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Základní údaje o škole 

Naše základní škola je příspěvkovou organizací od 1. ledna 2003. Z původního názvu 

Základní škola Dolní Bělá, okres Plzeň-sever byla přejmenována k 1. lednu 2006 na Základní školu 

a Mateřskou školu Dolní Bělá, příspěvková organizace a od 1. září 2012 nese čestný název Základní 

škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace.  

Název školy: 

 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková 

organizace 

Adresa: 

 Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá 

Právnická forma: 

 Příspěvková organizace  

IZO: 

 650 014 855  

IČO: 

 75005654  

Spojení: 

 Telefon:  373 394 041 

 E-mail:  reditelna@zsamsdolnibela.cz 

 Webová stránka: www.zsamsdolnibela.cz 

Ředitel školy: 

 Mgr. Jiří Hladík   

Zástupce ředitele školy: 

 Mgr. Jaroslav Bican – zástupce pro základní školu  TF: 951 017 025 

 Jarmila Vejvodová – vedoucí učitelka MŠ   TF: 951 017 026  

Zřizovatel: 

 Obec Dolní Bělá 

 331 52 Dolní Bělá 31 

Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 

 Rozhodnutí ze dne 27. března 2007 č. j.: 3810/2007-21, s účinností od 1. 9. 2007  

Rozhodnutí ze dne 11. srpna 2010 č. j.: ŠMS/7123/10 – s účinností od 1. 9. 2010 (zvýšení 

kapacity MŠ z 51 na 65 dětí) 

Rozhodnutí ze dne 19. dubna 2012 č. j.: MŠMT – 15 600/2012-25 (změna názvu školy a 

výmaz oboru vzdělávání 79-01-C/001 Základní škola) 

Obory vzdělávání: 

 79-01-C/01 - Základní škola  

Složení školské rady: 

 do 28. 6. 2021 od 28. 6. 2021 

předsedkyně ŠR Bc. Gabriela Frai Holotová   Ing. Lenka Svobodová 

zástupce zřizovatele Anna Hosprová Vendula Chárová 

zástupce ped. pracovníků Mgr. Martina Karlovcová Mgr. Ludmila Čechová 
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Materiálně technické zajištění školy 

Prostorové podmínky školy se ve školním roce 2020/2021 výrazně nezměnily.  

Žáci mají k dispozici celkem 17 počítačů + 20 notebooků pořízených v dubnu 2019 z prostředků 

Šablony II. V listopadu 2020 bylo pro učitele z dotace MŠMT zakoupeno 13 notebooků.  Vedoucí 

školní jídelny a vedení školy využívají dva stolní počítače. Počítače jsou propojeny do sítě a od 

srpna 2011 je připojení k internetu možné ve všech učebnách školy. Správcem sítě je pan Ing. 

Miroslav Hrnčíř, se kterým velmi úzce spolupracuje koordinátor ICT naší školy – Mgr. Dana 

Bláhová. Spolupráci s panem inženýrem Hrnčířem můžeme hodnotit jako velmi dobrou. Mgr. 

Bláhová plní svoji funkci ICT koordinátora velmi iniciativně a na vysoké úrovni. 

Internet je využíván také ve  školní jídelně, školní družině a v mateřské škole.  

Jedna místnost v přízemí budovy slouží jako kancelář hudebního oddělení ZUŠ Plasy. Pro další 

výuku poskytuje základní škola ZUŠ ještě další 2 učebny a jednu speciální pracovnu k výuce 

výtvarného oboru. 

Počet žáků 

k 30. 6. 2020 k 1. 9. 2020 k 30. 6. 2021 

175 179 180 

 

Počet ročníků se nezměnil (opět 9 ročníků) a v průběhu školního roku průměrná naplněnost 

ročníků základní školy oproti minulému roku (19,44) nepatrně vzrostla na 19,89 (počítáno k 1. 9. 

2020).  

Škola nemá k dispozici žádné odborné učebny (např. učebnu jazyků, Ch, Př, Fy). Učebna 

výpočetní techniky prostorově nevyhovuje zvyšujícímu se počtu žáků ve třídách. Škola také citelně 

postrádá moderní venkovní multifunkční sportovní hřiště. 

Základní škola má k dispozici 12 učeben, 6 kabinetů, školní knihovnu, tělocvičnu, cvičnou 

kuchyni, školní dílnu se skladem a přípravnou materiálu. Všechny tyto prostory byly v průběhu 

roku využívány. 

Při tělesné výchově jsme využívali tělocvičnu, školní hřiště a v případě potřeby prostory „na 

vrchu“ nebo po dohodě také hřiště TJ Sokol Dolní Bělá.  

 Technický stav budovy se během školního roku 2020/2021 zlepšil výmalbou školní 

kuchyně, školní dílny, kanceláří školy a jedné učebny školy. Proběhla také výměna starých zářivek 

za nové LED trubice. Zřizovatel podal žádost o dotaci na rekonstrukci WC. Dotace však nebyla 

přidělena. 

Přehled spotřeby energií 

Plyn 

období 2. 11. 2018 - 1. 11. 2019 2. 11. 2019 - 1. 11. 2020 pokles 

m
3 

46 750,31 35 036,00 11 714,31 

Kč 648 704,34 522 473,66 126 230,65 

Elektřina 

 1. 9. 18 – 31. 8. 2019 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 nárůst 

MWh 29,614 29,966 0,352 

Kč 165 841,33 166 335,21 493,88 
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Meziroční porovnání spotřeby elektrické energie a plynu není vzhledem k uzavření školy 

v loňském i tomto školním roce není objektivní. 

Veškeré předepsané revize jsou prováděny pravidelně a včas. Revizní zprávy jsou uloženy 
v kanceláři zástupce ředitele školy. 

 Výškově stavitelný nábytek je ve všech učebnách.  

 

Přehled oborů vzdělání 

Přehled součástí školy, které jsou zařazeny ve školském rejstříku: 

 Mateřská škola  s kapacitou    65 dětí   

 Základní škola  s kapacitou  450 žáků * 

 Školní družina  s kapacitou   60 žáků 

 Školní jídelna  s kapacitou  260 obědů 

*Na základě šetření KHS Plzeň z 2. 7. 2021  je kapacita ZŠ 380 žáků.  

