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1. Základní údaje o škole
1.1. Základní údaje o škole
Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková
organizace

Název školy
Adresa školy

Za Školou 161, 277 21 Liběchov

IČO

495 19 026

Bankovní spojení

19-0275440267/0100

RED-IZO

600 047 679

Telefon/fax

+420 315 697 003

E-mail

skola@zslibechov.cz

Adresa internetové stránky

www.zslibechov.cz

Právní forma

příspěvková organizace s právní subjektivitou

Název a adresa zřizovatele

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Zřizovací listina ze dne:

16. 12. 2015

Ředitelka školy

Mgr., Bc. Jana Pravdová

Přehled hlavní činnosti školy

výchova a vzdělávání dětí

1.2. Součásti školy
součásti školy

IZO

kontakty

Základní škola

600 047 679

315 697 003, linka 102

Školní družina

113 500 068

315 697 003, linka 105

Mateřská škola

107 513 544

315 697 003, linka 104

Školní jídelna

102 786 194

315 697 003, linka 106

1.3. Školská rada
Předseda

J. T. zástupce pedagogických pracovníků školy

členové

K. K. zástupce pedagogických pracovníků školy
B. I. zástupce zákonných zástupců žáků
P. V. zástupce zákonných zástupců žáků
Š. H. jmenován zřizovatelem
K. J. jmenován zřizovatelem

1.4. Charakteristika školy
Naše škola je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání v devíti postupných
ročnících. Jejím zřizovatelem je Město Liběchov, které spadá do obce s rozšířenou působností
Mělník. Součástí naší školy je také školní družina, mateřská škola a školní jídelna, v níž se vaří
obědy nejen pro děti a žáky školy, ale i pro cizí strávníky z města Liběchov.
Areál školy je umístěn v klidném a bezpečném prostředí města mimo silniční provoz a
hustou zástavbu, v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
K výuce je využíváno 10 kmenových tříd s postupně obnovovaným výškově nastavitelným
nábytkem. Dále škola disponuje 5 vnitřními odbornými učebnami (učebna ICT, jazyková
učebna, učebna přírodních věd, dílna, cvičná kuchyňka) a 1 venkovní učebnou s přilehlými
prostorami. Dále má škola k využití 2 samostatná oddělení školní družiny a 2 herny mateřské
školy.
Součástí vybavení školy je wi-fi připojení k internetu, projektory s interaktivními moduly,
3D tiskárna, učitelské notebooky, učitelská i žákovská knihovna. Přístup na internet a do
knihovny je umožněn všem žákům během vyučování i mimo něj. Připojení školy na internet a
vybavení školní knihovny umožňuje žákům samostatně vyhledávat potřebné informace jak ke
studiu, tak k přípravě k různým soutěžím.
K tělesné výchově a dalším pohybovým aktivitám žáci mohou využívat 2 rekonstruované
tělocvičny, sportovní areál s fotbalovým hřištěm a běžeckou dráhou či volejbalové hřiště.
K volnočasovým aktivitám využíváme hřiště s prolézačkami, houpačkami a pískovištěm pro děti
z mateřské školy a školní družiny.
Služebním bytem škola nedisponuje.
Základní škola Liběchov poskytuje základní vzdělání, snaží se ve výchovně vzdělávacím
procesu prosadit klíčové kompetence, které jsou významné nejen pro vzdělávání, ale pro celý
život a potřebné pro všechny členy společnosti, patří sem mimo jiné schopnost učit se; kriticky
hodnotit a řešit problémy, a to jak individuálně, tak ve vzájemné spolupráci; komunikovat v
českém jazyce i ve vybraných cizích jazycích; ovládat informační i komunikační technologie;
využívat čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost; uplatňovat obecný
kulturní přehled; orientovat se v mezilidských i občanských vztazích a aktivně se do nich
zapojovat.
Naše škola se snaží poskytovat kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání
zaměřené jak k dalšímu studiu, tak k praktickému životu. Jsme toho názoru, že škola nemá žáky
pouze vzdělávat. Snažíme se je i vychovávat ke slušnosti a vzájemné toleranci. Usilujeme o
rozvoj osobnosti každého žáka na základě pochopení a přijetí obecně platných mravních
principů s důrazem na zdravý životní styl a na šetrný přístup k životnímu prostředí. Ve škole
třídíme odpad. Účastníme se různých tzv. ekologických aktivit (mj. přednášek, projektů,
vycházek).
Ve školním roce 2020/2021 měla škola 9 tříd a navštěvovalo ji 115 žáků (údaje k 30. 09.
2020). Školní družina měla 2 oddělení a navštěvovalo ji 49 žáků (údaj k 31. 10. 2020). Mateřská
škola měla 2 oddělení a navštěvovalo ji 50 dětí (údaj k 30. 09. 2020). Školu letos stejně jako
v uplynulých letech navštěvovalo významné procento žáků dojíždějících z okolních obcí, ať už
spádových (např. Vidim, Želízy) či nespádových (např. Mělník).
Na naší škole se žáci 8. - 9. ročníku učí volitelné předměty. Ve školním roce 2020/2021 se
žáci vzdělávali ve volitelném předmětu informatika.
Na škole pracuje Žákovský parlament. Vzhledem k letošním epidemiologickým opatřením
byla činnost Žákovského parlamentu přerušena.
Pro komunikaci s vedením školy slouží žákům schránka důvěry v 2. patře budovy školy,
která však stejně jako v minulých letech nebyla využita.
Provoz školy zajišťovalo 14 učitelů základní školy, 7 asistentek pedagoga, 2 vychovatelky
školní družiny, 4 učitelky mateřské školy, 5 provozních zaměstnanců a 3 pracovnice školní
jídelny.
Při ZŠ a MŠ funguje školská rada, která má 6 členů a pracuje dle § 168 školského zákona
č.561/2004 Sb.

