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Základní škola a Mateřská škola Chotěvice
543 76 Chotěvice 74, okres Trutnov, tel. 733 644 050,
e-mail: zs.chotevice@quick.cz

Výroční zpráva o činnosti školy

Zpracoval:
Mgr. František Šubert, ředitel školy

Školní rok: 2015/2016

1. Základní údaje o škole

Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov

Adresa školy:

543 76 Chotěvice 74

IČO:

75018209

Telefon / fax:

499 447 160

E-mail:

zs.chotevice@quick.cz

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zařazení do Sítě škol, předškolních
a školských zařízení:

1.1.2003 ( č.j. 27 605/2003-21)

Zařazení do Rejstříku škol a
školských zařízení:

1.9.2007 (č.j. 5 989/2007-21)
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Ředitel příspěvkové organizace

Mgr. František Šubert, ve funkci od 1.1.2003 na základě
konkurzního řízení a jmenování ze dne 20.12.2002
Potvrzení ve funkci na další funkční období dne 23.7.2012

Název zřizovatele:

Obec Chotěvice
543 76 Chotěvice čp. 275, IČO: 277924
Základní škola, Chotěvice 74
Součásti školy:
Mateřská škola, Chotěvice 229
Školní družina, Chotěvice 74
Školní jídelna, Chotěvice 74
Školní jídelna - výdejna, Chotěvice 229
IZO ředitelství:
650 063 651
Mgr. František Šubert, ředitel školy
Vedoucí pracovníci:
Karolína Suchánková, vedoucí učitelka MŠ
Marcela Šimanovská, vedoucí ŠJ
Přehled hlavní činnosti školy (podle Poskytování základního a předškolního vzdělávání a
zřizovací listiny):
zabezpečení školního a závodního stravování
Součásti školy
Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna

Kapacita
35 dětí
65 žáků
55 žáků
Neuvádí se
Neuvádí se

IZO
107 587 912
102 578 079
117 900 524
102 906 416
168 102 579

Personální obsazení Základní školy a Mateřské školy
Pedagogičtí pracovníci školy :
- třídní učitelka, aprob. 1.stupeň, VŠP, praxe 12 let;
- třídní učitelka, VŠP, aprobace pro 1. stupeň, praxe 14 let;
- třídní učitelka, VŠP, aprobace pro 1. stupeň, praxe 13 let;
- ředitel školy, třídní učitel – VŠP, aprob. 1.stupeň, praxe ve školství 36 let;
- vychovatelka + učitelka, VŠP, ve školství 15 let;
- vychovatelka + učitelka, SPgŠ (vychovatelství), ve školství 31let;
- vedoucí učitelka MŠ, SPgŠ, praxe ve školství 7 let;
- učitelka MŠ, SPgŠ, praxe ve školství 2 roky;
- učitelka MŠ, SV, praxe ve školství 37 let.
Nepedagogičtí pracovníci:
- vedoucí ŠJ;
- kuchařka ŠJ ZŠ;
- pomocná kuchařka a uklízečka v MŠ;
- topič v MŠ;
- školnice ZŠ.
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Komentář:
 Celkový počet fyzických osob s platnou pracovní smlouvou byl 13, přičemž některé z nich
mají více zkrácených úvazků, nebo dohodu o provedení práce.
 Normativní limit počtu zaměstnanců a skutečný přepočtený stav dle přidělených úvazků byl
ve školním roce následující:
Limit počtu ped. pracovníků
7,72
Limit počtu neped. prac.
4,08
11,80

