 538

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 7 285 962

ostatní celkem1 (nap . UZ 33 163, 33 439,… - vypsat v echny) 2 564 576

33 005 - zvý ení nenárokových slo ek plat  PP 62 000

33 457 – financování asistenta pedagoga 220 852
z toho

z toho
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4. P ijaté p ísp vky a dotace  na neinvesti ní výdaje z rozpo tu kraje celkem  (NIV) 1 579 321

né provozní výdaje celkem (UZ 000) 1 558 432,63

ostatní ú elové výdaje celkem1 (vypsat v echny - nap . UZ 001, 002, 003,…)

z toho

z toho

5. Z jiných zdroj  (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko
atd.)

1Dopl te do tabulky vý i ve kerých vyu itých  ú elových  dotací, název  ozna te odpovídajícím UZ (nap . Program
protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001).

Komentá  k ekonomické ásti: Stru né zhodnocení ekonomické situace za dané období, v etn
nov  po ízených významných  investic nebo dokon ených velkých oprav. V p ípad , e PO
skon ila ve ztrát , napsat stru né zhodnocení jejich p in a navrhnout opat ení k jejímu odstran ní.

Informace o výsledcích kontrol hospoda ení provedené orgánem kraje v p enesené p sobnosti,
eskou  kolní  inspekcí,  Nejvy ím  kontrolním  ú adem,  pop ípad   informace

o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspek ními orgány.
Pokud není uvedeno v kapitole 14, napi te jakým zp sobem byly vyu ity p ísp vky získané
z jiných zdroj  (tabulka – bod 5).

20. Záv r

Celkové stru né zhodnocení innosti koly (hlavní i dopl kové) v uplynulém kolním roce,
napl ování stanovených cíl  a priorit, p edpoklady dal ího vývoje koly, úkoly, návrhy a
opat ení k jejímu zkvalitn ní.

Datum zpracování zprávy:   Datum projednání v kolské rad :

Podpis editele a razítko koly:

Poznámka: Pro p ehlednost výro ní zprávy dodr te íslování kapitol. Obsah výro ní zprávy
roz te podle pot eby o dal í d le ité informace. Tabulky mohou být v len ny do textu nebo
za azeny jako p íloha s íslováním odpovídajícím jednotlivým kapitolám. Do tabulek
vkládejte ádky podle pot eby, nepot ebné ádky (tabulky) i poznámky odstra te. Tabulky

dy dopl te komentá em.