 

Naplněnost součástí školy 

  Mateřská škola Základní škola 

  19/20 20/21 19/20 20/21 

  30.9.19 30.6.20 30.9.20 30.6.21 30.9.19 30.6.20 30.9.20 30.6.21 

Kapacita 65 65 65 65 450 450 450 450 

Počet osob 65 65 65 65 175 175 179 180 

Počet tříd/oddělení 3 3 3 3 9 9 9 9 

Přepočtení PP 5,4032 5,4032 13,023 13,3637 

Přepočtení NpP 0,500 0,500 3,798 3,798 

 

  Školní družina Školní jídelna 

  19/20 20/21 19/20 20/21 

  k 30.10.19 k 30.10.20 k 30.10.19 k 30.10.20 

Kapacita 60 60 260 260 

Počet osob 60 60 244 249 

Počet tříd/oddělení 2 2 --- --- 

Přepočtení PP 1,690 ---- 

Přepočtení NpP --- 4,625 

Poznámka:  

- počet osob = počet dětí v MŠ, počet žáků ZŠ, počet žáků ŠD (k 31. 10. 2020), počet strávníků v ŠJ (k 31. 10. 

2020) 

- do počtu stravovaných jsou započítáni i pracovníci školy, kteří se stravují ve ŠJ 

 

 

Dne 1. března 2005 byl škole vydán živnostenský list s předmětem podnikání – Hostinská 

činnost. Zpočátku tuto doplňkovou činnost škola vykonávala, ale asi po roce byla činnost školy 

v této oblasti pro nezájem veřejnosti pozastavena. 

Od  1. dubna 2003 provádí na základě živnostenského listu škola doplňkovou Realitní činnost. 

V jejím rámci pronajímá s vědomím zřizovatele tělocvičnu školy pro zájmovou tělesnou výchovu a 

sport zájemcům z blízkého okolí.  
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Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je plně organizovanou 

základní školou poskytující úplné základní vzdělání. 

Ve školním roce 2020/2021 byla organizována jako devítiletá škola s prvním i druhým stupněm. 

První stupeň byl tvořen 5 třídami 1.–5. ročníku, druhý stupeň 4 třídami 6.–9. ročníku. 

Žádné ročníky nebyly spojeny. 

Dělení na skupiny jsme použili zejména při výuce v 3. ročníku (Aj), 6. ročníku (IKT) a 7. ročníku 

(Čj, M, Aj, Nj, Pč).  

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 

programu STROM. Je koncipován jako ucelený, ale zároveň jako otevřený změnám, ke kterým 

může docházet během ověřování vzdělávacího programu. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme vyučovali podle ŠVP upraveného v roce 2016 na základě 

změn rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o upravený původní 

ŠVP naší školy, ve kterém jsou aktualizované osnovy některých předmětů, změněn formát osnov a 

zejména provedeny změny související se změnou školského zákona týkající se vzdělávání žáků se 

SVP. 

Možným úpravám vzdělávacího programu se v průběhu roku věnují všichni vyučující naší 

základní školy. V průběhu prázdnin je ŠVP aktualizován podle návrhů jednotlivých vyučujících, 

popř. opatření MŠMT.  

Do naší základní školy dojíždějí žáci z celkem 17 vesnic v okolí Dolní Bělé. Spádový obvod 

základní školy tvoří obce: Bažantnice, Bučí, Dolní Bělá, Dražeň, Hodovíz, Horní Bělá, Hubenov, 

Hůrky, Hvozd, Krašovice, Líté, Loza, Mostice, Mrtník, Tlucná, Vrtbo a Zahrádka. 

Do ZŠ a MŠ Dolní Bělá docházelo také několik žáků s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast 

školy, např. z Horní Břízy, Trnové, Nečtin či Tatiné. 

Speciální ani specializované třídy nebyly ve škole zřízeny. Dvěma žákům školy byl v 
rámci podpůrných opatření přiznán  asistent pedagoga.  
 

Funkci výchovné poradkyně plní v naší ZŠ Mgr. Martina Karlovcová. Díky ní má práce 
výchovného poradce na škole velmi vysokou úroveň. Své zkušenosti a znalosti využívá také jako 
vyučující předmětu volba povolání, která je v učebním plánu zařazena ve 2. pololetí 8. ročníku a 
v 1. pololetí 9. ročníku – vždy 1 hodinu týdně. 

V letošním školním roce jsme měli v evidenci k 30. 6. 2021 dvacet čtyři žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

V oblasti péče o žáky s VPU máme výbornou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Plzeň – pracoviště Plzeň-sever. Podle časových možností je na naší škole přítomna Mgr. 

Šárka Čechurová – speciální pedagog PPP Plzeň, která úzce spolupracuje s rodiči žáků, výchovnou 

poradkyní Mgr. M. Karlovcovou, vyučujícími jednotlivých předmětů a třídními učiteli žáků. Tento 

způsob spolupráce můžeme považovat při srovnání s ostatními školami za nadstandard. V oblasti 

péče o žáky s vadami řeči škola spolupracuje se SPC v Plzni. Zástupkyně SPC navštívily školu 

během měsíce října, konzultovaly s třídními učitelkami metody výuky, vyhodnocovala se práce 

s dětmi.  
 
Na základě doporučení ŠPZ sestavuje pro žáky s VPU výchovná poradkyně ve spolupráci 

s jednotlivými vyučujícími individuální vzdělávací plán. Podle něj po konzultaci se školským 
poradenským zařízením a po podpisu rodiči žáka probíhá výuka v jednotlivých předmětech. Pro 
žáky, u kterých se projevují obtíže ve výuce je sestavován plán pedagogické podpory (PLPP), který 
je podkladem pro možnou budoucí diagnostiku žáka a který je několikrát do roka vyhodnocován. 
Podle výsledků hodnocení je PLPP upravován tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám žáka. 
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Pracovníci školy 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bělá sdružuje celkem 5 pracovišť:  

 Mateřskou školu s 6 zaměstnankyněmi 

 Základní školu s 15 zaměstnanci 

Školní družinu s 2 vychovatelkami  

Školní jídelnu s 5 pracovnicemi  

Úsek správních zaměstnanců s 5 pracovníky 

Pracoviště Mateřská škola: 

 V mateřské škole pracuje 6 učitelek. Jedna z nich je vedoucí učitelkou mateřské školy. Pět 

učitelek je zaměstnáno na celý pracovní úvazek 1,000. Jedna učitelka MŠ je zaměstnána na 

úvazek 0,403.  Věkový průměr učitelek MŠ je 42,8 let. 