Skutečnost
8,64
Skutečnost
3,37
Celkem
12,01

Aprobovanost
90,2 %
-

2. Charakteristika školy
Základní škola
 Základní škola Chotěvice je málotřídní škola 1. stupně, s 1. až 5. ročníkem
 Příspěvkovou organizací je od 1. ledna 2002.
 Vzhledem k počtu žáků byla navýšena kapacita základní školy z 55 na 65 žáků a organizace
vyučování byla čtyřtřídní.
 Výuka probíhá ve čtyřech prostorných učebnách, ze kterých tři jsou samostatné kmenové třídy
a jedna s alternativním provozem jako třída školní družina, všechny učebny jsou s dobrou
materiální a estetickou výbavou. Škola má vlastní tělocvičnu odpovídající počtu dětí
jednotlivých skupin. Učební pomůcky se postupně doplňují dle potřeby a požadavků
vyučujících.
 Činnost školní družiny probíhá ve dvou místnostech, přidělených dle počtu dětí ve výchovné
skupině. V I. skupině bylo 30 žáků z 1. a 2. ročníku, přičemž II. skupinu tvořilo 32 žáků ze 3.,
4. a 5. ročníku. Jak bylo uvedeno výše, I. ŠD fungovala alternativně jako učebna pro 16 žáků
druhého ročníku.
Mateřská škola
 Od 1. ledna 2003 je Mateřská škola Chotěvice součástí příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov, která má jiné místo poskytování vzdělávání a
školských služeb – Chotěvice č. 229.
 Mateřská škola funguje v budově vilového typu, s prostorami stavebně přizpůsobenými této
činnosti.
 Mateřská škola fungovala ve školním roce 2015/2016 jako dvojtřídní, přičemž děti byly
rozděleny dle věku rovnoměrně na Pastelky s předškoláky a staršími dětmi a na Žabičky, kde
byly nejmladší děti. Celkový počet dětí v MŠ k 30.9.2015 byl 33 dětí, na konci měsíce června
roku 2016 pak bylo zapsáno 35 dětí.
 MŠ se nachází cca 100 m od budovy ZŠ, je obklopena rozlehlou zahradou, která je částečně
využívána pro činnost MŠ s patřičným materiálním vybavením – pískoviště, dětské hřiště,
lavičky atd.
Školská rada:
• Dle Zákona č. 261/2004 funguje ode dne 27.11.2005 při ZŠ a MŠ Chotěvice šestičlenná Školská
rada. Schůzí Školské rady se jako host zúčastňoval i ředitel školy. Rada projednala Výroční zprávu o
činnosti školy a jiná témata dle zákona. Rada funguje ve třetím volebním období v následujícím
složení: 2 členové za rodiče žáků ZŠ a MŠ, 2 členové za pracovníky organizace a 2 za obec jako
zřizovatele školy.
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3. Vzdělávací programy školy, přehled učebních plánů
3.1. Vzdělávací programy školy
Vzdělávací programy školy
A / Základní škola
 Všechny ročníky základní školy se vzdělávaly podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, „Škola pro všechny“, č.j. 92/2007.
Byl sestaven dle materiálu MŠMT:
„Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“, č.j. 31 504/2004-22
B / Mateřská škola
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ - č.j. 32 405/2004 –22
Školní vzdělávací program ,,Krakonoš je pánem hor, to vì každý živý tvor,chrání
všechny rostliny, stromy, keře, byliny." - č.j. 100/2015

Komentář
Ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém ročníku se vyučoval anglický jazyk ve předepsané týdenní dotaci
dle učebního plánu pro školní rok 2015/2016, respektive 1, 3, 3 a 3 hodiny týdně. Jako příprava pro
následné efektivnější vyučování cizího jazyka fungoval pro žáky 1. ročníku kroužek angličtiny
v rozsahu 1 hodina týdně. Již tradičně se tohoto kroužku zúčastňuji všichni žáci 1. ročníku ZŠ.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik probíhal od 20.3.2015 do 12.6.2015 v rozsahu deseti dvouhodinových lekcí.
Povinně a bezplatně se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku. Výuka a provozní náklady jsou hrazeny ze
státního rozpočtu a z provozního rozpočtu přiděleného zřizovatelem. Ostatní ročníky si musely hradit
cenu školného, přičemž na dopravu byly čerpány prostředky z finančního příspěvku obcí Čermná a
Chotěvice, jakož i příspěvky na dopravu od žáků 2. a 3. ročníku. Tato podpora účasti na plaveckém
výcviku i žáků, kteří dle osnov již nemají tento výcvik povinný, se ukázala v průběhu let jako velice
přínosná zvlášť pro žáky, kteří během povinného výcviku techniku plavání nezvládli.
Pro děti z MŠ a žáky 1. ročníku je to pak dobrá příprava na povinný plavecký výcvik. Děti z MŠ se
plaveckého výcviku zúčastnily v rozsahu pěti dvouhodinových lekcí společně s dětmi z MŠ Pilníkov,
čímž se ekonomicky rozložily výdaje na dopravu. Rovněž na dopravu na plavecký výcvik dětí z MŠ
byl vyhrazen příspěvek z rezervního fondu z darů, který organizace ve svém účetnictví eviduje.
Integrace žáků se SVP
Žákům se SVP se na základě rozvrhu a IVP věnovali třídní učitelé v rozsahu po 1 hodině týdně.
Vyučující byli seznámeni se závěry z vyšetření žáků se SVPU, při hodnocení se řídili doporučením
PPP. Třídní učitelé se v rámci výše uvedené péče formou skupinového nebo individuálního doučování
věnovali rovněž ostatním žákům, kteří nárazově potřebovali mimořádnou péči nebo rekuperaci učiva
po delší absenci ve škole. Škola již čtvrtým rokem integrovala žákyni s těžkým tělesným postižením, a
to do konce prvního pololetí tohoto školního roku. Z osobních důvodů zákonní zástupci přihlásili
žákyni na jinou školu.
Zvláštní péče byla věnována přípravě žáků na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Na gymnázium
v Hostinném bylo tak následně přijato 12 žáků, kteří projevili zájem o toto studium a zúčastnili se
přijímacích zkoušek, z celkového počtu šestnácti žáků pátého ročníku.
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3.2. Učební plán pro I. stupeň školní rok 2015/2016
Vzdělávací
Vzdělávací
Vyučovací
ROČNÍK
Oblast

předmět

obor

38
Český jazyk
a literatura
9
Cizí jazyk

Český jazyk

Matematika a
její aplikace

22
Matematika a její
aplikace

Matematika

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho
svět

12
Člověk a jeho svět

Jazyk a
jazyková
Komunikace

Umění a
kultura

40

1 Informatika

Z
toho

1+7

40

2

3

3

10

1

5

5

25

3

1

1+

2

1

2.

