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A) 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:  Obec Tatobity 

Sídlo zřizovatele: Tatobity 85, 512 53 Tatobity 

telefon:   481 381 161 

IČO organizace:  00 27 61 97 

 

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Vaněk 

Druh školy:  Základní s 1. stupněm - dvoutřídní 

 

e-mail:   zs.tatobity@seznam.cz 

www stránky:  www.skola.tatobity.cz 

telefon:   481 381 160 

 

Datum změny zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003 

 

Škola sdružuje: 

 

1. Mateřská škola kapacita: 25 dětí  IZO: 107 586 347 

2. Základní škola kapacita: 40 žáků  IZO: 102 442 711 

3. Školní družina kapacita: 30 žáků  IZO: 117 700 347 

4. Školní jídelna  kapacita: 70 jídel  IZO: 102 878 676 

 

 

Školská rada má 6 členů a ve školním roce 2011-2012 proběhla dvě jednání. V březnu 2012 proběhly 

volby, za školu v radě zasedá Mgr. Milena Kašová (předseda ŠR) a Věra Tomešová, za rodiče Šárka 

Kořínková a Hana Poláková, za zřizovatele Ing. Luděk Štěpnička (místopředseda ŠR) a Radan Mlejnek. 

 

 



Výroční zpráva        srpen 2012 

 

strana 4 
 

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE 
ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 
 

Přehled učebních plánů   

 
Na škole vyučujeme 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 
2011/2012 ji navštěvovalo 20 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 gymnastiky 
Ruční práce 
 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2011/2012 pracovali ve škole tito pracovníci: 3 pedagogičtí v ZŠ, 2 

pedagogičtí v MŠ a 4 provozní.  
Kroužek anglického jazyka učila Ing. Petra Kudrnáčová (DPP), Ruční práce Šárka Kořínková, 

Míčové hry Mgr. Jiří Zýka a Základy gymnastiky Martin Švehla. Tito zde pracovali bez nároku na 
odměnu, za což jim patří velký dík.  

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.  
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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 Iveta Pospíšilová (nastoupila 8. 8. 2011), kuchařkou je paní Soňa Pospíšilová. Ze zdravotních 
důvodů však byla nucena pracovní poměr skončit a na její místo nastoupila paní Dana Hošková (od 3. 
1. 2012). 
 
 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor 

Roků 
praxe 

Nástup do 
ZŠ Tatobity 

1. ředitel ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 16 2007 
2. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 16 1999 
3. vychovatelka, učitelka 0,5 + 0,5 SŠ, pedagog. 6 2007 

4. učitelka MŠ 0,95 SŠ, pedagog. 32 2001 

5. učitelka MŠ 0,95 SŠ, pedagog. 34 2007 

6. vedoucí ŠJ, kuchařka 0,4 + 0,6 SŠ, ekonom.  2011 

7. kuchařka 0,6 SOŠ  2012 

8. školnice 1,0 SOŠ  2004 

9. topič (říjen-duben) 0,5 SŠ  1992 

 
 

D) 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 16. ledna 2011 a ředitel školy vydal sedm rozhodnutí o přijetí. 

Do  1. ročníku ve školním roce 2012/2013 nastoupí sedm žáků. 

Nikomu nebylo odloženo zahájení povinné školní docházky a nikdo nebyl osvobozen od 

povinné školní docházky ani od povinnosti docházet do školy.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele 

Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. 
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E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 
 

Ve školním roce 2011-2012 navštěvovalo školu 21 žáků. V naší škole se vyučovalo ve všech 

pěti ročnících.  

