Výroční zpráva
o činnosti Základní školy,
Pohůrecká 16, České Budějovice

ve školním roce 2014/2015

Základní údaje o škole:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice je součástí výchovně vzdělávací
soustavy a je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků a ve školním roce
2014/2015 měla celkem 32 kmenových tříd, z toho 21 na prvním stupni a 11 na
druhém.
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013.
Součástí školy jsou školní družina s povolenou kapacitou 270 žáků (rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2013, školní knihovna a školní
kuchyně s jídelnou.
S účinností od 1. 9. 2010 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 800
žáků (rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny, počet skupin a
počet žáků ve skupině určoval podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu
a v souladu s požadavky na bezpečnost a zdraví žáků.
V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní
školní potřeby.
Zřizovatelem školy je Statutární město České Budějovice.
Vedení školy ve školním roce 2014/2015 tvořili:
Ředitelka školy:

Ing. Dana Walterová

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň:
Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň:

Mgr. Jana Trávníčková
Mgr. Petr Pouzar

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Jaroslava Frčková

Vedoucí školní jídelny:

Renata Kučerová

Ekonomka školy:

Marcela Hajná

Adresa školy pro dálkový přístup:

zspohurecka@seznam.cz

Údaje o školské radě:
Školská rada byla zřízena od ledna 2006
Složení školské rady od 1. 1. 2015
Za zákonné zástupce žáků:
Ivana Hájková
Za pedagog. pracovníky školy: Mgr. Jana Trávníčková
Za zřizovatele:
Mgr. Pavel Matoušek, MBA

Přehled oborů vzdělání:
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice poskytuje základní vzdělání,
zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,
tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též jejich náboženskou výchovu.
Připravuje žáky pro další studium a praxi.
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací
programy: 79-01-C Základní škola
1. 79-01-C/001 Základní škola
2. 79-01-C/01 Základní škola
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Škola měla ve školním roce 2014 /2015 :
tyto pedagogické pracovníky
1. a 2. stupně
1.stupeň
Bartoň Vladislav
Baštová Eva
Bernasová Vladimíra
Bjalkovová Nela
Brabcová Vanda ( do 30.4. 2015 )
Cepáková Irena
Fleišmanová Věra
Heřmanová Renata
Havlová Hana
Hlavatá Marie
Letovský Jiří
Mašková Andrea
Maříková Jana ( od 1.5. 2015 )
Matuchová Veronika
Musilová Michaela
Novotná Tereza
Polánská Kateřina
Řepová Monika
Štefková Kateřina
Trávníčková Jana
Trmalová Ida
Urbanová Dagmar
Urbánková Markéta
Vilkovská Zuzana
Vrauková Martina
2.stupeň
Balounová Irena
Drmota Radek
Einramhofová Andrea
Halounová Jaroslava
Kalousová Janka ( od 1.10.2015 )
Koller Roman
Kollerová Tamara
Krčmářová Miloslava
Lísalová Helena
Lombart Josef
Ničková Lenka
Ondrová Miroslava
Pouzar Petr
Pilbauerová Helena
Tůmová Kateřina
Ulrichová Tereza
Votrubová Petra
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Walterová Dana
Zelinková Kamila ( do 21.9.)
Zikmundová Štěpánka
Asistentka pedagoga
Ročková-Vránová Jana
Vychovatelky
Frčková Jaroslava
Krlínová Kateřina
Layerová Olga
Novotná Tereza
Palivcová Vladimíra
Pavlová Dana
Řehoušková Eva
Šimková Martina
Valíková Lucie
Votavová Jana
Speciální pedagožka
Líbenková Eva
Školní psycholog
Tenkl Tomáš

Provozní zaměstnanci
Brožová Zdeňka
Hajná Marcela
Kadlecová Irena
Kadlecová Marie
Klimková Lenka
Krejčíková Jitka
Krlín Jiří
Krlínová Adéla
Kučerová Renata
Němcová Věra
Vaňková Klára

