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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový
přístup, údaje o školské radě

Název organizace:

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily

Sídlo organizace:

Tatobity 74, 512 53 Tatobity, okres Semily

Právní forma:

příspěvková organizace

Způsob hospodaření:

příspěvková organizace

IČO organizace:

70 98 60 88

Identifikátor zařízení:

600 099 067

Zřizovatel:
Sídlo zřizovatele:
telefon:
IČO organizace:

Obec Tatobity
Tatobity 85, 512 53 Tatobity
481 381 161
00 27 61 97

Ředitel školy:
Druh školy:

Mgr. Pavel Vaněk
Základní s 1. stupněm - dvoutřídní

e-mail:
www stránky:
telefon:

zs.tatobity@seznam.cz
www.skola.tatobity.cz
481 381 160

Datum změny zařazení do sítě škol:

1. 1. 2003

Škola sdružuje:
1. Mateřská škola
2. Základní škola
3. Školní družina
4. Školní jídelna

kapacita: 25 dětí
kapacita: 40 žáků
kapacita: 30 žáků
kapacita: 70 jídel

IZO: 107 586 347
IZO: 102 442 711
IZO: 117 700 347
IZO: 102 878 676

Školská rada má 6 členů a ve školním roce 2010-2011 proběhla dvě jednání.
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU
ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Přehled učebních plánů
Na škole vyučujeme podle schválených vzdělávacích programů pro základní školu
platných ve školním roce 2002/2003 uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR č. 6. Vyučujeme dle
učebního dokumentu Základní škola čj. 16847/96-2 schváleného MŠMT ČR dne 30. 4. 1996 s
platností od 1. 9. 1996. Úpravy a doplňky schválilo MŠMT ČR dne 25. 8. 1998 pod čj.
25018/98-22 s platností od 1. 9. 1998. V prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku jsme
vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu – Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání, č.j. 53/07. V tomto programu budeme pokračovat i nadále. Celé znění
je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy.
Dnem 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon – zákon č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, jehož součástí je
Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
citace 48/2005 Sb.
Výjimku udělování o počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na obecní úřady.
Jednotliví vyučující pracují dle měsíčního tematického plánu, který dodržují nebo
aktuálně doplňují. Učební plány a osnovy jsou dodržovány. Každý pedagog má možnost si na
začátku školního roku zvolit tituly z nabídky různých nakladatelství. Náplň jednotlivých
kroužků si stanovuje sám vedoucí kroužku a vede k tomu požadovanou agendu.
Školní družina
Při škole je zřízena školní družina, která se nachází v budově školy. Ve školním roce
2010/2011 ji navštěvovalo 22 žáků.
Školní družinu vede paní vychovatelka Dita Jarošová.

Nabídka zájmových útvarů:
Počítače (3. – 5. ročník)
Anglický jazyk (1. a 2. ročník)
Základy hry na flétnu
Míčové hry
Základy atletiky
Ruční práce
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Ve školním roce 2010/2011 pracovali ve škole tito pracovníci: 3 pedagogičtí v ZŠ, 2
pedagogičtí v MŠ a 4 provozní.
Kroužek anglického jazyka učila Ing. Petra Kudrnáčová, Ruční práce Šárka Kořínková,
Míčové hry Mgr. Jiří Zýka. Tito zde pracovali na Dohodu o provedené práci.
Ředitelem školy je Mgr. Pavel Vaněk, který vystudoval PF UJEP v Ústí nad Labem,
aprobace Č-D pro 2. a 3. stupeň. Do funkce na základě konkurzu nastoupil k 1. 8. 2007.
Paní učitelka Mgr. Milena Kašová vystudovala Gymnázium v Semilech, Střední
pedagogickou školu v Litomyšli a dálkově studovala na Pedagogické fakultě Technické
univerzity v Liberci, obor učitelství pro 1. - 5. ročník. Studium v roce 2005 úspěšně ukončila a
získala titul Magistr.
Vychovatelka školní družiny paní Dita Jarošová vystudovala Gymnázium v Semilech,
Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Vyučovala také pracovní činnosti, tělesnou výchovu,
výtvarnou výchovu, vlastivědu a přírodovědu.
Ve školce pracují paní Věra Tomešová a Vlasta Hlubučková. Obě mají vystudovanou
střední pedagogickou školu zakončenou maturitou.
Školnicí je paní Jana Bakešová a sezónním topičem pan Jiří Bakeš. Vedoucí školní
jídelny je paní Soňa Pospíšilová, kuchařkou je paní Alena Kopecká, která k 30. 6. 2011 odešla
do důchodu.

Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

ředitel ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka, učitelka
učitelka MŠ
učitelka MŠ
vedoucí ŠJ, kuchařka
kuchařka
školnice
topič (říjen-duben)

1,0
1,0
0,5 + 0,5
0,95
0,95
0,4 + 0,6
0,5
1,0
0,5

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor
VŠ, pedagog.
VŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
SOŠ
SOŠ
SOŠ
SŠ

Roků
praxe
15
15
5
31
33

Nástup do
ZŠ Tatobity
2007
1999
2007
2001
2007
2007
1984
2004
1992

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Zápis do prvního ročníku
Zápis do 1. ročníku proběhl 17. ledna 2010 a ředitel školy vydal pět rozhodnutí o přijetí.
Do 1. ročníku ve školním roce 2011/2012 nastoupí 4 žáci.
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Nikomu nebylo odloženo zahájení povinné školní docházky a nikdo nebyl osvobozen od
povinné školní docházky ani od povinnosti docházet do školy. Jedna žákyně se před nástupem do 1.
třídy z Tatobit odstěhovala.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele
Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH
ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO
STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK,
MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ
Ve školním roce 2010-2011 navštěvovalo školu 22 žáků. V průběhu druhého pololetí odešel
jeden žák třetího ročníku do Základní školy, Sobotecká 242, Turnov (k 1. 2. 2011 na žádost rodičů).
V naší škole se vyučovalo ve všech pěti ročnících.
Stav k 30. 9. 2010
1. ročník

5 žáků

3 chlapci

2 dívky

2. ročník

8 žáků

2 chlapci

6 dívek

3. ročník

6 žáků

2 chlapci

4 dívky

4. ročník

2 žáci

1 chlapec

1 dívka

5. ročník

1 žák

1 chlapec

0 dívek

___________________________________________
celkem

22 žáků

9 chlapců

13 dívek

V I. třídě byl spojen 1. a 2. ročník - třídní učitelka Mgr. Milena Kašová.
Ve II. třídě byl spojen 3., 4. a 5. ročník - třídní učitel Mgr. Pavel Vaněk.
Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s
hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu se Zákonem č.561/2004
sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Vyučování začíná v 8:00 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední
blok vyučování končí v 11:40 hod. Odpolední vyučování začíná v 12:15. Dohled nad žáky zajišťují
vyučující dle rozvrhu. Provoz ŠD začíná ráno v 6:30 hod. a v případě potřeby ho vede ředitel školy,
hlavní provoz je zahájen v 11:30 hodin a končí v 15:00 hodin.
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Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 22 žáků. Žáci se mohou stravovat ve
školní jídelně, která sídlí v téže budově. Školního stravování využívají všichni žáci.

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2010/2011 (a srovnání se školním rokem 2009/2010)
Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2009/10

2009/10

2010/11

1.

8

5

7

5

1

0

0

0

2.

6

8

5

7

1

1

0

0

3.

2

6

2

2

0

3

0

0

4.

1

2

0

1

1

1

0

0

5.

4

1

1

0

3

1

0

0

celkem

21

22

15

15

6

6

0

0

Ve druhém pololetí 2010/2011 odešel jeden žák třetího ročníku – v prvním pololetí prospěl.

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2010/2011
omluvených

neomluvených

celkem

na 1. žáka

celkem

na 1. žáka

I. pololetí

713

33,95

0

0

II. pololetí

1036

49,33

0

0

celkem

1749

83,28

0

0

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě
metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne 25. 8. 2010, plánu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2010-2011 a potřeb pracovníků a záměru školy
pro další období.
strana 7