Stav k 30. 9. 2011 

1. ročník 4 žáci  2 chlapci 2 dívky 

2. ročník 4 žáci  3 chlapci 1 dívka 

3. ročník 8 žáků  2 chlapci 6 dívek 

4. ročník 4 žáci  1 chlapec 3 dívky 

5. ročník 1 žák  0 chlapců 1 dívka 

___________________________________________ 

celkem  21 žáků  8 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.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 20 žáků. Žáci se mohou stravovat ve 

školní jídelně, která sídlí v téže budově. Školního stravování využívají všichni žáci. 
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Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2011/2012  

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

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

1. 4 4 4 3 0 1 0 0 

2. 4 4 4 3 0 1 0 0 

3. 8 8 7 3 1 5 0 0 

4. 4 4 3 3 1 1 0 0 

5. 1 1 1 1 0 0 0 0 

celkem 21 21 19 13 2 8 0 0 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2011/2012 

 

 

 

omluvených neomluvených 

celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka 

I. pololetí 692 32,95 0 0 

II. pololetí 707 33,67 0 0 

celkem 1399 66,62 0 0 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Primární prevence 

Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální 

preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci 

výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, 

zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a 

život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se podařilo splnit bez výraznějších 

problémů. 
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Integrovaní žáci 

Integrovaní žáci ve školním roce 2011/2012 nebyli. 

Logopedie 

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s externí logopedkou paní Mgr. Janu 

Prokešovou, která do školy pravidelně dojížděla jednou až dvakrát (podle potřeby rodičů) za tři týdny. 

I když jejich služeb využívaly zejména děti z MŠ, byla k dispozici i rodičům našich školáků, kteří 

několikrát využili její přítomnosti k odborné konzultaci. Rádi bychom ve spolupráci pokračovali i 

nadále, neboť její přítomnost byla rodiči hodnocena velmi pozitivně a budoucí prvňáci by jejích služeb 

stále rádi využívali. 

Řešené případy sociálně-patologických jevů 

Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu, 

k čemuž nepochybně výrazně přispívá dnes již tradiční zářiová akce Výlet za poznáním (sama sebe). 

Jelikož vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují (velký vliv na to má současný životní styl – televize, 

počítačové hry, internet apod.), snažili jsme se jim nabídnout alternativu v podobě využití volného 

času – za školou vyrostlo nové víceúčelové hřiště, zefektivnili jsme nabídku kroužků a v neposlední 

řadě jsme se snažili o větší zapojení dětí do kolektivu v podobě pokračování nepravidelných 

skupinových sezení, na kterých všichni vyjadřovali své názory na to, co se jim ve škole v poslední době 

podařilo a naopak i co jim vadí, co je mrzí.  

Práce s talentovanými žáky 

Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke 

svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke 

konzultaci, výukové programy mohou využívat i v rámci školní družiny. 

 

G) 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. 2011, plánu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků na rok 2011-2012 a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období. 

 

Název semináře Pořadatel Počet pracovníků 

Porada ředitelů škol a školských zařízení OŠKS Turnov 1 

Novela zákoníku práce ve školské praxi od 1. 1. 

2012 – listopad 2011 
PARIS Karviná 1 

Novela právních předpisů k 1. 1. 2012 (bez Pavel Zeman 1 
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osvědčení) – únor 2012 

Legislativa – březen 2012 PPP Turnov 1 

TOP 6 KLIKO – květen 2012 Mgr. Kolomazníková 3 

Angličtina pro mírně pokročilé Ing. Petra Kudrnáčová 1 

Vánoce ze slaného těsta ŠZ pro DVPP HK 1 

 

H) 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: 
 
- Od jara do zimy 
- Tři pohádky na Vánoce 
- Králíci z klobouku 
- Babu a papoušek 
- koncert skupiny Nezmaři 
 
Další, dnes již „tradiční“ akce: 
 
- výroba halloweenských dýní a účast na „Tatobitské dýni“ 
- rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy 
- vánoční dílna  
- vánoční besídka pro rodiče 
- karneval 
- velikonoční dílna 
- rej čarodějnic 
- stopovaná 

 

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. 