3.

4.

5.

8

8

8

1+7

+1

3

4+1

4+1

Anglický jazyk 10

25

Celkem
předměty

l.

4+1

2

Prvouka

6

2

2

Přírodověda

4

2

2

Vlastivěda

4

1+1

1+1

DČD

2

12
Hudební výchova

Hudební výchova 5

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova 7

1

1

1

2

2

Člověk a
zdraví

10
Tělesná výchova

Tělesná výchova 10

2

2

2

Člověk a svět
práce

5
Praktické činnosti
Člověk a svět práce
5

1

1

1

Celková
povinná
časová
dotace

20

21

Z toho
disponibilní
časová
dotace

1

1

14
2

12

2

2

10

1

1

5

23

27

27

118

2

2

3
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Tabulka č. 5: Učební plán ZŠ pro I. stupeň
Komentář:
 Matematika v 1. až 3. ročníku – posílení povinného předmětu o 3 disponibilní hodiny;
 Český jazyk ve 4. a 5. ročníku – posílení povinného předmětu o 2 disponibilní hodiny;
 Anglický jazyk ve 2. ročníku – posílení povinného předmětu o 1 disponibilní hodinu;
 Informatika v 5. ročníku – posílení povinného předmětu o 1 disponibilní hodinu;
 Vlastivěda a přírodověda ve 4. a 5. ročníku posílení o 2 hodiny z disponibilní dotace
( dle ŠVP);
 Ve 2. a 3. ročníku se každoročně počítá s povinným plaveckým výcvikem dle ŠVP.
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1. Mateřská škola
Mateřská škola funguje jako dvojtřídní MŠ s celodenním pobytem. Dle statistických výkazů k
30.9.2015 bylo umístěno v Mateřské škole Chotěvice 33 dětí, ve věku od 3 do 7 let (dvě děti
s odkladem zahájení povinné školní docházky). Docházku v MŠ ukončilo v tomto školním roce 10
dětí, ze kterých 9 zahajuje 1. ročník povinné školní docházky na Základní škole Chotěvice, jedno dítě
má povolený odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok.
Mateřská škola fungovala ve školním roce 2015/2016 jako dvojtřídní, přičemž děti byly
rozděleny dle věku rovnoměrně na Pastelky s předškoláky a staršími dětmi a na Žabičky, kde byly
nejmladší děti. Celkový počet dětí v MŠ k 30.9.2015 byl 33 dětí, na konci měsíce června roku 2016
pak bylo zapsáno 35 dětí.
Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro MŠ
,,Krakonoš je pánem hor, to vì každý živý tvor,chrání všechny rostliny,stromy,ře,kebyliny."
- č.j.
100/2015, vycházejícího z „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ - č.j. 32 405/2004 –22,
který je upravován a přizpůsobován nové organizaci předškolního vzdělávání ve škole.
Většina dětí se v MŠ seznamuje se správným zacházením s psacími potřebami, s používáním nůžek,
učí se samostatnosti, samoobsluze, učí se správnému stolování, vštěpuje si hygienické návyky,
seznamuje se s pravidly slušného chováním, učí se pohybovým dovednostem, dovednostem v oblasti
jemné a hrubé motoriky atd.
Příhodná je v mateřské škole výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, které je důležité u dětí
pěstovat již od nejútlejšího věku.
Spolupráce učitelek v MŠ s rodiči byla po celý školní rok bez otevřených konfliktů. Stejně jako
v předchozích letech byl vymezen časový prostor věnovaný přípravě předškolních dětí na zahájení
školní docházky. Pro třídu starších dětí byly zakoupeny zobcové flétny a byla zahájena výuka hry na
flétnu. Většina dětí této třídy se rovněž zúčastnila plaveckého výcviku a lyžařského výcviku, oba
organizované školou v patřičných zařízeních, a to Plavecká škola Lokomotiva Trutnov a Lyžařská a
snowbordová akademie Černý důl.
Pedagogické pracovnice, ale i provozní zaměstnankyně MŠ se po celý školní rok snažily vychovávat a
pěstovat u dětí samostatnost, sebedůvěru, přizpůsobení se životu v různorodém a smíšeném kolektivu
dětí, vnímat a mít pozitivní vztah ke kamarádům, k dospělým osobám, k okolnímu světu.
Každodenní pedagogická činnost byla doplňována dalšími mimořádnými školními a mimoškolními
aktivitami v různých oblastech:
Poznávání blízkého a širšího okolí- výlety a exkurze:
• Výlet vláčkem do Hostinného
• Výlet do ZOO
• Vycházka k soutoku
• Vycházka ke krmelci
• Exkurze do rodinné farmy do Hostinného.
• Výlet k daňkům do Vrchlabí

14.09.2015
20.06.2016
10.05.2016
27.02.2016
14.03.2016
26.04.2016

Sportovní soutěže:
• Pouštění draka
• Projížďka na koni
• Soutěž v bobování
• Dětský den

02.11.2016
17.09.2015
14.01.2016
01.06.2016

Divadelní a hudební pořady:
• Divadelní představení Uffo
• Hrnečku, vař!