Výroční zpráva

srpen 2010

Název semináře

Pořadatel

Počet pracovníků

Příprava projektů na základní škole a využívání ICT
ve výuce základní školy

CVLK Liberec

1

Ing. Petra Kudrnáčová

1

ŠZ pro DVPP HK

1

Angličtina pro mírně pokročilé
Tvoříme ze sena

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům další vlastnosti rozvoje
osobnosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Poznávají
kolem sebe nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob
oblékání při jednotlivých akcích. V Městském divadle v Turnově, v turnovském kině nebo
v Naivním divadle v Liberci jsme shlédli a navštívili tato představení:
- Ať žijí duchové
- Jak se zbavit čerta
- Aladinova kouzelná lampa
- Pirátská pohádka
- Polízanice malé čarodějnice
- O Balynce, malém štěněti
- Kocour v botách
Další, dnes již „tradiční“ akce:
- rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy
- vánoční dílna
- vánoční besídka pro rodiče
- karneval a příchod Krakonoše
- vynášení Moreny
- velikonoční dílna
- rej čarodějnic
- stopovaná
V průběhu září jsme se zúčastnili 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi
žlutou barvičku, maluj třeba věžičku aneb Památka očima dětí a zaznamenali jsme výrazný
úspěch. Soutěže se zúčastnily školy a školky z České republiky, Slovenska a Maďarska a naše
předškolní Beruška Terezka Koubková vyhrála celou kategorii A - mateřské školy. Štěpán
Mazánek (4. ročník) obsadil 3. místo (1. z České republiky) v kategorii B (1. stupeň ZŠ). Oba
ocenění převzali ceny na slavnostním vyhlášení 26. 10., které proběhlo v naší škole.
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Ve středu 3. listopadu 2010 proběhlo ve školce i škole autorské čtení pana
spisovatele Petra Holána. Autor dětem představil svoji knížku Vyprávěnky čubičky Kvídy.

OBLAST SPORTOVNÍ
Další oblastí, kterou naše škola podporuje, je pohybová a sportovní činnost žáků.
Sport by měl být součástí mladého člověka.
Naším cílem je naučit děti základům bruslení a plavání. Již tradičně jezdíme bruslit do
Lomnice nad Popelkou (10 lekcí) a navštěvujeme plavecký bazén v Turnově (také 10 lekcí).
Díky příznivým sněhovým podmínkám jsme i letos vyrazili na sjezdovku do Struh, kde se děti
pod vedením zkušeného instruktora učily základům lyžování (ti nejmenší nebo ti, kteří ještě
své lyže dokonale neovládají) nebo se pod vedením paní učitelek proháněly po krásně
upravené sjezdovce.
Ve čtvrtek 14. října 2010 bylo slavnostně otevřeno nové školní hřiště. V rekordně
krátké době (stačilo na to 45 dní) vyrostlo za školou nové víceúčelové sportoviště.
Slavnostního aktu se ujal zkušený novácký moderátor Václav Tittelbach, který za přítomnosti
ředitele firmy Sporttechnik Bohemia Milana Vopičky a starostky obce Lenky Malé všechny
přítomné přivítal a po nezbytných slavnostních projevech a po přestřižení pásky také dovolil
všem nové sportoviště vyzkoušet.
V říjnu vyrostlo za školou nové víceúčelové hřiště, v pátek 24. června 2011 na něm
proběhla první větší sportovní akce - pro kamarády z libuňské školy jsme uspořádali atletický
pětiboj nejen jako poděkování za jejich loňskou aktivitu. Soutěžilo se v pěti hlavních
disciplínách - běhu na 40 metrů, běhu na 350 metrů, hodu do dálky, skoku z místa a skoku do
dálky. Jako bonus jsme pak na závěr uspořádali dvě utkání ve vybíjené (pro 1. a 2. ročník a
pro 3. - 5. ročník). Celé sportovní dopoledne se i díky přízni počasí vydařilo, děti soutěžily
čestně a snad i zúročily trénink z atletického kroužku. Celkově jsme zvítězili v rámci 1. ročníku
(Klára Fligrová) a 5. ročníku (Jirka Kottek). Z celého pětiboje vznikla první "historická" tabulka
nejúspěšnějších sportovců, kterou budeme dále aktualizovat.
V rámci spolupráce se ZŠ v Rovensku pod Troskami jsme se 28. června zúčastnili již
tradiční Netradiční olympiády. Na programu bylo celkem jedenáct disciplín – např. hod
míčkem na cíl, skok z místa, slalom, skákání v pytli, hod medicimbalem, válení plastového
sudu apod.