U příležitosti předávání pololetního vysvědčení a v rámci zájmového útvaru gymnastiky jsme 
zhlédli judo show v podání JUDO CLUB SEDMMA Semily. Vedoucí kroužku gymnastiky a zároveň 
trenér juda Martin Švehla (I. dan) přivezl do naší tělocvičny své dvě svěřenkyně Zuzanu Kousalovou 
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(IV. kyu) a Anetu Medkovou (IV. kyu) a Beruškám i školákům ukázali ukázkovou sestavu - děvčata 
předvedla několik základních chvatů a pod Martinovým vedením ukázala dětem i základy 
sebeobrany. Všem se nám to velmi líbilo a odměnou účinkujícím byl dlouhotrvající potlesk. Doufám, 
že to v dětech zanechalo dobrý dojem a jsem rád, že jsme jim mohli představit další sport a ukázat 
možnost dalšího sportovního zapojení. 

Ve středu 2. května 2012 jsme pro naše školáky uspořádali desetiboj. Celorepublikovou akci 
zaštítili Robert Změlík a Roman Šeberle. Celou akci pro nás připravil a zorganizoval Martin Švehla, 
kterému bych chtěl touto cestou velmi poděkovat. Nebyl to tradiční desetiboj, ale i zde se kladl důraz 
na všestranný sportovní rozvoj - školáci skákali, běhali, házeli, vrhali, ale i posilovali. Akce trvala celé 
dopoledne a soudě podle ohlasů byli všichni unaveni, ale spokojeni. Martin všechny výsledky 
zaregistroval na oficiálních stránkách a OSM (ze 14 zúčastněných) školáků získalo bronzový odznak. 
Uvidíme, zda příští rok dojde ke zlepšení☺ 

Ve středu 27. června 2012 jsme jako již tradičně rádi přijali pozvání rovenské základní školy k 
netradičnímu sportovnímu dni. Letos jsme se od školy přesunuli na Bora, kde nejen pro nás bylo 
připraveno sportovní dopoledne plné soutěžení v krásné přírodě. Hned na úvod jsme byli rozděleni 
pořadateli na dvě družstva a vyrazili jsme na trasu plnou úkolů. Celkem jsme navštívili patnáct 
stanovišť s roztodivnými názvy (např. Čichové pexeso, Klávesnice, Provázkové bludiště, Elektrický plot 
apod.). Úkoly na stanovištích byly zaměřeny jak na postřeh, tak na rychlost či obratnost. V krásném 
prostředí Boreckých skal jsme tak sportovali i relaxovali. Celá akce byla výborně připravena a všichni 
jsme si sportovní den moc užili. 

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 přineslo moderní vybavení IT technikou (srpen 2011) a díky 
šablonám jsme mohli v rámci individualizace AJ rozdělit dvě samostatné hodiny pro 3. ročník. Od září 
budeme celý školní rok 2012/2013 ověřovat DUM.  

 První velkou školní (a dnes již tradiční) akcí je zářijový Výlet za poznáním (sama sebe) – 
tentokrát opět do Horního Maršova, kde jsme plnili MPP a Environmentální 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. Bohužel, ani letos počasí nebylo ideální, takže jsme se rozhodli, že Maršovu dáme ještě 
jednu šanci – v září tam jedeme opět a budu věřit, že konečně pokoříme Rýchorskou boudu☺ 

Ve středu 18. dubna jsme v rámci plnění Environmentální výchovy vyrazili do Turnova – ZŠ 
Sobotecká, kde jsme se zúčastnili výukového programu Obojživelníci. Školáci se seznámili pomocí 
výkladu i in natura s touto částí živočišné říše a odnesli si odtud kromě výukových materiálů spoustu 
nových poznatků, které pak uplatnili v hodinách prvouky a přírodovědy. 