15.10.2015
25.04.2015
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Školní projekty:
• Jablíčkobraní
• Setkání s Barborou
• Čerti v MŠ
• Vánoční loučení
• Karneval
• Vynášení Moreny
• Vítání jara
• Jaro v trávě
• Čarodějnický rej
• Přípravný plavecký výcvik
• Loučení s MŠ

31.10.2015
06.12.2015
07.12.2015
14.12.2015
18.02.2016
16.03.2016
21.03.2016
05.04.2016
28.04.2016
12.05- 09.06.2015
29.06.2016

Akce pro děti a rodiče:
• Vánoční tvoření s rodiči
• Lyžařský kurz
• Velikonoční odpoledne s rodiči
• Besídka pro rodiče

02.12.2015
24.03.2016
29.06.2016

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 se konal 26.5.2016. Celkový počet žádostí o umístění dětí
v MŠ byl 11. Vhledem k uvolněné kapacitě po odchodu dětí zahajujících povinnou školní docházku,
bylo na základě daných kritérií pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 přijato všech 11 dětí, a to
s nástupem od 1. září 2016. Další dítě bylo po přistěhování rodiny přijato jako předškolák v pozdějším
termínu, s nástupem rovněž k 1.9.2016.
Poplatek za předškolní vzdělávání činil 200,-Kč/měsíc.

4.2. Základní škola
4.2.1. Organizace vyučování ve školním roce 2015/2016
Počet tříd : 4

Třídy a spojení ročníků
Třída

Ročníky

Počet ž.

Celkem

Třídní učit.

I.

1.

13

13

Mgr. Zuzana Břeňová

II.

2.

16

16

Mgr. Daniela Švecová

III.

3.
4.

6
11

17

Mgr. František Šubert

IV.

5.

16

16

Mgr. Veronika Sokolovičová

Celkový počet žáků k 30. 9. 2015: 62
Celkový počet žáků k 30. 6. 2016: 61
Do 1. ročníku nastoupilo celkem 13 žáků.
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3. Organizace školního roku 2015/2016 je následující:
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 (ve středu 28. října je státní
svátek).

V úterý 17. listopadu 2015 je státní svátek, a proto budeme čerpat v pondělí 16.
listopadu ředitelské volno.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna
2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016 (vysvědčení).
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Trutnov od 22. února do 28. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016
(vysvědčení).
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
4.2.3. Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání
Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka dle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, č.j. 92/2007.
Všechny vyučovací předměty byly vyučovány v předepsané časové dotaci dle platných učebních
dokumentů (RVP, učební plán, rozvrh hodin, standardy).
Z celkového počtu prospělo a postoupilo do dalšího ročníku všech 61 žáků.
Celkové hodnocení žáků – prospěch ke dni vydání vysvědčení, 24. 6. 2016
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet Chlapci Dívky Prospěli s
Prospěli Neprospěli
Slovní
žáků
vyznamenáním
hodnocení
14
10
4
14
0
0
0
16
7
9
16
0
0
0
6
4
2
3
3
0
0
9
6
3
5
4
0
0
16
11
5
9
7
0
0
61

38

23

47

14

0

0

Na základě tematického kalendářního plánování učiva jednotlivých předmětů, vyučující
neustále sledovali časový soulad probrané látky. Učivo jednotlivých tematických a časových úseků je
hodnoceno pomocí testů z pracovních sešitů nebo testů vypracovaných vyučujícími. Na základě tohoto
hodnocení bylo zjištěno, že většina žáků si osvojila probrané učivo na velmi dobré úrovni.
Z pátého ročníku přestoupilo do šestého ročníku na jiné školy všech 16 žáků následovně:
- Gymnázium Hostinné - 12 žáků
- ZŠ Pilníkov - 3 žáci
- ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem - 1 žák
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Chování
Za první i druhé pololetí školního roku bylo chování všech žáků hodnoceno známkou 1, čili velmi
dobré.
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017
Za účelem poznání podmínek na ZŠ Chotěvice proběhl dne 14.1.2016 den otevřených dveří,
kdy děti z MŠ navštívily s paní učitelkou školu a zúčastnily se také vyučovací hodiny v 1. ročníku.
Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2016/2017 proběhl dne 5. února 2016 a přihlásilo se celkem
14 dětí, z nichž dvěma byl doporučen a udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok.
Z toho z minulého zápisu nastoupí do prvního ročníku 2 žáci, kterým byl schválen odklad zahájení
povinné školní docházky o jeden rok a bylo vydáno rozhodnutí o odkladu zahájení povinné školní
docházky ve správním řízení dle § 37, § 165, odst.2, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 67, § 68 a § 69
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Počet dětí
přihlášených k
zápisu

Z toho počet odkladů ze
školního roku 2015/2016
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2

Z toho počet odkladů
Počet dětí přijatých do
školní docházky
první třídy pro školní
pro školní rok 2017/2018
rok 2016/2017