OSTATNÍ
Během celého roku jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Pravda, peněz
v projektu bylo o poznání méně, přesto však plní svoji funkci a děti pravidelně dostávají
k svačině různé druhy ovoce či zeleniny.
V lednu 2011 jsme podali žádost na zapojení do projektu EU peníze školám. Projekt
jsme zahájili k 1. srpnu 2011, škole to přinese moderní vybavení IT technikou a teprve čas asi
ukáže, jak to přispěje ke zkvalitnění výuky a kolik práce dá celá realizace projektu. Zatím jsem
k tomu skeptický, ale snad praxe ukáže, že jsem se mýlil…
První velkou školní (a dnes již tradiční) akcí je zářijový Výlet za poznáním (sama sebe)
– tentokrát do Horního Maršova, kde jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili
se a znovu si zdůraznili jasná pravidla, co se bude v průběhu roku vyžadovat a co se pro ně
pokusíme uspořádat.
V pátek 6. května 2011 jsme se všichni vydali do Železnice na 9. ročník akce
Mikroregionu Tábor Děti vítají jaro. Jelikož se vydařilo počasí a organizace byla perfektní,
akce se povedla a všichni si přivezli spoustu nových zážitků.
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Ve středu 11. května 2011 proběhla pro všechny školáky osvětová beseda se
zástupcem Policie ČR por. Petrem Kmínkem na téma Bezpečný domov. Hodinové povídání o
nástrahách všedního života doprovázela multimediální prezentace a samostatné vypravování
všech zúčastěných. Čím častěji budeme dětem vštěpovat zásady bezpečí, tím více se nám
snad podaří minimalizovat možnost výskytu případného problému.
Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května se u nás ve škole konal čtvrtý ročník regionální
vlastivědné soutěže Vlastík 2011. Letos se opět podařilo zcela naplnit možnou kapacitu
soutěže - přivítali jsme celkem deset týmů chtivých vlastivědného poznání. Je dobře, že si
Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a rok co rok se k nám
vracejí. A co že to ten Vlastík je? Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů
(jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky,
přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly
směřují k poznání místa, ve kterém žijeme. V silné konkurenci jsme letos obsadili krásné
osmé místo.
Ve středu 18. května 2011 jsme vyrazili na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po příjezdu
na hlavní nádraží jsme šli pěšky na Václavské náměstí, odtud jsme pokračovali k Národnímu
divadlu a lodičkou jsme se dopravili na Dětský ostrov. Odtud jsme šli na nástupiště lanovky
na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště a občerstvili jsme se nejen nanukem:-)
Potom jsme přešli na Pražský hrad - navštívili jsme katedrálu, Vladislavský sál a Baziliku sv.
Jiří. Přes Svatováclavské vinice jsme došli na Karlův most a odtud jsme šli opět na Václavské
náměstí. Tam jsme na chvilku zastavili v KFC a pak už jsme šli zpět na nádraží a po třinácti
hodinách jsme plni zážitků dorazili opět do Turnova.
Školní výlet byl letos naplánován na 9. - 10. června 2011 a zopakovali jsme tak
zdařilou akci z před dvou let. Ubytováni jsme byli opět v Duo Campu u Komárovského
rybníka. Po celé dva dny jsme soutěžili, hráli různé hry, poznávali přírodu a zkoušeli základy
raftingu. Vyvrcholením byl opět "noční přejezd", kdy jsme za svitu měsíce pluli po jezeře
plném roztodivných zvuků.
V úterý 21. června 2011 jsme se v Lomnici nad Popelkou zúčastnili projektu
Fascinující svět včel. Děti se během výkladu seznámily s životem včel, jejich užitečností a
pevně organizovaným řádem života. V praktické části si zahrály motivační hru, dobrovolníci si
prohlédli úly a na závěr každý obdržel sladkou odměnu za poslušnost.
Ve čtvrtek 23. června 2011 jsme ve spolupráci s Policií ČR zastoupenou poručíkem
Petrem Kmínkem uspořádali pro školku i školu dopoledne věnované dopravní výchově.
Jelikož máme dopravní výchovu zakomponovanou v našem ŠVP a jelikož situace v dopravě je
důležité téma, připravili jsme pro děti teoretickou i praktickou část.
Pokračoval také sběr papíru. Letos jsme sebrali 1680 kg papíru a 80 kg pet lahví.
V neposlední řadě klademe velký důraz na propagaci školy, a tak se snažíme o
mediální prezentaci nejen na vlastních internetových stránkách (www.skola.tatobity.cz), ale
úspěšně spolupracujeme s regionálními periodiky – články o našich aktivitách vyšly např. ve
sborníku Od Ještěda k Troskám, v tisku Turnovsko v akci, Učitelské noviny apod.
Na spolupráci s OÚ Tatobity si v žádném případě nemůžeme stěžovat. Několikrát
týdně jsme ve spojení s paní starostkou Lenkou Malou, která má skutečný zájem o dění ve
škole a většiny akcí se i osobně účastní. I spolupráce s dalšími zaměstnanci OÚ je výborná.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
I N S P E K Č N Í Z P R Á V A Č. j. ČŠIL-700/10-L
Termín inspekční činnosti: 8., 9., 12., 15., 16. a 19. listopad 2010