Ve čtvrtek 3. a v pátek 4. května se u nás ve škole konal pátý ročník regionální vlastivědné 
soutěže Vlastík 2012. Letos jsme přivítali celkem devět 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. Letos se nám povedl historický úspěch – naše družstvo ve složení Klára Fligrová (2. 
ročník), Michaela Danielová (3. ročník), Lukáš Kořínek (4. ročník), Eliška Kubíčková (5. ročník) a paní 
učitelka Mgr. Milena Kašová celou soutěž vyhrálo a nasadilo tak velmi vysokou laťku pro příští 
Vlastíkáře☺  

Ve středu 30. května netekla v Tatobitech voda, a tak jsme tuto situaci řešili celodenním 
výletem na Kozákov spojené s opékáním vuřtů pro žáky 1. – 4- ročníku. Páťáci (letos pouze Eliška 
Kubíčková) měli na tento den naplánované celorepublikové srovnávací testy. I když je toto testování 
v plenkách (což se projevilo nefunkčností systému v prvních dnech testování i věcnými chybami 
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v testech samotných), podařilo se nám ho zdárně absolvovat. Dodnes nám ještě nebylo pořádně 
vysvětleno, k čemu že vlastně slouží. Původní (a snad i hlavní) záměr testování nám nastavil zrcadlo 
naší práce (i když chybí celorepublikové standardy a tudíž pořádně nevíme, co se v jednotlivých 
předmětech bude testovat). Letos jsme si víceméně potvrdili to, co víme – Eliška má výborný jazykový 
cit, gramatiku zvládá a slovní zásoba ji nechybí (základní úroveň ČJ – 100%, AJ – 89%), menší 
nedostatky má v logickém uvažování a občas udělá numerickou chybu (MAT – 83%). Ve všech 
testovaných předmětech jsme nad celorepublikovým průměrem. Jsem upřímně zvědav, jakým 
směrem se testování posune v příštích letech… 

V úterý 5. června 2012 jsme ve spolupráci s Policií ČR zastoupenou poručíkem Petrem 
Kmínkem uspořádali pro školku i školu dopoledne věnované dopravní výchově. Ráno jsme se se 
školáky a Beruškami sešli ve třídě a pan poručík s nimi probral zásady bezpečnosti při jízdě na kole 
nejen po silniční komunikaci. Po svačinové pauze jsme se přesunuli na parkoviště za obecním 
úřadem, kde zatím vyrostlo improvizované dopravní hřiště. Na parkovišti jsme jezdili podle platných 
předpisů a dávali pozor i na chodce, které nám vytvořily nejmenší Berušky. Pro školáky pak byla 
připravena jízda zručnosti a okružní jízda. I když nám už tradičně nepřálo počasí, vše se nakonec 
povedlo zdárně dokončit. 

Školní výlet byl letos naplánován na 14. - 15. června 2012 a vyzkoušeli jsme nové aktivity - 
geocaching a sjezd Jizery na raftech. Nejprve jsme se ubytovali v chatkách na Zrcadlové koze a 
seznámili jsme se s prostředím. Po obědě jsme vyrazili na Bartošovu pec a tam jsme absolvovali 
týmový geocaching. Po ranním vstávání jsme v pátek vyrazili na vlak do Dolánek a přesunuli jsme se 
na Malou Skálu. Odtud jsme jeli na čtyřech raftech zpět k Zrcadlové koze. Počasí se nám tentokráte 
vydařilo na jedničku a děti byly senzační. I rodiče si nejen za odvahu a účast při aktivitách zaslouží 
velkou pochvalu☺ 

Pokračoval také sběr papíru. Letos jsme sebrali 2590 kg papíru a 130 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. 
 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena žádná inspekce ČŠI. 

Ve školní jídelně proběhla v září 2011 kontrola KHS LK za účelem dodržování zákazů a plnění 

povinností dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového práva, dále dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 

služby. Kontrola neshledala žádné nedostatky, žádná pokuta ani penále nebyly uloženy. 