Pracovnice školní kuchyně
Kadlecová Martina
Lukešová Michaela
Kučerová Renata,
Kočandrlová Naděžda
Némethová Renata
Petrů Hana
Schánilová Alena
Šramová Zdeňka
Tupá Miluše
Vrzalová Gabriela
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Všichni pracovníci mají kvalifikaci potřebnou pro výkon jejich práce. Pedagogická praxe
pedagogických pracovníků přesahuje ve většině případů 10 let.
Všichni zaměstnanci školy jsou způsobilí vykonávat činnosti podle uzavřených
pracovních smluv.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
K zápisu se dostavilo celkem 132 dětí. K 31. 8. 2015 bylo do 1. tříd přihlášeno 123 žáků.

Údaje o výsledcích vzdělávání :
Školu na konci školního roku opustilo a přešlo na vyšší stupeň škol:
7 žáků z 5. ročníku
6 žáků ze 7. ročníku
2 žáci z 8. ročníku
51 žáků z 9. ročníku
Z devátých ročníků odešlo studovat obory zakončené maturitou 34 žáků, obory
zakončené výučním listem 17 žáků.
Povinnou školní docházku ukončili dva žáci 8. ročníku, kteří budou pokračovat
v dalším vzdělávání na střední škole.
3. Výsledky vzdělávání žáků školy :
1. Z celkového počtu 760 žáků školy na konci školního roku prospělo 757 žáků,
neprospěli tři žáci. Opravné zkoušky nebyly. Dva žáci ukončili povinnou školní
docházku v nižším než devátém ročníku a budou pokračovat ve studiu na střední
škole (automechanik, kuchař). Pro srovnání hodnocení výsledků ve vzdělání byly ve
školním roce 2014/2015 realizovány testy ČŠI.

Prospěch 2014/15
Třída
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E

s vyznamenáním
20
24
22
21
23
25
22
21
19
22
17
24
21
19
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prospělo
0
0
0
1
2
0
2
2
2
2
0
0
3
4

neprospělo
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Třída
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C

s vyznamenáním
20
19
14
8
20
20
25
426

prospělo
4
5
8
13
7
7
4
66

neprospělo
0
0
0
0
0
2
0
4

6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B

10
14
13
7
7
10
10
11
8
5
5
100

9
9
12
21
18
16
11
11
15
20
21
163

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
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Přehled oborů, kam byli přijati žáci 9. tříd

Obory zakončené maturitou

Obory zakončené výučním listem

obor
obchodní akademie
zdravotnické lyceum
gymnázium
ekonomické lyceum
střední průmyslová
škola
střední škola
informační
technologie
asistent zubního
technika
cestovní ruch
fotograf
integrovaná střední
škola
masér
SŠ- informatiky a
právních studií
střední pedagogická
škola
SŠ- požární ochrana
střední škola strojní
střední umělecká
škola
střední zemědělská
škola
zdravotnický asistent
celkem

obor
automechanik
kuchař/ číšník
prodavač
autoelektrikář
cukrář
kadeřnice
kominík
nástrojář
opravář
zemědělských strojů
truhlář

počet žáků
7
4
3
3
3
2

1
1
1
1

zámečník
zemědělec/ farmář
celkem

1
1
1
1
1
1
1
1
34 žáků
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počet žáků
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 žáků

Prevence sociálně patologických jevů:
Pro školní rok 2014/2015 byl zpracován minimální preventivní program.
Školním metodikem prevence je Mgr. Roman Koller.
Základní informace pro tvorbu minimálního preventivního programu členíme do těchto
základních skupin:
1) Práce pedagogického sboru, monitoring učitelů aktuální situace v oblasti primární
prevence, pravidelné vzájemné konzultace třídní učitel – metodik primární
prevence – vedení školy
2) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou pravidelně seznamováni na třídních schůzkách
s minimálním preventivním programem, jsou seznámeni s konzultačními
hodinami metodika, připomínky rodičů jsou zapracovány do MPP.
3) Informace od žáků – na škole je k dispozici schránka důvěry, žáci mají
k nahlédnutí
pravidelně aktualizovanou
nástěnku
k této
problematice,
individuální setkání žáků s metodikem prevence, případně třídním učitelem,
zástupcem vedení školy k řešení aktuálních individuálních problémů
4) Výskyt sociálně patologických jevů a spolupráce s okolím školy – o výskytu drog
ve škole nebo jejím okolí nemáme žádné konkrétní poznatky
5) Zhodnocení MPP za minulé období