1.5. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků
Škola pravidelně informuje zákonné zástupce prostřednictvím třídních schůzek,
prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím systému Bakaláři.
Vyučující hlavních předmětů mají stanoveno tzv. doučování, hodiny, kdy jsou k dispozici
žákům. Také mají pevně stanoveny konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků, kteří s nimi
případně mohou komunikovat také formou e-mailové korespondence či telefonických hovorů.
Konzultační hodiny zůstávají již několik let rodiči takřka nevyužívané.
Vhledem k uzavření škol v tomto školním roce neproběhly klasické třídní schůzky. Rodiče
však měli možnost se na třídního učitele obrátit dalšími způsoby – telefon, e-mail, MS Teams,
Bakaláři.
V případě potřeby jsou zákonní zástupci vyzváni ústně či písemně k návštěvě školy ke
společnému řešení problémové situace žáka. Spolupráce škola-zákonný zástupce funguje v naší škole
velmi dobře. Plně funkční je také oblast výchovného poradenství a primární prevence.
Snahou pracovníků naší školy je nacházení a nabízení nových forem spolupráce se
zákonnými zástupci a veřejností.
Pro zákonné zástupce žáků také v běžném školním roce škola připravuje různé kulturní akce
(vystoupení, besídky, společné tvořivé dílničky pro děti a rodiče …). Letos bohužel vzhledem
k uzavření škol žádné takové aktivity neproběhly. Jelikož jsou tyto akce mezi rodiči oblíbené, jejich
zrušení nás mrzelo. Věříme, že v dalším období se situace vrátí k normálu.
Vzhledem k rodinnému prostředí školy se zde intenzivně věnujeme a pomáháme žákům
s výchovnými a vzdělávacími problémy či se sociálním znevýhodněním. V rámci této oblasti
spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Mělník, OSPOD a Policie ČR.
Snažíme se také, aby se škola aktivně podílela na kulturním a společenském životě města.
Úzce proto spolupracujeme s městským úřadem, Domovem seniorů Vidim a místními spolky.

Dne 12. 10. 2020 byly v důsledku šíření nemoci Covid-19 základní školy uzavřeny,
v plné míře byl provoz školy obnoven až 17. 5. 2021 za zpřísněných podmínek.

2. Přehled oboru vzdělávání
2.1. Vzdělávací program
Výuka ve školním roce 2020/2021 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Ekolib, platného od 1. 9. 2017.
2.2. Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
Vyučovací
oblast
Obor
Předmět
Jazyk a
Český jazyk Český
jazyková
a literatura
jazyk
komunikace Cizí jazyk
Anglický
(44)
jazyk
Matematika Matematika Matematika
a její
a její
aplikace
aplikace
(20)
Informační a Informační a
komunikační komunikační Informatika
Technologie technologie
(1)
Člověk a
Člověk a
Prvouka
jeho svět
jeho svět
Přírodověda
(12)
Vlastivěda
Umění a
Hudební
Hudební
kultura
výchova
výchova
(12)
Výtvarná
Výtvarná
výchova
výchova
Člověk a
Tělesná
Tělesná
zdraví (10)
výchova
výchova
Člověk a
Člověk a
Pracovní
svět práce
svět práce
činnosti
(5)
Celková povinná časová dotace