2
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4.2.4. Zájmová činnost:
Žáci se během školního roku mohli zúčastňovat následujících zájmových kroužků:
 Angličtina pro 1. ročník
 Dramatický kroužek
 Mažoretky s pom pom
 Hudební kroužek
 Sportovní kroužek
 Školní družina patří dle školského zákona mezi tzv. „zájmové vzdělávání“. Vztahuje se na ni
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Při činnostech ve školní družině
jsou voleny takové metody a formy práce, aby byl žákům zajištěn aktivní odpočinek. Velmi vhodnou
formou práce je právě soutěžení a praktické činnosti. Výroba vánočních dárečků a velikonočních
ozdobných předmětů je oblíbeným výstupem těchto činností. Také v letošním roce se velké oblibě
mezi dětmi i dospělými těšila keramicka pec, která umožňuje zhodnocení zručnosti a uměleckého
cítění dětí na vyšší úrovni. Tyto činnosti se uskutečňují ve třídách školní družiny, jindy v tělocvičně,
na školním hřišti nebo v přírodě. Aktivity ve školní družině rozvíjejí znalosti žáků, vědomosti a
návyky, rozvíjejí jejich talent a individualitu, jejich schopnosti.
 Vedení školy a učitelky považují nabídku zájmového kroužku angličtiny jako velice důležitý
krok k zahájení výuky cizího jazyka, což ve svých vyjádřeních schvalují i rodiče žáků, a proto se
tohoto kroužku zúčastňují všichni žáci 1. třídy.

4.2.5. Další školní a mimoškolní aktivity:










McDonalďs Cup – školní turnaj v minifotbalu (21.9. - 8.10.2015), vyhodnocení 8.10.2015
Hudební pořad „Písničky z pohádek“ – 1. – 3. třída a děti z MŠ
27.10.2015
Dušičkové čtení - noc ve škole –
(2.11. - 3. 11.2015)
Vítání občánků v Chotěvicích - hudební kroužek
08.11.2015
Výtvarná soutěž – Javorový list – Model Hostinné
20.11.2015
Exkurze do Dv. Králové (Vánoční ozdoby, Muzeum)
25.11.2015
Vítání občánků v Čermné – hudební kroužek
27.11.2015
Možná přijde i Barborka –nadílkové odpoledné ve ŠD společně s MŠ 04.12.2015
Vystoupení mažoretek a hudebního kroužku na společenské akci
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pro důchodce v Horní Olešnici
04.12.2015
Lucie – noci upije – akce ve ŠD
11.12.2015
Etnografická přednáška – Ondřej Landa-Kano
18.12.2015
Vystoupení mažoretek v Chotěvicích – obecní ples
16.01.2016
Lyžařský výcvik
08.02.2016 – 12.02.2016
„Zlatá tužka“ – odeslání prací do literární soutěže
12.02.2016
Karneval ve školní družině
16.02.2016
Vystoupení mažoretek – soutež DANCE BOX JILEMNICE
05.03.2016
Vystoupení mažoretek – předtančení na plese v Čermné
05.03.2016
Vystoupení mažoretek a hudebního kroužku na společenské akci
k MDŽ v Chotěvicích
12.03.2016
Exkurze do Dv. Králové – Lední revue, ZOO
16.03.2016
Vystoupení mažoretek – předtančení na školním plese v Chotěvicích 19.03.2016
Velikonoční dílna – (pletení pomlázky, barvení vajíček aj.)
23.03.2016
Vítání občánků v Pilníkově – hudební kroužek
03.04.2016
Vítání občánků v Chotěvicích – Taneční a dramatický kroužek
24.04.2016
McDonalďs Cup – okrskové kolo v Trutnově, starší žáci
27.04.2016
McDonalďs Cup – okrskové kolo v Trutnově, mladší žáci
28.04.2016
Výtvarná soutěž – „Namaluj svůj sen“ – Model Hostinné
09.05.2016
Svátek Slabikáře v 1. třídě
25.05.2016
Dětský den v Chotěvicích
28.05.2016
Divadelní vystouperní pro MŠ – Taneční a divadelní kroužek
02.06.2016
Školní výlet – Pevnost Josefov, Ratiboříce
09.06.2016
Soutěž v Pilníkově – Krkonošská Sněženka
10.06.2016
Vystoupení mažoretek
Závěrečná besídka
16.06.2016
Besídka pro děti z MŠ Chotěvice
20.06.2016
Cyklistický výlet 5. třídy
21.06.2016
Pěší výlet na Kateřinu
23.06.2016
Vystoupení mažoretek na pouti v Chotěvicích
25.06.2016
Vystoupení mažoretek na srazu rodáků v Zadní Ždírnici
02.07.2016
Školní tábor – Štědronín – Plazy
27.06.2016 - 01.07.2016.

5. Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty
Třídní schůzky, konzultační hodiny: Informace o prospěchu a chování: 10.11.2015; 28.04.2016 jednotlivé třídy dle rozpisu v žákovských knížkách.
V MŠ – schůze s rodiči dětí, individuální pohovory (možnost denně).
Informační tabule: provozní informace, aktuální oznámení, výsledky činností;
V MŠ na nástěnce ve vstupní části školy, internetové stránky.