Zaměření minimálního preventivního programu
1) Oblast práce pedagogického sboru – pedagogové jsou průběžně informováni o
aktuálním dění a nových informacích v oblasti prevence sociálně patologických
jevů, přednášku nám zajistil ředitel PPP Mgr. Pavel Vácha
2)
3) Spolupráce s rodiči – rodiče jsou na třídních schůzkách informováni metodikem
prevence o aktuální situaci, pro prohloubení spolupráce rodičů a školy
organizujeme dětský den, besídky, dny otevřených dveří, výlety
4) Preventivní aktivita pro žáky – možnost žáků kdykoli navštívit metodika
prevence, vyučující i vedení školy, využívat schránku důvěry, možnost návštěvy
zájmových kroužků, účast ve sportovních soutěžích a předmětových
olympiádách, organizování přednášek a akcí k výše uvedené problematice

Přehled preventivních akcí (výběr)
Intervenční program střediska výchovné péče
Házená proti drogám
Bruslení
Besídky pro MŠ
Setkání metodiků prevence
Podpora vztahů v kolektivu – vícedenní výjezdy pro žáky
Krajská konference primární prevence rizikového chování
Prevence nechtěného otěhotnění – Iniciativa pro život
Kyberšikana jako zbraň – THEIA
Šikana – třídní kolektiv – mgr. Vácha
Přednáška PČR – trestní zodpovědnost
Návštěva jednání krajského soudu
Cambridgeské zkoušky – anglický jazyk - 10 žáků úspěšně splnilo
Práce skupiny peer-aktivistů
Příběhy bezpráví ve spolupráci s KPV
Filmové představení – Nicolas Winton
8

Koncert Jeremiášova síň
Projekt „ Zdravá výživa“
Celé Česko čte dětem – dlouhodobý projekt Mgr. Urbánková
Sběrové akce
Pomáháme dětem žít zdravě – Centrum preventivní medicíny
Vzdělávací a poznávací zájezd žáků 2. stupně - Osvětim

Údaje o dalším vzdělávání :
Pedagogové se pravidelně v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24 dále v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků pravidelně vzdělávají. Navštěvují kurzy jak
krátkodobé, tak i dlouhodobé. Nejvíce byly vybírány kurzy, které byly organizovány NIDV.
Školení a semináře jsou voleny tak, aby měly pro pedagogy co největší přínos a učitelé,
kteří se kurzů účastní, mohli v maximální výši využít nabyté poznatky ve výuce.
Výčet některých realizovaných školení:
Heřmanová, Kašínová
Logopedie, celoroční, org. ZVaS
Lombart
Metodik ICT, celoroční, org. PF JčU
Trávníčková
FS 1, celoroční, NIDV
Výchovné poradenství,
Krčmářová
Krčmářová
Krčmářová
Krčmářová
Krčmářová
Koller

metodik PP
školení v DDÚ Homole
setkání VP v PPP
školení v SVP Č.B.
Katalog podpůrných opatření a jejich dopad do praxe škol
Jak efektivně sestavit IVP, org. NIDV
Kyberšikana a její dopad na moderní společnost

Projekt „ Škola dotykem“
Tůmová, Koller
Tablet v edukativním prostředí EDU Gogole Apod.
Tůmová
školení e-Twinning
Tůmová, Zikmundová
konference „ Škola dotykem“
Tůmová, Walterová, Pouzar celostát. konference „ Škola dotykem“ Praha
Pro vedoucí pracovníky
Walterová, Pouzar
Walterová,Trávníčková
Pouzar
Pouzar