Ročník
Celkem
DČD1
1.
2.
3.
4.
5. předměty
8+1 8+2 7+2 6+1 6+1 42
7
-

-

3

3

3

9

4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25

-

-

-

-

1

2
1

2
1

2
1

1+1
1+1
1

2
2
1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

21

22

25

25

25

118

5

1
2
14
12

14

2.3. Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
Předmět

Ročník

Celkem
předměty

DČD

6.

7.

8.

9.

3+2

4+1

4

4

18

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

-

Druhý cizí jazyk Německý jazyk
(6)

-

2

2

2

6

-

Matematika

3+2

4

4

4+1

18

3

Informační a Informační a
komunikační komunikační
technologie technologie (1)

Informatika

1

-

-

-

1

-

Člověk a
společnost
(11)

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

-

Výchova
k občanství

Výchova k
občanství a ke
zdraví

1+1

1

1

0+1

5

2

Člověk a
příroda
(21)

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

-

Chemie

Chemie

-

-

2

2

4

-

Přírodopis

Přírodopis

1+1

2

1+1

1+1

8

3

Zeměpis

Zeměpis

1+1 1+1

1+1

1+1

8

4

Umění a
kultura
(10)

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

4

-

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

2

2

1

1

6

-

Člověk a
zdraví
(10)

Výchova ke
zdraví

Výchova
k občanství a ke
zdraví

-

0+1

0+1

-

2

-

Tělesná výchova Tělesná výchova

2

2

2

2

8

-

0+1

1

1

1

4

1

-

-

1

1

2

2

30

30

31

31

122

18

Jazyk a
Český jazyk
jazyková
a literatura
komunikace (15)
Cizí jazyk
(12)

Matematika
a její
aplikace

Člověk a
svět práce

Matematika a
její aplikace
(15)

Člověk a svět
práce (3)

Volitelný předmět
Celková povinná časová dotace

Český jazyk

Pracovní
výchova

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Počet zaměstnanců příspěvkové organizace celkem: 34
z celku pedagogičtí pracovníci: 26
a) ZŠ – 20
b) ŠD – 2 (1 x současně jako AP)
c) MŠ - 4
z celku pedagogičtí pracovníci dle vzdělání:
a) vysokoškolské – 15
b) středoškolské s maturitou – 11
z celku nepedagogičtí pracovníci: 8
a) ŠJ – 3
b) ostatní – 5

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
4.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021
Počet žáků u zápisu celkem
23
Z toho po odkladu z předcházejícího období
6
Z toho nově žádající o odklad PŠD
5
Kladně vyřízené žádosti o odklad PŠD
5
Do 1. ročníku ZŠ Liběchov nastoupí
18
Do 1. ročníku jiné ZŠ nastoupí
3

4.2. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
Přijímacího řízení do středoškolského se účastnilo 9 žáků z 9. ročníku. Všichni žáci byli přijati ke
studiu na zvoleném typu školy.
Tříletý učební obor

Dvouletý učební obor

Obory
zakončené
maturitní zkouškou

4

0

5

4.3. Žáci-cizinci
Počet žáků-cizinců ve školním roce 2020/2021 v ZŠ: 5
Země původu: Slovensko: 1
Vietnam: 1
Rumunsko: 1
Ukrajina:1
Maďarsko: 1

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1. Přehled prospěchu
Škola plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem a vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Organizační formy i vyučovací metody uplatňované ve výuce dle volby
vyučujících přispívají k rozvoji klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků (čtenářská,
jazyková, finanční, ICT …).
Školní rok 2020/2021 ukončilo na naší ZŠ 114 žáků.
Z toho: prospěli s vyznamenáním: 59
prospěli: 53
neprospěli: 2
nehodnoceni: 0
5.2. Přehled klasifikace chování
Chování – velmi dobré: 114
– uspokojivé: 0
– neuspokojivé: 0
5.3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální
potřeby

vzdělávací

počet
žáků

individuální
vzdělávací plán

žáci se SVP

18

11

žáci s PLPP

0

0

nadaní žáci

0

0

asistent pedagoga

9

8

děti v MŠ s AP

2

0

děti v MŠ s PLPP

4

0

Pedagogickou intervenci zajišťovala Mgr. Jana Tottová; péče o žáky se SVP probíhala také
individuálně v hodinách dalších předmětů za využití IVP. Kontrolní vyšetření byla prováděna
průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. Spolupráci s Pedagogicko – psychologickou
poradnou v Mělníku lze považovat za efektivní a přínosnou.