 

učitelka Kvalifikovaná učitelka MŠ poznámka 

1 Ano  

2 Ano  

3 Ne Kvalifikace dokončena 6/2021 

4 Ne Kvalifikace bude dokončena na podzim 2021 

5 Ne Kvalifikace bude dokončena na podzim 2021 

6 Ne Studium k získání kvalifikace zahájeno 9/2020 

 

Provoz mateřské školy zabezpečuje 1 uklízečka (= 0,5 přepočteného zaměstnance) a 

pracovnice školní kuchyně ZŠ. Běžné opravy a údržbu zajišťuje školník ZŠ.  

 

Pracoviště Základní škola: 

V základní škole pracovalo ve školním roce 2020/2021  celkem: 

Zaměstnanci pracoviště Základní škola 

 Učitelé Asistenti pedagoga Vychovatelky ŠD 

Počet zaměstnanců 15 2 2 

Přepočet na úvazky 13,3637 1 1,6897 

 

Všichni učitelé ZŠ mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru a všichni splňují 

odbornou kvalifikaci. 

Věkový průměr učitelů ZŠ je 49,5 roku (k 30. 6. 2021). Pedagogický sbor je složen převážně 

ze starších pedagogů s poměrně dlouhou dobou pedagogické praxe. 

 

Aprobační složení pedagogického sboru 

jméno aprobace vyučuje 

Bican Jaroslav, Mgr. 1. stupeň Tv 6.–9.;  Pč 5., 9. 

Bláhová Dana, Mgr. Př Ch 8.–9.; Př 6.–9.; Z 9; Pč 8; VkZ 7.–9. 

Čechová Ludmila, Mgr. M –ZT M 7., 9.; F 6.–9.; VkZ 6.; Pč 6., 7. 

Čermáková Dana, Mgr. ČJ –Vv ČJ 6., 8.; Vv 2.+ 6.–9.; Z 6; Pč 2. 

Ferenčíková Zuzana, Mgr.   Čj–D ČJ 7., 9.; D 6.–9.; VkO 6.–9. + ŠMP 

Fišerová Miloslava, Mgr. 1. stupeň 3. třída 

Hladík Jiří, Mgr. M–ZT–Inf M 6.; Inf.5., 6. 

Hubková Věra, Mgr.  1. stupeň 4. třída 

Karlovcová Martina, Mgr. 1. stupeň 5. třída; volba povolání 8., 9. + VP 

Karlovcová Jiřina, Mgr M–Tv M 8. 
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Krausová Irena, Mgr.  1. stupeň 1. třída 

Scherbaumová Jana, Mgr. 1. stupeň 2. třída; Hv 6., 7. 

Steinlehnerová Jaroslava, Mgr. 1. stupeň + AJ Z 7., 8.; AJ 7.–8.; Hv 8., 9. 

Šarlingerová Ivana, Mgr. Aj –Hv AJ 3. 

Tabačarová Nováková Petra, Mgr. Aj  AJ 3.–6.; Nj 7.–9. 

 

 

Pracoviště Školní družina 

 Školní družina měla ve školním roce 2020/2021 dvě oddělení. Byly zde zaměstnány 2 

vychovatelky. V červnu 2021 dokončila i druhá vychovatelka  předepsané pedagogické vzdělání.  

 

Pracoviště Školní jídelna 

 Ve školní jídelně je zaměstnáno celkem 5 pracovnic. Z toho 1 vedoucí školní kuchyně na 

plný úvazek, 1 vedoucí kuchařka na plný úvazek a 3 kuchařky celkem na 2,625 úvazku. Oproti 

předchozímu školnímu roku tedy nedošlo k žádné změně. 

Úsek Správní zaměstnanci ZŠ 

 Také na úseku správních zaměstnanců školy nedošlo k žádné změně. Základní škola 

zaměstnává 5 pracovníků na úseku správních zaměstnanců. Pracuje zde školník s úvazkem 1,00, 

který je zároveň topičem plynové kotelny s úvazkem 0,312, 3 uklízečky s úvazkem 0,782 a 

administrativní pracovnice, zaměstnaná na 1 hodinu denně, tj. 0,125 úvazku. K zajištění provozu a 

úklidu školy jsou uvedené počty zaměstnanců na správním úseku postačující. 

 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
 

Výsledky vzdělávání žáků podle cílů  

Učební plán – školní rok 2020/2021 

 

Předmět / ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 9 8 7 5 4 4 4 

Anglický jazyk   3 3 3 4 4 4 4 

Druhý cizí jazyk – NJ       2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        3 3 

Fyzika      1,5 2 1 1 

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 2 2 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k občanství      1 1 1 1 

Výchova ke zdraví      0,5 1 0,5 0,5 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

Volba povolání        0,5 0,5 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



- 8 - 

 

Inf. a kom. technologie     1 1    

Tělesná výchova - hoši 2 2 2 2 2 2 2 

                               - dívky 2 2 

 

Disponibilní časová dotace (v učebním plánu předměty s posílenou časovou dotací jsou vytištěny 

tučně) byla využívána na posílení časové dotace povinných a povinně volitelných předmětů.  

Ve školním roce 2020/2021 se v základní škole vyučovalo podle jediného vzdělávacího programu – 

školního vzdělávacího programu STROM, vycházejícího z pravidel stanovených školskými 

dokumenty. 