6. Další vzdělávání pracovníků organizace
V oblasti DVPP je hlavní prioritou vedení školy organizační a finanční podpora stálého zdokonalování
učitelek angličtiny, jako jednoho z předpokladů dobré úrovně výuky cizího jazyka.
Cíle DVPP:

Cizí jazyk (angličtina) - zvyšování jazykových schopností v oblasti komunikace a
pedagogické kvalifikace
Zvyšování kvality výuky - praktické metodické a didaktické semináře, zvyšování kvalifikace
a řídící práce.

11

Realizace:
Úsek

Místo
konání

ZŠ - učitelka

Trutnov

ZŠ - učitelka

Trutnov

ZŠ - učitelka

Trutnov

ZŠ MŠ ředitel
ZŠ - učitelka

Hradec
Králové
Trutnov

Obsah vzdělávání
Rozvíjíme čtenářskou a
matematickou gramotnost
Rozvíjíme čtenářskou a
matematickou gramotnost
Rozvíjíme čtenářskou a
matematickou gramotnost
Školení vedoucích pracovníků
v oblasti BOZP a PO
Kurz pro učitele angličtiny
Osvědčení 204201/2015/3

Poznámky

Číslo

Cena

8.10.2015
14:00-17:00
8.10.2015
14:00-17:00
8.10.2015
14:00-17:00
30.09.2015

MSMT7125/20151-359

500,-

MSMT7125/20151-359

500,-

MSMT7125/20151-359

500,-

celoroční

2-04-2-01

4000,-

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI nebo jinými orgány
Ve školním roce 2015/2016 proběhly běžné kontroly hospodaření ze strany ČSSZ Trutnov,
zdravotních pojišťoven a Obecního úřadu Chotěvice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení
účetnictví ani ve způsobu využívání dotačních finančních prostředků.

8. Opravy, údržba a materiální zabezpečení
Z pohledu materiálně technického zabezpečení se pokračovalo ve vylepšování školního
prostředí, estetického vzhledu a technického vybavení základní školy i mateřské školy v rámci
přidělených finančních prostředků od zřizovatele a ze státního rozpočtu.
Mezi významné akce, které přispívají k vylepšení provozní, estetické, hygienické a materiální
úrovně spravovaných zařízení patří následující:
• pořízení a výměna tabulí ve dvou kmenových třídách ZŠ;
• kompletní výměna osvětlení ve sborovně a v kanceláři;
• renovace podlahy ve 2. ŠD při ZŠ;
• kompletní malování 2. ŠD a dvou kmenových učeben ZŠ;
• nový nátěr soklů na chodbách v ZŠ a částečně v MŠ;
• oprava schodiště do půdních prostor ZŠ – výměna potahu z PVC;
• oprava vchodových dvěří a vstupního schodiště do MŠ – výměna potahu z PVC;
• běžná obměna a nákup učebních pomůcek v MŠ a ZŠ.
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Rozbor hospodaření za rok 2015
1. Zhodnocení výsledků hospodaření
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání
Celkový příspěvek na činnost v roce 2015 činil 5.539.274,00 Kč, z toho příspěvek z prostředků
MŠMT (přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353 - po konečné úpravě rozpočtu) činil 4.676.100,Kč. Škole byla poskytnuta dotace z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů

pracovníků RgŠ“ (UZ 33052) 84.669,- Kč a dotace z rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ“ (UZ 33061) 23.505,- Kč.

Příspěvek na činnost z prostředků Obce Chotěvice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 730.000,Kč, příspěvek na činnost z prostředků Obce Čermná činil 25.000,- Kč. Dotace na investice nebyly
pro rok 2015 poskytnuty.
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2015 činily celkem 5.985.655,07 Kč (z toho v hlavní
činnosti 5.985.655,07 Kč), výnosy pak 5.994.712,40 Kč (z toho v hlavní činnosti 5.994.712,40
Kč). Hospodářský výsledek byl ve výši 9.057,33 Kč (z toho v hlavní činnosti 9.057,33 Kč).
1.2 Investiční činnost
Základní škola neobdržela v roce 2015 žádnou dotaci na investice.
1.3. Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2015 byl stanoven ve výši
3.393.100,- Kč (z toho prostředky na platy 3.361.100,- Kč, OPPP 32.000,- Kč).
Čerpáno k 31. 12. 2015 bylo 3.393.100,- Kč (z toho prostředky na platy 3.361.100,Kč a OPPP 32.000,- Kč).
Z rozpočtu zřizovatele nebyly vyplaceny žádné prostředky.
Z dotace rozvojového programu MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků Rgš“ ( UZ
33061) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 17.411,- Kč.
Z dotace rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství“ ( UZ 33052) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 62.718,- Kč.