5.4. Testování žáků
V tomto školním roce se naši žáci nezúčastnili žádného plošného testování.

6. Přehled způsobů výuky
Způsob výuky
Prezenční - všichni
Distanční - všichni
Prezenční - I. a II. třída
Distanční - III. – IX. třída
Prezenční - I. – V. a IX. třída
Rotační prezenční - VI. – VIII. třída
Prezenční - I. a II. třída
Distanční - III. – IX. třída
Distanční - všichni
Prezenční I. a II. třída
Distanční III. – IX. třída
Rotační prezenční III. – V. třída
Distanční VI. – IX. třída
Distanční rotační I. – IX. třída
Prezenční - všichni

Období
1. 9. – 13. 10. 2020
14. 10. – 18. 11. 2020
18. 11. – 22. 12. 2020
18. 11. – 30. 11. 2020
30. 11. – 22. 12. 2020
30. 11. – 22. 12. 2020
4. 1. – 26. 2. 2021
4. 1. – 26. 2. 2021
1. 3. – 6.. 4. 2021
12. 4. – 16. 4. 2021
12. 4. – 16. 4. 2021
19. 4. – 1. 5. 2021
19. 4. - 1. 5. 2021
3. 5. – 17. 5. 2021
17. 5. – 30. 6. 2021

Co k tomuto netradičnímu školnímu roku dodat?
Jistě bychom si všichni přáli:
-

aby distanční výuka nikdy nepřevažovala nad prezenční
aby učitelé a děti spolu mohli ve škole sdílet všechny radosti, starosti i další emoce
aby škola nebyla už nikdy tak dlouhou dobu „ztichlá“
aby školy již nikdy nebyly úplně uzavřeny

7. Prevence sociálně patologických jevů
7.1. Prevence sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová

Organizace prevence
Minimální preventivní program

ano

Využití volného času žáků

ano – akce školy

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole
z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů

ano, dotazníky

Uplatňování forem a metod umožňující včasné
zachycení ohrožených dětí

ano

Poradenská služba školního metodika prevence

ano – konzultační hodiny, jinak
dle aktuální potřeby

Poradenská služba výchovného poradce

ano – dle aktuální potřeby, na
základě tel. dohody

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a
ano – PPP Mělník, OSPOD
preventivních zařízení
Mělník (kurátorka pro děti a
mládež)
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a
dalšími pomůckami

ano

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce)

ano

Akce školy pro
patologických jevů

žáky

k prevenci

sociálně

ano – práce s klimatem třídy,
adaptační kurz

7.2. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jevy

Počet

Drogová závislost

0

Alkohol

0

Kouření

0

Kriminalita a delikvence

0

Virtuální drogy (počítač, televize, video)

0

Patologické hráčství (gambling)

2

Záškoláctví

0

Šikanování

0

Nevhodné chování

3

Vandalismus

0

Násilné chování

2

Xenofobie

0

Rasismus

0

Sebepoškozování

0

7.3. Prevence rizik a školní úrazy
Počet záznamů v knize úrazů

11

Počet odeslaných záznamů o úrazech

0

Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

2

V ostatních vyučovacích předmětech

3

Výlety a exkurze, sportovní soutěže

0

Lyžařské kurzy

0

Školy v přírodě, turistické kurzy

0

Výuka plavání

0

Přestávky ve škole

4

Školní družina, zájmové činnosti

0

Vyndávání klíštěte

2

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) proběhlo podle zpracovaného
Dlouhodobého plánu DVPP. Všichni pedagogičtí pracovníci měli v průběhu školního roku
možnost využívat nabídek různých vzdělávacích kurzů vzhledem k situaci především on-line.
Jednotliví pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku zúčastnili vzdělávání v těchto
oblastech: vedení třídnických hodin, kurz logopedického asistenta, školská legislativa, pracovní
právo, financování škol, práce se žáky se SVP.
8.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
V tomto školním roce probíhalo vzdělávání:
1x učitel 1. stupně
2x učitel 2. stupně všeobecně vzdělávací předměty ZŠ (z toho 1x bylo toto vzdělání dokončeno)
8.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
V tomto školním roce neprobíhalo žádné vzdělávání takto zaměřené.
8.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
V tomto školním roce probíhalo vzdělávání:
1x rozšíření odborné kvalifikace (učitelství AJ)

9. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
9.1. Roční přehled doplňkových sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit školy

Datum
7. 9. 2020 –
11. 9. 2020
30. 9. 2020
5. 10. 2020
7. 10. 2020
28. 6. 2020
28. 6. 2020
28. 6. 2020
28. 6. 2020
28. 6. 2020
29. 6. 2020
29. 6. 2020
29. 6. 2020

Akce
Adaptační turisticko – poznávací kurz Harrachov

účastníci
6. třída

Projektový den Svatý Václav a Den české státnosti
Projektový den Svatý Václav a Den české státnosti
Logická olympiáda
Třídní výlet ZOOPARK Zelčín
Třídní výlet Štětí
Třídní výlet Mělník – historické centrum
Třídní výlet – pěšky okolím Liběchova a Želíz
Třídní výlet Litoměřice – historické podzemí
Třídní výlet – pěšky Mělník – Liběchov
Třídní výlet – pěšky okolím Ústí nad Labem
Třídní výlet Praha

3. – 5. třída
2. třída
3. – 5. třída

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
8. třída
9. třída

Veškeré doplňkové aktivity ZŠ jsou plánované tak, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací
proces, ale spíše jej vhodně doplňovaly.

9.2. Přehled kroužků
Vzhledem k epidemiologickým opatřením a uzavření škol se v tomto školním roce kroužky
nenabízely.
9.3. Prezentace školy na veřejnosti

V důsledku uzavření škol se žádné akce pro veřejnost nekonaly.
Údaje o školních aktivitách a jejich hodnocení bývají průběžně zveřejňovány v Liběchovském
zpravodaji a na webových stránkách školy. Některé informace zveřejňujeme i v místním tisku.
Při práci s našimi žáky ale nezapomínáme ani na druhé. Škola, její zaměstnanci i žáci a jejich
zákonní zástupci se již po několikáté zúčastnili předvánoční sbírky Fondu Sidus, díky níž této nadaci
přispěli částkou 2.800 Kč. Za darované peníze si dárci vybrali drobný upomínkový předmět.
Všichni výše jmenovaní se také zapojili do celoroční sbírky Občanského sdružení Život dětem. Pro
toto sdružení se prodejem předmětů s logem Život dětem podařilo vybrat celkem 2.430 Kč.
Touto cestou děkujeme všem zapojeným.

10. Údaje o výsledcích kontrol provedených ČŠI
Česká školní inspekce v uplynulém školním roce v naší škole neprovedla žádnou kontrolní činnost.
V měsíci dubnu bylo telefonicky provedeno pouze mimořádného šetření k problematice vzdělávání
na dálku v době uzavření škol.

11. Základní údaje o hospodaření školy

Rozbor hospodaření školy za rok 2020
Schválený rozpočet od zřizovatele:
z toho: účelově na mzdy:
účelově na teplo+topný olej:

Popis

2 400 000,500 000,550 000,Náklady
CELKEM

Čerpání ze
Čerpání z
prostředků od školného
MŠ, ŠD a ŠK
zřizovatele

Mzdové náklady

197 531

197 531

0

Léky
Zák. soc. nákl. - pracovní oděvy
Zák. soc. nákl. - vzdělávání zaměstnanců
Zák. soc. nákl. - vstupní lék. prohlídka
Spotřeba materiálu – učebnice
Spotřeba materiálu - učební pomůcky
Spotřeba materiálu - všeobecný materiál
Spotřeba materiálu - majetek pod hranici 028
Drobný dlouhodobý majetek-hmotný
Spotřeba energie – voda
Spotřeba energie – teplo
Spotřeba energie – elektřina
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby – poštovné
Ostatní služby – telekomunikace
Ostatní služby – revize
Ostatní služby – ostatní
Ostatní služby - zpracování dat
Ostatní služby - bankovní poplatky
Ostatní služby - nehm. majetek do limitu na 018
Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný
Jiné pokuty a penále
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z činnosti - pojištění
Ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlení
Odpisy dlouhodobého majetku
Manka a škody
Dovoz obědů po dobu uzavření jídelny