 

Aprobovanost výuky ve školním roce 2020/2021 ( k 30. 6. 2021) 

 1. stupeň 2. stupeň 

 celkem A N % A celkem A N % A 

Český jazyk 43 43 0 100 17 17 0 100 

Anglický jazyk 9 9 0 100 16 16 0 100 

Německý jazyk - DCj     6 0 6 0 

Matematika 24 24 0 100 16 16 0 100 

Prvouka 6 6 0 100 --- --- --- --- 

Přírodověda 4 4 0 100 --- --- --- --- 

Vlastivěda 4 4 0 100 --- --- --- --- 

Chemie --- --- --- --- 6 0 6 0 

Fyzika --- --- --- --- 5,5 0 5,5 0 

Přírodopis --- --- --- --- 8 8 0 100 

Zeměpis --- --- --- --- 8 0 8 0 

Dějepis --- --- --- --- 8 8 0 100 

Výchova k občanství  --- --- --- --- 4 0 4 100 

Výchova ke zdraví --- --- --- --- 2,5 0 2,5 0 

Volba povolání** --- --- --- --- 1 0 1 0 

Hudební výchova 5 5 0 100 4 0 4 0 

Výtvarná výchova 7 6 1* 86 6 6 0 100 

Pracovní činnosti 5 4 1 80 4 2 2 50 

Inf. a kom. tech. 1 1 0 100 1 1 0 100 

Tělesná výchova 10 10 0 100 8 0 8 0 

PVP --- --- --- --- --- --- --- --- 

celkem 118 116 2 98,30 122 75 47 61,50 

 

Poznámky:   

A – počet aprobovaně odučených hodin 

N – počet neaprobovaně odučených hodin 

* takto označené hodiny byly odučeny vyučujícími s aprobací pro druhý stupeň ZŠ Vv+Čj,  

** předmět Volba povolání vyučuje výchovná poradkyně se specializačním studiem 

  

Z uvedené tabulky můžeme zjistit, že z celkového počtu 240 hodin odučených týdně ve 

školním roce 2020/2021  bylo 191 hodin (tj. 79,6 % odučeno aprobovaně a zbývajících 49 hodin 

odučili učitelé s jinou specializací. Při přiřazování předmětů je samozřejmé, aby hodiny, které je 

nutno odučit tzv. neaprobovaně, učili pedagogové s příbuznou specializací. 

 

Údaje o zápisu do první třídy 
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 Zápis do 1. třídy se konal od 5. 4. do 15. 4. 2021. Ve spádové oblasti školy žilo podle údajů 

obecních úřadů celkem 33 dětí, které měly nastoupit poprvé k povinné školní docházce. Šest z nich 

se zúčastnilo zápisu na jinou základní školu; 28 dětí (27 dětí ze spádové oblasti + 1 dítě mimo 

spádovou oblast) přišlo k zápisu do naší školy s následujícím výsledkem:  

dětí u zápisu celkem  28 

          z toho u zápisu poprvé 21 

 po odkladu povinné školní docházky 7 

 po dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

vydáno rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ 27 

 o odkladu povinné školní docházky 1 

 

Bylo vydáno 27 rozhodnutí o přijetí, do budoucí 1. A nastoupí 13 dětí do budoucí 1. B. 

nastoupí  14 dětí.  

 

Údaje o umístění vycházejících žáků 

 Ve školním roce 2020/2021 ukončilo školní docházku do ZŠ Dolní Bělá celkem 16 žáků. 

Všech 16 žáků bylo přijato po ukončení povinné školní docházky (všech 16 bylo z 9. ročníku) 

k dalšímu studiu.   

Z níže uvedené tabulky je patrné, že z celkového počtu žáků, kteří odešli po ukončení 

docházky do naší základní školy, přešli 3, tj. 19 % na gymnázium (4leté),  9 žáků (tj. 56 %) ke 

studiu maturitního oboru střední školy, 1 žák ke studiu maturitního oboru střední školy 

s uměleckým zaměřením (tj. 6 %)  a 3 žáci (tj. 19 %) do oborů středních škol ukončených výučním 

listem.  

Celkem tedy 81 %  žáků končících 9. ročník povinné školní docházky bylo přijato na 

maturitní obory středních škol.  

 

 Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Typ školy 

  

Počet žáků 

2019/2020 2020/2021 

8leté gymnázium 0 = 0 % 0 = 0 % 

6leté gymnázium 0 = 0 % 0 = 0 % 

4leté gymnázium 2 = 11 % 3 = 19 % 

SŠ s uměleckým zaměřením 0 = 0 % 1 = 6 % 

Střední odborné školy celkem 16 = 89 % 12 = 75 % 

       z toho obory středních škol ukončené maturitní zkouškou 14 = 88 % 9 = 56 % 

       z toho učební obory 3leté ukončené výučním listem 2 = 12 % 3 = 19 % 

Celkem  18 16 
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Níže uvedená tabulka ukazuje přehled umístění našich absolventů po skončení docházky do ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá: 

 

 

 

Škola Název oboru Typ studia 

    maturita výuční list 

Gymnázium a SOŠ, Plasy Gymnázium /   

/   

/   

Agropodnikání /   

Obchodní akademie /   

Obchodní akademie, Plzeň Obchodní akademie /   

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň Praktická sestra /   

/   

Sportovní a rekondiční masér /   

SŠ informatiky a finančních služeb Informační technologie /   

/   

SPŠ dopravní, Plzeň Autolakýrník   / 

Požární prevence /   

Hotelová škola, Plzeň Kuchař   / 

SOU stavební, Plzeň Tesař   / 

SŠ a ZŠ Oselce 

Uměleckořemeslné zpracování 

kovů 
/   
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Přehled žáků, tříd a třídních učitelů – stav k 30. 6. 2021  

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

z toho 

dívek 
třídní učitel 

1. 1 21 10 Mgr. I.Krausová 

2. 1 23 14 Mgr. J. Scherbaumová 

3. 1 22 13 Mgr. M. Fišerová 

4. 1 18 7 Mgr. V. Hubková 

5. 1 16 9 Mgr. M. Karlovcová 

6. 1 19 8 Mgr. P. Tabačarová-

Nováková 

7. 1 26 10 Mgr. L. Čechová 

8. 1 19 9 Mgr. J. Steinlehnerová 

9. 1 16 9 Mgr. Z. Ferenčíková 

celkem 9 180 89  
 

 

Ve školním roce 2020/2021 docházelo do naší základní školy o 5 žáků více než v roce 

předcházejícím (počítáno k 30. 6. 2021).  