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2015 činil 3.473.229,- Kč (z
toho prostředky na platy 3.441.229,- Kč, OPPP 32.000,- Kč). Náhrady za nemoc ve
výši 21.594,- Kč.
1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)
Doplňková činnost v roce 2015 nebyla realizována.
1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje
V roce 2015 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 4.000,- Kč.
1.6 Finanční fondy
Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
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Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 44.215,75 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových
prostředků za rok 2015 činila 34.628, 23 Kč, čerpáno z fondu v roce 2015 bylo 15.148,- Kč. Stav
fondu k 31. 12. 2015 činil 63.695,98Kč.
Fond rozvoje majetku (FRM)
Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 106.486,21 Kč, tvorba z odpisů DHM činila 45.807,- Kč, čerpáno
z fondu v roce 2015 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 152.293,21 Kč.
Rezervní fond (RF) z HV
Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 84.320,00 Kč, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2014 činil 139.435,08 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2015 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil
223.755,08 Kč.
Rezervní fond (RF) z ost.titulů
Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 20.000,00 Kč, tvorba z darů činila 4.000,- Kč. Čerpáno z fondu v
roce 2015 bylo 4.000,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 20.000,00 Kč.
Fond odměn (FO)
Fond nebyl tvořen.
1.7 Odvody do rozpočtu zřizovatele
V roce 2015 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu zřizovatele.
2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu
V roce 2015 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání (UZ 33353) ve výši
4.676.100,- Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení odměňování pracovníků v RgŠ“ (UZ 33061) ve výši 23.505,- Kč. Poskytnuté
prostředky byly čerpány v plné výši.
V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení platů pracovníků v RgŠ“ (UZ 33052) ve výši 84.669,- Kč. Poskytnuté
prostředky byly čerpány v plné výši.
V Chotěvicích dne 21.10.2016
Datum projednání zprávy v pedagogické radě: 3.11.2016
……………………………………….
Mgr. František Šubert
ředitel školy

Projednáno ve Školské radě dne: 31.10.2016
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Příloha
č.1

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období
2015/2016
Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres
Trutnov

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.1
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

výnosy z prodeje vlastních výrobků
výnosy z prodeje služeb
z toho: produktivní práce žáků
školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky
stravné
poplatky za ubytování
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
změna stavu, aktivace
ostatní výnosy
z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále
zúčtování fondů
výnosy z prodeje materiálu
výnosy z prodeje DNM, DHM
výnosy z finančního majetku
provozní dotace
z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
příspěvek na přímé náklady na vzdělávání

601
602

I.1.
I.2.

603
604
sk. 61-62
sk. 64
641,642
648
644
645,646

I.3.
I.4.
I.9.-12.
I.17-25.

sk. 66
sk. 67

II.2.-6.
IV.1-4.

2015
doplňko
vá
činnost

celkem

2

3

436,43

436,43

68,95
367,48

68,95
367,48
0,00

18,45

18,45

4,00

4,00

0,56
5 539,27
730,00
4 784,27

0,56
5 539,27
730,00
4 784,27

20

příspěvky z jiných rozpočtů

25,00

21

výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)

5 994,71

25,00
0,00

5 994,71

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.2
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

spotřeba materiálu
z toho: učebnice, učební texty a učební
pomůcky
potraviny
spotřeba energie
z toho: voda
pevná paliva
plyn
elektrická energie
spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží

2015
doplňko
vá
činnost

celkem

2

3

I.1.

579,82

579,82

502

I.2.

63,20
373,12
264,08
17,33
53,25

63,20
373,12
264,08
17,33
53,25

193,50

193,50

503,504

I.3.-4.

501

15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

služby
z toho: opravy a udržování
nájemné
telekomunikace
osobní náklady
z toho: mzdové náklady
náklady na sociální a zdravotní
pojištění
daně a poplatky

skup.51
511
518
518
skup. 52
521
524,525
skup. 53
skup.54
skup. 55

21
22

ostatní náklady
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
z toho: odpisy nehmotného a hmotného
majetku
z toho: náklady z drobného dlouhodobého
majetku
finanční náklady

23

daň z příjmů

591,595

24

náklady celkem (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)

20

I.5.-8.

I.9.-14.

I.15.-17.
I.19-24.,
32.
I.25.-31.

551
558
skup. 56

276,35
127,00

276,35
127,00

25,19
4 722,49
3 494,82

25,19
4 722,49
3 494,82

1 168,35

1 168,35

12,61
130,20

12,61
130,20

45,81

45,81

84,39

84,39

II.2.-5.
0,10
5 985,65

0,00

5 985,65

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.3
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost
1

1

hospodářský výsledek (výnosy - náklady)

x

9,06

2015
doplňko
vá
činnost

celkem

2

3

0,00

Poznámka
*příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz
tab. č. 4)
**příspěvek na činnost od obce Čermná
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9,06

Příloha č.2

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s
výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

tab. č. 4
v Kč na
dvě
desetinná
místa

Ukazatel

a

č.
ak
ce
čís
(pr
Účelo lo
Skutečně
oj.)
vý
jed
čerpáno
ED
znak na k 31. 12. 2015
S/
cí
S
M
VS

b

c

A.1. Dotace celkem
z toho:
Přímé náklady na vzdělávání
v tom:

a) platy

33353

b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Podpora informačních center pro mládež
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3.
zemí
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a
rehabilitačního charakteru
Podpora organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných
školách v podzimním zkušebním období
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích v r. 2014-Excelence SŠ