1 096
6 549
47 300
2 700
0
3 494
116 435
16 382
277 110
42 256
517 163
289 527
119 691
3 759
0
1 268
14 517
18 802
197 272
256 997
6 719
0
7100
0
8641
12 991

0
0
0
0
0
0
102 354
16 382
200 000
42 256
517 163
289 527
119 691
3 759
0
1 268
14 517
18 802
197 272
256 997
6 719
0
7100

1 096
6549
47 300
2 700
0
3 494
14 081
0
77 110
0
0
0
0
0

15 864
11 141
92 549

15864,00
0,00

2 087 323
2 284 854

1 831 303
2 028 834

CELKEM
Celkem + Mzdové náklady

8 641
12 991

Jídelna

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 141
92549
163 471
240 698

389 707

Výnosy z hlavní činnosti

CELKEM
PROVOZ

Jiné zdroje,
školné, MŠ,
ŠD, ŠK

Výnosy z prodeje - školné

93 497

Výnosy z prodeje - družina

32 870

Ostatní výnosy z činnosti

32 103

Výnosy z transférů - provoz

Doplň.
Činnost

2 064 694

Výnosy z prodeje - kroužky z DČ

24 900

Výnosy z prodeje služeb - nájmy

12 680

Výnosy z prodeje služeb - ostatní

31 662

Fondy

5000,00

Výnosy z transferů - dary, dotace

Celkem výnosy
Výnosy z DČ
Náklady na DČ
Zisk z DČ

Ostatní příjmy a výdaje

2 064 694

příjmy
391 399

Celkem hospodářský výsledek:

52 336

Zisk celkem:

Zůstatek rozpočtu:
Z toho:

účelové dotace na mzdové náklady
účelové dotace na teplo

69 242

69 242
54 458
14 784

Výnosy z prodeje služeb - stravné

Zisk z běžné činnosti:
Zisk z dopňkové činnosti:

163 470

37 552
14 784

52 336

335 306
302 469
32 837

výdaje
389 707

1 692

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V uplynulém školním roce nebyla škola zapojena do žádných rozvojových programů.

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Podle definice převzaté z dokumentů MŠMT se celoživotní učení chápe jako „veškeré učení,
které se uskuteční během života, a to s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci
osobních, občanských, sociálních a zaměstnaneckých perspektiv.“
Proto sem zařazujeme veškeré aktivity jmenované v kapitole 7. Další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Patří sem i vzdělávací aktivity nepedagogických pracovníků
školy.

14. Údaje o projektech realizovaných z cizích zdrojů:
14.1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů:
Ovoce, zelenina a mléko do škol

Asociace školních sportovních klubů – sportovní volnočasové aktivity

14.2. Údaje o předložených a zřizovatelem realizovaných projektech z cizích zdrojů:

Ve školním roce 2020/2021 proběhla rekonstrukce prostor školní kuchyně a jídelny.

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání

organizacemi

15.1. Hlavní partneři, s nimiž škola aktivně v tomto školním roce spolupracovala
Školská rada - pravidelné schůzky, schválení výroční zprávy. Průběžně projednáván ŠVP.
Podané návrhy a podněty v rámci možností realizovány. Spolupráce vedení školy a školské rady
hodnocena průběžně z obou stran jako pozitivní.
Zřizovatel - opakované osobní návštěvy na projednávání záležitostí týkajících se školy.
Dle aktuálních potřeb osobní i korespondenční konzultace s ostatními pracovníky městského
úřadu.
Zákonní zástupci žáků - po domluvě tř. učitele a ředitelky školy je možné svolat
mimořádnou třídní schůzku; konzultace v předem pevně stanovených konzultačních hodinách
jednotlivých vyučujících, po předchozí dohodě i v jiných termínech.
Sponzoring - pedagogičtí pracovníci sponzorovali školu různými menšími materiálními
dary, stejně jako rodiče žáků, jmenovitě paní P. Soncinová, paní P. Veverková a pan K.
Pecinovský. Škole finančními dary přispěly: firma EMS 3000 s. r. o. a paní P. Najman.

15.2. Ostatní partneři, s nimiž škola aktivně v tomto školním roce spolupracovala
Ing. Jiří Nalezínek, BozPoN
IPS Mělník
Krajská hygienická stanice Mělník
Krajský úřad Středočeského kraje
MUDr. Lucie Žáčková
Odbor školství, Městský úřad Mělník
OSPOD Mělník
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Mělník
Policie ČR
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a další