 

 

Přehled docházky, prospěchu a chování žáků ve školním roce 2019 /2020 
 

 

absence 1. stupeň  na žáka 2. stupeň  na žáka celkem  na žáka 

1. pololetí 

omluvené hodiny 1 806 18,06 2 033 25,41 3 839 21,33 

neomluvené hodiny 0 0 0 0 0 0 

2. pololetí 

omluvené hodiny 1 708 17,08 1 627 20,34 3 335 18,53 

neomluvené hodiny 0 0 0 0 0 0 

Celkem obě pololetí 

omluvené hodiny 3 514 19,63 3 660 20,33 7 174 39,86 

neomluvené hodiny 0 0 0 0 0 0 
počty žáků  k 31. 1. 2020: 99 na 1.st. + 80 na 2.st. k 30. 6. 2021: 100 na 1.st. + 80 na 2.st 

 

Porovnání průměrného počtu hodin školní absence ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021: 

absence 
2019/2020 2020/2021 

1.pololetí 2.pololetí celkem 1.pololetí 2.pololetí celkem 

omluvené hodiny 40,23 17,79 29,01 21,33 18,53 19,93 

neomluvené hodiny 0,03 0,03 0,015 0 0 0 
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Prospěch a chování – 1. pololetí 

 

ročník žáků 
prospěch chování 

vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

1. 21 20 1 0 0 21 0 0 

2. 22 19 3 0 0 22 0 0 

3. 22 22 0 0 0 22 0 0 

4. 18 18 0 0 0 18 0 0 

5. 16 14 2 0 0 16 0 0 

6. 19 9 10 0 0 19 0 0 

7. 26 13 13 0 0 26 0 0 

8. 19 9 9 1 0 19 0 0 

9. 16 8 8 0 0 16 0 0 

celkem 179 132 46 1 0 179 0 0 
 

 

Prospěch a chování – 2. pololetí 

ročník žáků 
prospěch chování 

vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

1. 21 20 1 0 0 21 0 0 

2. 23 21 2 0 0 23 0 0 

3. 22 16 6 0 0 22 0 0 

4. 18 18 0 0 0 18 0 0 

5. 16 14 2 0 0 16 0 0 

6. 19 10 9 0 0 19 0 0 

7. 26 11 15 0 0 26 0 0 

8. 19 10 8 0 1 19 0 0 

9. 16 8 8 0 0 16 0 0 

celkem 180 128 51 0 1 180 0 0 

 

V 1. pololetí uložila pedagogická rada za nevhodné chování následující kázeňská opatření: 

 

Kázeňské opatření Počet žáků Důvod  
Napomenutí třídního učitele  1 x žákovi 1. stupně za používání sprostých slov při distanční 

výuce  

Napomenutí třídního učitele 1 x žákovi 2. stupně za nevhodné chování k vyučujícím při 

distanční výuce 

Důtka třídního učitele  0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

Důtka ředitele učitele  0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

Snížená známka z chování za 1. 

pololetí 

0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 
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V 2. pololetí uložila pedagogická rada za nevhodné chování následující kázeňská opatření: 

 

Kázeňské opatření Počet žáků Důvod  
Napomenutí třídního učitele  0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

Důtka třídního učitele  0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

Důtka ředitele učitele  0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

Snížená známka z chování za 2. 

pololetí 

0 x žákům 1. stupně 

0 x žákům 2. stupně 

 

 

Z uvedeného přehledu je patrné, jaké prohřešky proti školnímu řádu jsme v právě uplynulém 

školním roce řešili. Veškeré tyto přestupky proti školnímu řádu byly postihovány podle pravidel 

stanovených Klasifikačním řádem školy, se kterým byli všichni žáci i jejich zákonní zástupci 

seznámeni na začátku školního roku a který je – jako součást školního řádu – neustále k dispozici na 

nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy. 

I v příštím školním roce bude třeba věnovat chování žáků zvýšenou pozornost. K tomu však 

nestačí jen práce jednotlivých pedagogických pracovníků v čele s vedením školy, metodičkou 

prevence a výchovnou poradkyní, ale potřebujeme také účinnou spolupráci s rodiči žáků. 

 

Na tomto místě je však třeba uvést také informaci, že kromě postihů nesprávného chování jsme 

na vysvědčení v 1. i 2. pololetí udělovali pochvaly.  

Pochvaly za 1. pololetí 

pochvala Počet žáků 

Za aktivitu při hodinách 1x   

Za aktivní pomoc při výuce 1x 

Za účast v soutěži Klokan 6x 

 

Pochvaly za 2. pololetí 

pochvala Počet žáků 

Za aktivitu při distanční výuce celá 1. třída (21 žáků) 

Za zajištění materiálu pro laboratorní práce a 

přínos výuce 

2x 

Za 1. místo v liter. soutěži POOD okres 1x 

Za 2. místo v liter soutěži POOD okres 2x 

Za 3. místo v liter. soutěži POOD okres 2x 

Za nejúspěšnějšího sportovce a sportovkyni 1. 

stupně 

2x 

Za nejúspěšnějšího sportovce a sportovkyni 2. 

stupně 

2x 

 

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti  - 2020/2021 
 

Každoročně na tomto místě uvádíme přehled akcí uskutečněných v daném školním roce. 

Bohužel počet akcí ve školním roce 2020/2021 byl ovlivněn epidemií koronaviru.                
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Sport a další soutěže 

soutěž místo konání kolo umístění kat. 

Žádné soutěže se nekonaly (koronavir)     

     

 

Další sportovní akce: 

Z plaveckého kurzu pro žáky 3. a 4. třídy byly uskutečněny jen 3 hodiny. 

Den s brannými prvky pro všechny žáky školy proběhl 24. 6. 2021. 

Lyžařský kurz se neuskutečnil. 

  

Olympiády, vědomostní a ostatní soutěže 

název pořadatel umístění 

Klokan ŠK, OK Žáci 6.–9. třídy 

lit. a výtv. soutěž Požární 

ochrana očima dětí 
ŠK 

žáci 6.–9. třídy 

Ostatní soutěže se 

neuskutečnily (koronavir) 
 

 

Poznámka:  KK = krajské kolo OK = okresní kolo ŠK = školní kolo 
 

Kultura 

Divadlo, koncerty 

název představení místo třídy 

Žádná představení se nekonala (koronavir)   

 

 

Nauková pásma, besedy, přednášky, projekty 

název představení místo třídy 

Knižní kluby – nabídka knih ZŠ 1.–9. 

Ovoce do škol ZŠ 1.–9. 

Dravci ZŠ 1.–9. 