V březnu 2012 proběhla ve škole na základě pověření zřizovatelem Veřejnosprávní kontrola. 

Kontrolu provedl Karel Pítro, osoba přizvaná zřizovatelem dle § 16 zákona 320/2001 Sb. Kontrola 

neshledala žádné nedostatky, žádná pokuta ani penále nebyly uloženy. 
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Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

1. Hlavní činnost organizace 

      Příjmy zabezpečující činnost organizace :        3 831 255,08 

      Poskytnutá dotace celkem                                     3 321 315,77 

   

            V tom     dotace ze SR                                     2 334 674,00 

                           dotace od zřizovatele                           725 000,00 

                            Grant – akce Vlastík                             17 000,00 

                            UZ 33017                                                4 000,00 

                            UZ 33015                                                4 347,00 

                            UZ 33027                                              21 594,00   

                            Dotace dle skutečných nákladů 

                            „ Projekt EU“                                      214 700,77 

          Ostatní příjmy                                                       509 939,31 

  

      Výdaje na činnost organizace:                            3 786 874,21  

     Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši  44 380,87 Kč. 

 

2. Doplňková činnost organizace 

     Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil 33 964,21 Kč. 

 

3. Výsledky inventarizace za rok 2011 

     Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            1 036 200,70 

     Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              37 230,00       
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4. Fondy 

   FKSP                                                                                    43 427,17 

   Rezervní fond                                                                     334 973,99 

   Fond odměn                                                                        160 000,00 

 

5. Plnění nápravných opatření 

      Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

6. Přílohy (k nahlédnutí u ředitele školy) 

       Rozvaha k 31. 12. 2011 

       Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011  

       Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2011 

       Výkaz P1-04 k 31. 12. 2011 

Zpracovala: Dana Novotná, účetní 

 

 

SRPDŠ – HOSPODAŘENÍ ve školním roce 2011 - 2012 

 

datum 
číslo 

dokladu 
obsah zápisu příjmy výdaje zůstatek 

1. 9. 2011 
 

Převod pokladny 
  

13 568,- Kč 

30. 9. 2011 368 
Kovošrot – (papír + 

pet lahve) 
1916,-Kč  15 484,-Kč 

22. 11. 2011 369 
Příspěvky rodičů 

SRPDŠ 
5250,- Kč 

 
20 734,- Kč 

22. 12. 2011 370 
Nákup vánočních 

balíčků  
1966,- Kč 18 768,- Kč 

14. 6. 2012 371 
Kovošrot –(papír + 

pet lahve) 
2395,- Kč 

 
21 163,- Kč 
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25. 6. 2012 372 
Dárkové balíčky – 

stopovaná  
834,- Kč 20 329,- Kč 

      

29. 6. 2012 
   

zůstatek 20 329,- 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 (21 dětí) a peníze za sběr papíru a pet lahví (2x).  

   

Konečný stav pokladny ke dni 29. 6. 2012 je 20 329,- Kč.  

Zpracovala: Iva Machová, pokladní SRPDŠ 

 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 
 
Škola je zapojena do programu EU pro ZŠ Tatobity, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2111, číslo 
dotace 3310/21/7.1.4/2011. Celkový rozpočet na projekt činí 392 331,00 Kč, poskytnutá dotace 
235 398,60 Kč, v roce 2011 vyčerpáno 214 700,77 Kč. 
 
 

Zpracovala: Dana Novotná, účetní 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Naše škola v letošním školním roce nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
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30.8.2012

X
Mgr. Pavel Vaněk

ředitel školy

Podepsal(a): Mgr. Pavel Vaněk

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 Na naší škole v letošním školním roce nefunguje žádná odborová organizace, organizace 
zaměstnavatelů ani žádný další partner při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 
 
 
Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., § 11 a § 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. 
s účinností od 11. 01. 2005 (novela č.195/2012 Sb. s účinností od 1. 7. 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
Na vědomí: 

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