Komunikace s rodiči, org. NIDV
Komunikace pro vedoucí pracovníky, org NIDV
Regionální informační setkání ČŠI
Novely právních předpisů, org. P. Zeman

Jazyková a jiná školení
Kollerová, Pilbauerová
Mašková, Bernasová
Polánská
Kalousová

Inspirovat pro angličtináře, org. NIDV
Oxford – English Language Teaching
Letní škola Čj pro učitele 1. st, org. Fraus
Proč je baví čeština, org. Fraus

Ondrová, Tůmová, Ničková
Einramhofová, Drmota

Projekt CLIL – Škola bez hranic

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Naše škola v minulém v tomto školním roce úspěšně dokončila projekt EU Peníze školám.
V rámci tohoto projektu jsme vytvořili 57 sad výukových materiálů a nakoupili nové
počítače, interaktivní tabule, notebooky. Zúčastnili jsme se řady školení, jejichž
absolvování zvýšilo kvalitu výuka žáků na škole.
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I tomto roce se škola zúčastnila převážné většiny vyhlášených sportovních i jiných soutěží
a olympiád. (viz oddíl Účast a úspěchy žáků)
Mimo jiné v oblasti sportovní jsme zapojeni v projektu zaštítěném atletkou Zuzanou
Hejnovou – Sportovní akademie HESU. Spolupracujeme se sportovním oddílem
Lokomotiva v Suchém Vrbném na zajištění sportovních aktivit pro naše žáky.
Škola se na veřejnosti pozitivně prezentuje řadou kroužků pro své žáky.
Ve škole působily ve školním roce 2014/2015 tyto kroužky:
sportovních - kroužek baseballu, kroužek jógy
kroužky floorbalu, kroužek aerobiku,
pohybové a míčové hry, hudebně pohybový, kroužek
volejbalu, kroužek sebeobrany, výtvarné kroužky, keramický
kroužek, kroužek vaření, kroužky anglického jazyka,
francouzského jazyka, kroužek šikovných rukou