Primární prevence – adaptační programy P-

centrum 

ZŠ 4.,6.,9. 

Leonardo da Vinci ZŠ 1.–9. 

Moje cesta na svět ZŠ 3. 

Dobrodružství dospívání ZŠ 5. 

Zmýdelňování ZŠ 8. 

Ukončovací program ZŠ 9. 

Pokusy s dusíkem ZŠ 5.–9. 

Nechtěná těhotenství 2x ZŠ 9. 

Ostatní akce se neuskutečnily (koronavir)   

 

Zájezdy, exkurze, výlety 

název akce určeno pro 

SŠ Kralovice 2x 9. 

Umělecká kovárna Kvíčovice 9. 
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Další akce se neuskutečnily (koronavir)  

 

Různé 

název akce určeno pro 

Sběr hliníku (2x za školní rok)  1.–9. + široká veřejnost 

Sběr elektroodpadu + baterií (2x za školní rok) –

soutěž 
1.–9. + široká veřejnost 

Fotografování 1. třída 1. 

Fotografování – Konec školního roku  1.–9. 

Den s brannými prvky 1.–9. 

Pohádková cesta pro MŠ 9. 

Ostatní akce se neuskutečnily (koronavir)  

 
Školní výlety 

třída cíl 

1.–6. Nečtiny, Manětín, Dolní Bělá 

 

 Je potěšitelné, že stejně jako v minulém školním roce, i letos se žáci naší školy účastnili 

vědomostních soutěží. Chtěl bych zde vyzdvihnout podíl jednotlivých vyučujících, kteří pro účast 

v soutěžích žáky vhodně motivovali. 

 

Vlastivědné výlety se ve školním roce 2020/2021 z důvodu koronaviru neuskutečnily. 

 

Děkuji  jednotlivým vyučujícím za organizaci sportovních, kulturních a vědomostních soutěží, 

které se ve školním roce uskutečnily. 

 

Údaje o primární prevenci rizikového chování 

Funkci školního metodika prevence (dále ŠMP) vykonává Mgr. Zuzana Ferenčíková. ŠMP 

úzce spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní i všemi pedagogickými pracovníky školy. 

Pro výkon funkce ŠMP si Mgr. Zuzana Ferenčíková doplnila požadovanou kvalifikaci ve 

Specializačním kurzu prevence rizikového chování, realizovaném P-centrem Plzeň (ukončení studia 

prosinec 2020). 

ŠMP každoročně zpracovává ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy minimální 

preventivní program, který po skončení školního roku společně vyhodnocují. Oba dokumenty 

(minimální preventivní program i výkaz) jsou ukládány u ředitele školy.  

Velice dobrou zkušenost máme s deníkem primární prevence, do kterého jsme zaznamenávali 

všechny řešené případy a stal se tak východiskem pro tvorbu minimálního preventivního programu na 

příští rok. Osvědčil se také jako doklad o projednávání jednotlivých případů s rodiči žáků.  

Ve školním roce 2020/2021 byly pedagogickou radou schváleny nové Krizové plány a 

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti. Jedná se o otevřené dokumenty, které budou dle 

potřeby doplňovány, zpřesňovány a pravidelně aktualizovány. 

V rámci primární prevence proběhly na naší škole následující akce: 

 

 Programy Národní iniciativy pro život (z oblasti prevence rizikového sexuálního chování): 

Moje cesta na svět (3. třída), Dobrodružství dospívání (5. třída), Nečekaná těhotenství (9. třída) 
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 Programy P-centra Plzeň – Adaptační program pro 4., 6. a 9. třídu, Ukončovací program 

pro 9. třídu 

 Třídnické hodiny: Po uzavření škol probíhaly nepravidelně online, na I. stupni mnohdy 1x 

týdně (např. v rámci tzv. „Povídání“) 

 

            Z důvodu pandemie COVID-19 neproběhly další naplánované programy, a to od Policie ČR 

(Kyberšikana, Zebra se za tebe nerozhlédne, Trestní zodpovědnost) a Nadačního fondu Albert (Zdravá 

5).  

Pedagogové se v průběhu školního roku zúčastnili několika online seminářů z oblasti prevence 

rizikového chování, realizované občanským sdružením Společně k bezpečí, z. s.  

 Zločin ve škole I. – Cílem semináře bylo seznámit pedagogy s možnostmi řešení rizikového 

chování žáků ve škole (šetření krádeží, ubližování apod.). 

 Zločin ve škole II. – Cílem semináře bylo seznámit pedagogy s možnostmi řešení rizikového 

chování žáků ve škole (šetření krádeží, ubližování apod.). 

 Distanční výuka – Cílem bylo zlepšit kvalitu distanční výuky; tématem semináře bylo např. 

jak hodnotit distanční výuku, co je vlastně distanční výuka (nárok, povinnost, odpovědnost, 

právo), jak rozdělit spravedlivě aktivitu mezi sebe a žáky, možnosti pedagogické intervence na 

dálku aj.). 

 Vedení poradenského hovoru ve škole – Cílem bylo naučit se vést efektivní poradenský 

pohovor. 

ŠMP se vedle těchto online seminářů zúčastnila také webináře Centra Pochodeň s názvem 

Práce s emocemi a webináře psycholožky Jany Nováčkové s názvem Respektovat a být respektován.  

V průběhu letních prázdnin byla ve vestibulu školy (u vstupu) zřízena nástěnka pro rodiče s 

cílem podpořit jejich informovanost v oblasti primární prevence.  

Pro klima školy je práce ŠMP a VP nepostradatelná. V uplynulém školním roce nadále 

spolupracovalo vedení školy, ŠMP a VP při řešení problémových situací na škole, nedobrých vztahů 

uvnitř kolektivů tříd, záškoláctví či pasivity žáků v průběhu online výuky apod. V těchto případech 

jsou problémy řešeny v součinnosti vedení školy, VP a ŠMP za spoluúčasti rodičů i samotných žáků. 

Stejně jako v minulém školním roce jsme využívali metodickou pomoc Pedagogicko- 

psychologické poradny Plzeň, s oblastní metodičkou Mgr. Terezou Hanusovou jsme konzultovali 

vzniklé problémy a případné návrhy řešení. Využili jsme i možnosti poradit se v P-centru. 