Předmět inspekční činnosti
•

•

•

Získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí a žáků a o činnosti mateřské školy a základní
školy, ve vybraných oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále
RVP PV) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) podle § 174
odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou a
základní školou podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a g) – zásady vzdělávání, § 7 odst. 2 – o vzdělávání
podle vzdělávacích programů, § 10 odst. 3 – výroční zprávy, § 12 odst. 2 – vlastní hodnocení
školy, § 21 – o právech žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, § 23 – organizace škol,
§ 28 – dokumentace škol, § 29 – bezpečnost a ochrana zdraví ve školách, § 30 odst. 1, 2 a 3 –
školní řád, § 164 a § 165 – ředitel školy, školského zákona.
Zjišťování a hodnocení naplnění Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále
ŠVP PV) a jeho souladu s RVP PV a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále
ŠVP ZV) a jeho souladu s RVP ZV podle § 5 odst. 1 a 3 a § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Závěry, celkové hodnocení školy
Činnost školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení.
Předpoklady školy pro vzdělávání žáků jsou hodnoceny ČŠI jako bezrizikové. Rizikem je nižší odborná
kvalifikovanost části pedagogů základní školy. Stávající personální podmínky v mateřské škole příznivě
ovlivňují kvalitu předškolního vzdělávání. Ekonomické poměry školy jsou na standardní úrovni.
Finanční zdroje vytvářejí vhodné podmínky pro funkční chod školy a umožňují realizovat školní
vzdělávací programy.
Hlavní výsledky vzdělávání ve vztahu k ŠVP ZV odpovídají standardu. Vzdělávání je založeno na
respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Svým činnostním a
praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení. Výuka
poskytuje účinnou podporu pro rozvoj funkčních gramotností a přispívá k utváření klíčových
kompetencí žáků. Také předškolní vzdělávání vede děti k osvojování klíčových kompetencí a jejich
postupnému zdokonalování.
Úroveň výsledků vzdělávání žáků je pravidelně sledována, škola hodnotí celkovou úspěšnost svých
žáků a dosahování požadovaných výsledků v časové řadě. Děti mají dostatek podnětů k učení, které
učitelky realizují na základě vlastní analýzy prostřednictvím individuálních, skupinových i frontálních
činností.
Vyšší počet dětí řeší ředitel školy žádostí o zvýšení kapacity MŠ.
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Kromě kontroly ČŠI v naší škole proběhla kontrola KHS za účelem dodržování zákona č. 258/2000
Sb. a dodržování vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb. (září 2010). Kontrola KHS uložila zajistit do MŠ dvě
umyvadla a WC pro děti (splněno v srpnu 2011) a oplotit pozemek u školy (v plánu splnit ve školním
roce 2011/2012). Žádná pokuta ani penále nebyly uloženy.
Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hospodaření za rok 2010
1 Hlavní činnost organizace
Příjmy zabezpečující činnost organizace :
Poskytnutá dotace celkem

V tom

dotace ze SR

3 465 351,04
3 094 083,00

2 385 083,00

dotace od zřizovatele

685 000,00

Grant – akce Vlastík

20 000,00

UZ 33017

4 000,00

Ostatní příjmy
Výdaje na činnost organizace:

371 268,04
3 108 028,14

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 357 322,90 Kč.

2 Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil 29 123,66 Kč.
3 Výsledky inventarizace za rok 2010
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

704 851,70

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

30 000,00

4 Fondy
FKSP

50 479,56

Rezervní fond

182 488,43
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Fond odměn

110 000,00

5 Plnění nápravných opatření
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.
6 Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010
Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2010
Výkaz P1-04 k 31. 12. 2010
Zpracovala: Dana Novotná, účetní

Hospodaření SRPDŠ za školní rok 2010 – 2011

datum

číslo
dokladu

1. 9. 2010

obsah zápisu

příjmy

výdaje

Převod pokladny

1. 10. 2010

364

Příspěvky rodičů
SRPDŠ

6. 12. 2010

365

Nákup vánočních
balíčků

7. 12. 2010

366

Kovošrot –(papír +
pet lahve)

27. 6. 2011

367

Poklad – stopovaná

zůstatek
7752,- Kč

5500,- Kč

13252,- Kč

1853,- Kč

2600,- Kč

30. 6. 2011

11399,- Kč

13999,- Kč
431,- Kč

13568,- Kč

zůstatek

13568,- Kč

V průběhu roku se z peněz SRPDŠ dětem zaplatily vánoční dárkové balíčky a na konci školního
roku se uskutečnila tzv. stopovaná, na kterou byl pro děti zakoupen poklad v podobě sladkostí.
Do pokladny byly vloženy příspěvky od rodičů (22 dětí) a peníze za sběr papíru a pet lahví.
Konečný stav pokladny ke dni 30. 6. 2011 je 13 568,- Kč.
Zpracovala: Jolana Mazánková, pokladní SRPDŠ
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Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., § 11 a § 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb.
s účinností dnem 11. 01. 2005.

……………………………………
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

Na vědomí:
-

Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu
OÚ Tatobity
Školská rada
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