Škola pokračovala v projektu Ovoce do škol. Přínosem tohoto projektu je podpora
zdravého stravování ve škole.
Škola klade důraz na rozvoj environmentálního myšlení žáků. Navštívili jsme výstavy
ovoce a zeleniny na SZTŠ, děti prvního stupně se účastnily akce magistrátu města - Den
bez aut, navštívili jsme budějovickou teplárnu. V rámci monitorování dopravní situace ve
městě jsme se zúčastnili projektu „ Oblékáme hada Edu“. Děti se svými vyučujícími
navštívili ekologická výuková centra ve Stožci, navštívili seminář pořádaný Jihočeskou
univerzitou Biotechnologie ve vzdělání. Na škole proběhl seminář pro žáky, organizovaný
ČEZem „Energie – budoucnost lidstva“, ekologická soutěž spojená s přednáškami „Tonda
Obal na cestách“
Péče o své zdraví byla podpořena v projektu „Zdravá 5“, přednáškami o poskytnutí první
pomoci, které pro nás organizovala Mgr. Ing. Švestková ze Zdravotně sociální fakulty
České Budějovice.
Problematika negativních jevů ve společnosti, rasismu, extremismu, xenofobie byla
v rámci občanských kompetencí řešena v cyklu přednášek, které jsme zajistili pro žáky ve
spolupráci s Policií České republiky.
V rámci vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ jsme na pozvání paní poslankyně
Bohdalové navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, s dětmi druhého stupně
jsme se zúčastnili jednání Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Pro všechny učitele zajistil metodik prevence Mgr. Koller přednášku ředitele
psychologické poradny Mgr. Pavla Váchy s tématem „ Jak postupovat když…“. Učitelé byli
seznámeni s problematikou a diagnostikováním gamblingu, užívání návykových látek,
šikanou a dalších patologických jevů.
Děti 2 stupně byly na vzdělávacím, poznávacím zájezdu v Osvětimi. Cílem bylo
prohloubení znalostí získaných ve výuce dějepisu, vytvoření si vlastního názoru na
základě poznání o hrůzách druhé světové války. Děti z tohoto zájezdu připravily vlastní
prezentace, které předváděly v hodinách dějepisu svým spolužákům.
Jazyková výchova byla tradičně realizována v Cambridgeských zkouškách při British
Council, které úspěšně splnilo 10 žáků. Díky této aktivitě byly dvě paní učitelky pozvány
jako poděkování na britské velvyslanectví do Prahy. Dále jsme navštívili divadlo
v anglickém jazyce Peter Black a pravidelně se účastníme projektového dne anglického
jazyka se studenty ČAG. Znalost německého jazyka si žáci devátých tříd mohli ověřit na
střední škole v Gmündu, kde se účastnili výuky i při návštěvě vánoční Vídně. Z této cesty
si zpracovali mediální výstupy, které pak prezentovali v hodinách zeměpisu.
Multikulturní a jazyková výchova byla realizována v projektu „Slavní Evropané„ pod
záštitou „Školy bez hranic“. Projektový den byl celý realizován v anglickém jazyce. Na
závěr účastníci obdrželi certifikáty.
Žáci prvního i druhého stupně navštěvují kroužek francouzského jazyka, při němž
absolvovali návštěvu Francouzské aliance, ukázkovou hodinu s rodilým mluvčím, byli na
občerstvení ve francouzské kavárně.
Výchova demokratického občana je naplňována činností dětského parlamentu na škole.
Jeho činnost pomáhá budovat základy školní demokracie. Žáci jeho prostřednictvím a
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prostřednictvím výchovné poradkyně jsou v kontaktu s vedením školy, jemuž mohli
předávat prostřednictví svých zástupců podněty, návrhy, přání.
Škola se zúčastnila projektu – rodinné televizní talkshow - „Děti na tahu“, jehož
výstupem byla účast herce Martina Dejdara v naší škole. Zde děti prezentovaly své
názory, co je trápí, jejich vztahy v rodinách, jaké mají problémy.
V rámci vzdělávací oblasti „Vzdělání a kultura“ jsme navštívili se žáky druhého stupně
divadelní představení v Národním divadle, vernisáž v AJG na Hluboké, ve škole vystoupila
cimbálová muzika Réva, navštívili jsme představení v Jihočeském divadle.
Výraznou prezentací naší školy je zapojení v projektu „ Škola dotykem“ jako jedné z deseti
škol v celé republice. V rámci tohoto projektu žáci v hodinách pracují s tablety, čímž je
žákům i učitelům umožněna interaktivní spolupráce v reálném čase pomocí řady funkcí,
které tablety a příslušenství k nim umožňuje. V tomto projektu jsme zapojeni jako jedna
ze dvanácti škol z celé republiky. Byli jsme jako zástupci těchto škol pozváni na celostátní
konferenci projektu „Škola dotykem“, kde naši žáci předváděli zástupcům dalších škol
práci a vytvořené projekty s pomocí tabletů.
Zapojili jsme se do projektu Woman for Woman, jehož smyslem je finanční pomoc pro
žáky ze sociálně slabšího zázemí.
Naši žáci se účastnili Tříkrálové sbírky, konané Městskou charitou, ve které vybrali pro
dobročinné účely více než 32 tisíc Kč.