Bližší informace o akcích v rámci minimálního preventivního programu je možno získat jak v 

programu na daný školní rok, tak v hodnocení jeho plnění. Obojí je k nahlédnutí u ŠMP nebo ředitele 

školy. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – školní rok 2020/2021 
 

 V právě uplynulém školním roce se stejně jako v předcházejících letech jednotliví pedagogičtí 

pracovníci zúčastňovali různých vzdělávacích akcí.  

I v tomto školním roce pedagogové školy aktivně využívali elearning, webináře zaměřené 

na distanční výuku. 

 

pořadatel název akce zúčastnil/a se 

Mgr. Michaela Veselá Jak učit právní vědomí celý ped. sbor. 

Mgr. Michaela Veselá Právo ve škole - dílna celý ped. sbor. 

Mgr. Michaela Veselá Prevence kriminality, prekriminality a 

sociálně patologických jevů 
celý ped. sbor. 
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Centrum robotiky Programujeme ve Scratchi – pro pokročilé - 

ONLINE 
Mgr. M. Fišerová 

KCVJŠ Den ředitelů ZŠ a SŠ – webinář Mgr. J. Hladík 

NPI Krajský workshop ICT Mgr. J. Hladík 

ČŠI 
Podpora autoevaluace základní školy 

s využitím InspIS ŠVP 

Mgr. J. Hladík 

Muzeum Českého 

krasu Beroun 

Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a 

rychlé získávání zpětné vazby při on-line 

výuce 

 

Mgr. L. Čechová, 

Mgr. M. Fišerová 

EDUPRAXE s.r.o. 
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní 

škole 

Mgr. L. Čechová, 

Mgr. Zuzana 

Ferenčíková 

 

 

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 
České školní inspekci (dále jen ČŠI) byly doručeny dvě stížnosti na právnickou osobu Základní 

škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá (první dne 31. 3. 2021, druhá 14. 4. 2021). Obě 

stížnosti obsahovaly velmi podobné body. Týkaly se:  

• činnosti základní školy a mateřské školy v době distanční výuky,  

• zápisu do mateřské školy a do základní školy, 

• činnosti školské rady , 

• financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,  

 

Na základě této stížnosti provedla ČŠI inspekční činnost spočívající v prošetření stížností a 

následně dne 14. 6. 2021 vydala pod sp. zn. ČŠIP-383/21-P a ČŠIP-386/21-P písemné výsledky šetření 

stížnosti. Stížnost ČŠI vyhodnotila v některých bodech jako důvodnou (v jiných nedůvodnou, případně 

neprokazatelnou) a předala ji zřizovateli k dalšímu řízení. 

ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá s výsledkem šetření některých bodů stížnosti 

nesouhlasí. Zejména s bodem, který se týkal údajného nedostatečného počtu online výuky na II. stupni 

ZŠ. V tomto smyslu zaslala škola Plzeňskému inspektorátu ČŠI svoji odpověď.  

 

Další kontroly 

 V průběhu školního roku proběhly pravidelné kontroly a revize  – komínová tělesa, kotelna, 

BOZP, hygiena, tělocvična + její vybavení, hasicí přístroje, požární vodovod, elektrospotřebiče apod. 

Všechna zařízení jsou schopna dalšího provozu. 

5. 3. 2020 provedli členové finanční komise Obce Dolní Bělá kontrolu hospodaření s obecním 

rozpočtem za období 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019.  Kontrola byla ukončena se závěrem: „Lze 

konstatovat, že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem odpovídajícím účelu 

a potřebám příspěvkové organizace.“ 

V květnu 2021 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace za období 1. 1. 

2020 – 31. 12. 2020. Kontrolu provedla firma Jan Šnejdar, DiS. Vedení účetnictví obcí, kontrola 

příspěvkových organizací, pořádání účetních seminářů se závěrem:  

 Při kontrole hospodaření Organizace za rok 2020 nebyly zjištěny závažné chyby a 

nedostatky. 

 Při kontrole hospodaření byla konzultována metodická doporučení tak, aby bylo 

předcházeno chybám a nedostatkům. 

 Organizace není povinna přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
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2. 7. 2021 provedla KHS Plzeň šetření, ze kterého vyplývá, že maximální počet žáků v Základní 

škole Dolní Bělá je 381 žáků.  

 

Projekty, zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Se střední školou Kralovice spolupracujeme na projektu "Podpora odborného vzdělávání v 

Plzeňském kraji“. Spolupráce zahrnuje tyto oblasti: 

 Podpora polytechnického a odborného vzdělávání (exkurze pro žáky) 

 Rozvoj kariérového poradenství 

 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti 

 

Od 1. 4. 2019 je škola zapojena do projektu MŠMT ČR  Šablony II. 

Název projektu: ZŠ Dolní Bělá – Šablony II 

Výše dotace: 405 354,00 Kč 

Škola bude realizovat následující výstupy. 

Kód šablony Název šablony 
Cena jedné 

šablony (v Kč) 

Požadováno 

šablon 

Požadováno 

celkem (v 

Kč) 

2.II/5 
Školní kariérový poradce – 

personální podpora ZŠ 
5 233 Kč 8 41 864 Kč 

2.II/8 
Vzájemná spolupráce 

pedagogů ZŠ 
16 912 Kč 1 16 912 Kč 

2.II/16 
Využití ICT ve vzdělávání 

a) 64 hodin 
128 000 Kč 2 256 000 Kč 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  17 833 Kč 3 53 499 Kč 

2.II/19 Projektový den ve škole 4 412 Kč 4 17 648 Kč 

2.II/20 
Projektový den mimo 

školu 
6 477 Kč 3 19 431 Kč 

Za ZŠ finance celkem 405 354 Kč 

 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Projekty podané ve školním roce 2020/2021 

Dotační titul Žádáno  Využito  Důvod 

Podpora výuky plavání v základních 

školách v roce 2020 

50 920,- Kč 
       9 874,- Kč koronavir 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
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 Škola neorganizuje a ani jako instituce není zapojena do aktivit v rámci celoživotního 

vzdělávání. Její pedagogičtí pracovníci však absolvují různé vzdělávací programy organizované řadou 

institucí zapojených do celoživotního vzdělávání (viz str. 16)  

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 Na naší základní škole pracuje základní odborová organizace, ve které je sdruženo celkem 5 

zaměstnanců základní školy. 