4 784 274,00

0,00

4 676 100,00 0,00
3 361 100,00

4 676 100,00

0,00

3 361 100,00

32 000,00

32 000,00

0,00
0,00

1 283 000,00

1 283 000,00

0,00
0,00
0,00

33025

0,00

33034

0,00
33038

0,00

Podpora implementace Etické výchovy

33043

Učebnice a laboratorní sady v programu
CTYOnline

4 784 274,00 0,00

33024

33040

Rozvojový program na podporu školních
psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

1

33023

Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2015
Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání
Podpora odborného vzdělávání

d

Vrác
eno
Předepsan
v
á výše
průb
vratky
ěhu
dotace a
Skutečně
roku
návratné
použito
na
fin.
k 31. 12. 2015
účet
výpomoci
pos
při
kyto
finančním
vate
vypořádání
le
4=1-23
2
3

0,00
0,00

33044

0,00

33049

0,00

33050

0,00
33052

84 669,00

84 669,00

33056

0,00
0,00
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Zvýšení mezd pracovníků soukromého a
církevního školství
Progr. Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení
Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ

33 059

0,00

33 060
33 061

0,00
23 505,00

23 505,00

0,00

Program sociální prevence a prevence kriminality

33122

0,00

Dotace pro soukromé školy

33155

0,00

Projekty romské komunity

33160

0,00

Program protidrogové politiky

33163

Soutěže

0,00

33166

0,00

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním (modul A)
Bezplatná příprava dětí azylantů
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním (modul B)

33215

0,00

33435

0,00

33457

0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových
dotací:

0,00
0,00

A.2. Návratné finanční výpomoci celkem

0,00 0,00

0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly
0,00
0,00
A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci
celkem (A.1.+ A.2.)

4 784 274,00 0,00

4 784 274,00

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2015, snížené o vratky
promítlé úpravou rozpočtu
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka
nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,
pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2015 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků,
tato částka byla zapracována
do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace
k 31.12.2015
sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem
školství nevyplňujte
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0,00

Příloha č. 3

Vyúčtování plaveckého výcviku ZŠ
Školní rok 2015/2016 (22.4.2016 - 24.6.2016)
Příjmy
Obsah zápisu
1.
2.
3.
4.
5.

Platba 5. ročník – PV (16*550)
Platba 3. + 4. ročník - D+PV(5*250; 9*550)
Platba 1. ročník - PV (12*550)
Platba 2. ročník - PV (15*250)
Platba bezhotovostně (2*250+550)

6.
7.
8.

Vratka celkem
Mzdové náklady na PV pro 2.a 3. ročník – ze SR
Provozní náklady pro 2. a 3. roč. – obec- rozp.šk.

9.
10.

Mzdové a prov. náklady na PV pro 1., 4. a 5.
roč./žáci
Autobusová doprava Janota Jan - Pilníkov

10.

Příspěvek Obec Čermná - sponz. dar (25.000)

Doprav Plavání
a
0,8800,1250,4950,0,6600,3750,0,500,550,-

10750,4085,-

Výdaje

Zůstate
k

0,0,0,0,0,-

25725,25725,- Fa 2015/88
25725,- Fa 2015/87

25875,-

-150,- Fa 2015/86

14050,-

Převodem Čerpání účelových finančních prostředků
poskytnutých obcí Čermná (ve výši 14050,-Kč )

62/16 PK
69/16 PK
61/16 PK
68/16 PK
Fa 01/16,
02/16

675,10750,4085,-

13900,-

Číslo faktury a datum zaplacení (placeno bankovním převodem
z běžného účtu školy č. 86-0303080247/0100): fa 2016/71

8800,15000,21600,25350,26400,-

Pozn.

-14050
0,-

5500,49785,- 55285,55285,-

Celkem

František Šubert,ř.š.

V Chotěvicích 25.7.2016

Příloha č. 4

Vyúčtování školního výletu
9.6. 2016
Popis transakce
Příspěvek žáci 60x150
Vstupné Pevnost Josefov
Vstupné – Babiččino údolí
Zámek Ratibořice
Čerpání dotace Čermná
Doprava autobusem
Celkem

Příjmy

Výdaje

9000,2400,2100,2640,2440,11440,-

4300,11440,-

Zůstatek

Pozn.

9000,6600,4500,1860,4300,0,0,-

František Šubert, ř.š.
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Příloha č. 5
Vyúčtování školního tábora 2016
(27. 6. – 1. 7. 2016 Štědronín-Plazy)
Položka
Žáci - platba hotově
Žáci - platba převodem
Čermná - sponz.
Rezervní fond z darů
Ubytování a strava
Doprava KAD Vrchlabí
Vstupné Rabí
Vstupné Zvíkov
Vstupné Hluboká
Vstupné Orlík
Plavba lodí
Ostatní výdaje - parkovné

Celkem

č./Datum Příjmy Výdaje
67600
20000
8510
2130

98240

Doklady
PK 117
Fa

51475
31000
1350
2025
2550
3020
6200
620

Fa 76
Fa 83

PK 122

98240

0

V Chotěvicích 25.7.2016
Vedoucí akce
Mgr. Jana Pachlová

Ředitel školy
František Šubert
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