Účast a úspěchy žáků v soutěžích:
Sportovní soutěže (výběr)
Coca cola cup - postup ze základní skupiny
Plavecká štafeta měst
Coca cola cup – KK fotbal 2. místo
O pohár primátora – fotbal 3. místo
O pohár primátora – kuželky 3 místo
Florbal – starší dívky OK 2. místo
Florbal – mladší dívky OK 2. místo
Florbal – ml. chlapci OK 2. místo
Florbal – ml. dívky KK 3. místo
Florbal – ml.chlapci KK 5. místo
Pohár DDM a KÚ vybíjená OK 1.místo
DDM aKÚ – kat. chlapci III OK 2. místo
DDM J. Hradec vybíjená KK – dívky 4. místo
Stolní tenis ml. dívky OK 3. místo
Stolní tenis chlapci OK 9. místo
O pohár primátora – florbal 3. místo
O pohár primátora - stol.tenis 5. místo
Atlet. čtyřboj dívky OK 8. místo
Pohár rozhlasu – mladší dívky OK 2. místo
Pohár rozhlasu – starší dívky OK 4. místo
Pohár rozhlasu - ml. chlapci OK 5. místo
Pohár rozhlasu – starší dívky OK 4. místo
Pohár rozhlasu – starší chlapci OK 6. místo
McDonald´s Cup - kat. A OK 3. místo
McDonald´s Cup - kat. B OK 1. místo
Minivolejbal do škol
8. místo
Dopravní soutěž ml. cyklistů – starší žáci OK 2. místo
Dopravní soutěž ml. cyklistů – mladší žáci OK 12. místo
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Předmětové olympiády a vědomostní soutěže
British Council, Cambridgeské zkoušky 10 dětí
Biologická olympiáda KK , kat.D úspěšný řešitel
Biologická olympiáda, kat.D, OK 33. místo
Biologická olympiáda, OK , kat C 30. místo
Chemická olympiáda OK, kat. D 16.místo
Logická olympiáda,
KK 14. místo
Logická olympiáda,
OK 3,4 místo
Fyzikální olympiáda OK, kat. E,F 11. místo, první ze ZŠ
Fyzikální olympiáda OK, kat. E,F 19, 20. místo
Finanční gramotnost OK 1. místo
Finanční gramotnost KK 4. místo
Pythagoriáda OK, úspěšný řešitel
Pythágoriáda, OK – ZŠ,SŠ 28. místo
Pythágoriáda, OK – ZŠ, G 33.místo
Matematický klokan – Cvrček OK 1. místo
Matematický klokan – Cvrček OK 2. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. C OK 12.místo
Zeměpisná olympiáda, kat. A OK 13.místo
Dějepisná olympiáda, OK, ZŠ,G 44. místo
Olymp. český jazyk OK 6.místo

Umělecké soutěže
Anglický klub ZŠ Praha 13, Mládí 135, XIV ročník celostátní soutěže Video pohlednice
z mého města – Welcome to České Budějovice - 8. místo
Jihočeský zvonek – diplom
Přišla už pošta – Certifikát
Výtvarná soutěž „ Lesy a příroda kolem nás“ 2 místo

Údaje o výsledcích inspekční činnosti :
Ve školním roce 2014/2015 proběhly ve škole inspekce. V příloze jsou Inspekční zprávy.
Dále jsme byli vybráni do Výběrového zjišťování výsledků žáků 2014/15 – 9. ročník ZŠ

Další kontroly:
Zpráva o auditu operace
Název auditu : Škola pro budoucí generace, č.auditu OPVK/2015/O/029

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014:

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ za rok 2014
1. Účetní výkazy
2. Během roku 2014 došlo celkem čtyřikrát k úpravě rozpočtu. Rada města České
Budějovice přijala dne 12. 3. 2014 usnesení č. 447/2014 a přidělila naší škole finanční
prostředky ve výši 20.000 Kč na podporu výukového programu v oblasti zdravé výživy –
Zdraví dětem. Dále na základě rozpočtového opatření číslo 97 Rada města schválila dne
11. 6. 2014 úpravu našeho rozpočtu a to zvýšení neinvestičního příspěvku na podporu
vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami ve výši 37.600 Kč.
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Rozpočtovým opatřením č. 125/2 došlo k další úpravě rozpočtu o 1.720 Kč na dovoz
obědů pro celiaky v rámci projektu Stravujeme se společně. Koncem roku došlo
k poslední úpravě rozpočtu, naše škola snížila vzhledem k mírné zimě položku spotřeby
energií o 350 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč požadovala na havárii kanalizace do položky oprav
ve výši 120 tis. Kč. Po všech těchto úpravách zůstal rozpočet ve výši 7,023.320 Kč.
3. Během roku 2014 probíhalo průběžné čerpání rozpočtu. Byly čerpány částky na
potraviny, materiál, služby, energie, drobné opravy, větší část prostředků na opravy byla
vyčerpána během letních prázdnin, kdy byla provedena rekonstrukce školní jídelny
zateplením, byla provedena 2. etapa opravy oplocení školy, oprava elektroinstalace ve II.
pavilonu, opravy vodoinstalace ve III. pavilonu, opravy podlah a dveří apod. Třídy byly
vybaveny novým nábytkem, zrovna tak nově vybudovaná knihovna. Z rezervního fondu
naší školy bylo pořízeno pět investic, keramická pec pro keramický kroužek ve výši
46.950,-- a rozhlasová ústředna za 126.757,-- Kč, nová telefonní ústředna ve výši
62.411,80 Kč, server v hodnotě 59,290,-- Kč a stravovací systém V.I.S. v hodnotě
140.200,-- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 147.552,07 Kč