S fondem kulturních a sociálních potřeb jsme hospodařili podle stávající kolektivní smlouvy.  

Při plnění úkolů ve vzdělávání úzce spolupracujeme s PPP Plzeň, jejíž pracovnice Mgr. Šárka 

Čechurová dojíždí podle svých časových možností na naši základní školu a nadstandardně tím 

zajišťuje péči o děti s vývojovými poruchami učení tím, že v určitých intervalech zjišťuje výsledky 

vzdělávání žáků, vliv individuálních plánů na posun žáka vpřed, aktuálně může reagovat na vzniklé 

problémy, konzultuje s výchovnou poradkyní správnost postupu. Myslím si, že tento způsob 

spolupráce je rodiči dotčených dětí vysoce hodnocen.  

Celkem dobrou spolupráci máme také se Speciálně pedagogickým centrem Plzeň, které nám 

pomáhá pečovat o děti s vývojovými poruchami řeči. 

V tomto školním roce jsme dále spolupracovali s odborem OSPOD ORP Kralovice, Policií ČR, 

P-centrem Plzeň a dalšími, kteří nám pomáhají v naší výchovně vzdělávací práci.  

Od konce roku 2016 spolupracovala škola se zřizovatelem – Obcí Dolní Bělá – na vytvoření 

společného školského obvodu. Ten nakonec vznikl v létě  2017. Součástí školského obvodu jsou obce: 

Loza, Bučí, Horní Bělá, Mrtník, Dražeň, Hvozd, Zahrádka, Líté, Krašovice. Obce tvořící školský 

obvod přispívají určitou částkou na provoz školy (částka je poměrně rozpočítána podle počtu dětí/žáků 

s trvalým bydlištěm v dané obci).   

Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnily některé tradiční akce spojené s volbou 

povolání. Např.:  

a) Posviť si na budoucnost – Festival práce a vzdělávání 

b) Úřad práce v Plzni 

c) Návštěvy zástupců středních škol 

 

Závěr  

 
Školní rok 2020/2021 byl v novodobé historii školy zcela výjimečný. Průběh celého školního 

roku byl zásadním způsobem ovlivněn nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě. 

Celá společnost včetně školství se musela s touto výjimečnou situací vypořádat. Bylo to velmi 

náročné období, a to pro všechny zúčastněné – pro pedagogy, žáky, ale i jejich rodiče. 

Na rozdíl od předcházejícího školního roku byla distanční výuka povinná pro všechny žáky. 

Jednou z forem distančního vzdělávání byla on-line výuka. Každá třída měla vytvořený svůj rozvrh 

on-line hodin, distanční výuka byla převedena do jednotné platformy MS Teams (kromě 1. třídy).  

Na platformě MS Teams probíhala také příprava žáků 9. třídy k přijímacím zkouškám na 

střední školy. 

Dle mého názoru se i v této mimořádné a nelehké situaci podařilo zabezpečit distanční 

vzdělávání žáků na dobré úrovni i s vědomím toho, že ne všichni žáci měli ve svém domácím prostředí 

k dispozici moderní ICT techniku. I s těmito žáky byla navázána nezbytná komunikace a zajištěna 

zpětná vazba. 
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Vzhledem k mimořádným opatřením byl zápis dětí do 1. ročníku organizován bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

I ve školním roce 2020/2021 jsme usilovali o to, aby naše škola byla místem pro mnoho 

podnětných setkání a příjemných zážitků. Pro žáky jsme také letos měli připraveno mnoho zajímavých 

exkurzí, přednášek, projektů, soutěží, výletů, návštěvy divadel, kin, atd. Bohužel mnohé z těchto plánů 

se neuskutečnily. Ale mnohé z nich přesuneme na příští období a doufáme, že se je podaří zrealizovat. 

Z hlediska materiálních podmínek má škola rezervy ke zlepšení. Ve spolupráci se zřizovatelem 

již mnohé připravujeme a věříme, že školu v dalším období čeká mnoho významných pozitivních 

změn a zlepšení prostředí a zázemí školy. 

 

 

Základní informace o hospodaření školy 

 Za rok 2020 se jedná o skutečné čerpání. V případě dotací na rok 2021 jsou uvedeny 

rozpočtované hodnoty platné k 31. 8. 2021.  

Školné za MŠ, ŠD a kroužky ZŠ odpovídá skutečně vybraným částkám za část školního roku. 

1. 9. – 31. 12. 2020 
Limit zaměstnanců 31,65   

dotace 

KÚ PK ÚZ 33353 7 883 587,91 

ÚZ 33079 (podpora 

ped. činnosti) 

26 928,00 

ÚZ 33070 (plavání) 9 874,00 

ÚZ 33063 (šablony) 7 276,00 

zřizovatel NIV dotace 582 000,00 

Projekty a granty    

Ostatní zdroje školné 

MŠ 48 360,00 

ŠD 4 632,00 

kroužky ZŠ 0 

1. 9. – 31. 12. 2020 celkem  8 562 657,91 

1. 1. – 31. 8. 2021 
Limit zaměstnanců 32,55   

dotace 

KÚ PK ÚZ 33353 13 5320730,00 

ÚZ 33353 78 615,76 

zřizovatel NIV dotace 1 164 000,00 

Projekty a granty   0 

Ostatní zdroje školné 

MŠ 68 046,00 

ŠD 15 589,00 

kroužky ZŠ 0 

1. 1. – 31. 8. 2021 celkem  14 858 980,76 

Celkem  

KÚ PK  21 539 011,67 

Zřizovatel  1 746 000,00 

Projekty a granty  0,00 

Ostatní zdroje  136 627,00 

CELKEM   23 421 638,67 
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Zpracoval ředitel školy: Mgr. Jiří Hladík  ………………………………… 

 

Schváleno pedagogickou radou dne:   11. 10. 2021 

 

 

Schváleno školskou radou dne:   20. 10. 2021 

 

Podpisy členů školské rady 

 

Ing. Lenka Svobodová  …………………………………………… 

 

Vendula Chárová   …………………………………………… 

 

Mgr. Ludmila Čechová  ……………………………………………. 

 

 

 

Originál včetně podpisů je uložen u ředitele školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