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2014
A. Příjmy
Celkové příjmy:

40 806 367,30 Kč

z toho:
příspěvek od zřizovatele
státní dotace - UZ 33353
sponzorské dary
školné ŠD
stravné
pronájmy
fond reprodukce majetku
úroky
věcná režie - zaměstnanci ZŠ
ostatní příjmy
sběr druhotných surovin
odpisy - investice OPVK
projekt 33123 - Šablony

7 023 320,00 Kč
27 030 917,00 Kč
18 561,00 Kč
399 300,00 Kč
3 361 261,00 Kč
181 610,00 Kč
1 132 000,00 Kč
16 633,19 Kč
93 555,00 Kč
1,13 Kč
9 689,00 Kč
7 908,00 Kč
1 531 611,98 Kč

B. Výdaje
Neinvestiční výdaje celkem:

40 658 815,23 Kč

z toho:
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
odvody zdravotní a sociální pojištění
FKSP
mzdové náklady - MM
ostatní osobní náklady - MM
odvody zdravotní a sociální pojištění - MM
FKSP - MM
učebnice

18 983 000,00 Kč
160 000,00 Kč
6 533 630,00 Kč
190 684,81 Kč
22 000,00 Kč
59 259,00 Kč
12 203,00 Kč
812,59 Kč
166 072,58 Kč
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učební pomůcky, uč. pomůcky - integr. žáci, uč.
programy
časopisy
ochranné pracovní pomůcky
cestovní výdaje pracovníků (ped. + neped.)
celková částka použitá na DVPP
režijní náklady na stravování
mzdové náklady - plavání
provozní náklady - plovárna
zákonné pojištění - Kooperativa
náhrada mezd za nemocenskou (ped. + neped.)
ostatní provozní náklady

244 782,98 Kč
4 901,00 Kč
25 218,77 Kč
34 897,50 Kč
54 780,00 Kč
93 555,00 Kč
90 576,00 Kč
96 800,00 Kč
81 091,36 Kč
48 524,00 Kč
13 756 026,64 Kč

147 552,07 Kč

Hospodářský výsledek celkem

D. Vyúčtování poskytnuté státní dotace
1.

Poskytnutá
dotace

27 030 917,00 Kč

2.

Čerpání
dotace

27 030 917,00 Kč

3.

Vrácení
zůstatku

- Kč

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2014/2015 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních
programů.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2014/2015 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání.

Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů
Ve školním roce 2014/2015 škola realizuje:
1. Projekt operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektuInteraktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání
2. EU Peníze školám 1. 4. OPVK
3. Projekt „ Škola dotykem„ tablety do škol
4. Projekt „Ovoce do škol“

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2014/2015 škola nerealizovala spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
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Přílohy:
1. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací v r. 2014)
2. Kontroly
3. Výsledky testování
4. Ostatní

V Českých Budějovicích, 1. 10. 2015
Ing. Dana Walterová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice,
dne 15. října 2015.

15

