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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:
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
603 291 520

Datum změny zařazení do sítě škol:

1. 1. 2003

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

kapacita: 28 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 2013-2014 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 Martina Egrtová (nahradila Hanu Polákovou), za zřizovatele Ing. Luděk Štěpnička
(místopředseda ŠR) a Radan Mlejnek.
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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, i když už není povinnost uvádět zájmové
útvary na vysvědčení.

Školní družina
Při škole je zřízena školní družina, která se nachází v budově školy. Ve školním roce
2013/2014 ji navštěvovalo 24 žáků.
Školní družinu vede paní vychovatelka Dita Jarošová, ranní družinu vede Mgr. Pavel Vaněk.

Nabídka zájmových útvarů:
Počítače (3. – 4. ročník)
Anglický jazyk (1. a 2. ročník)
Základy hry na flétnu
Míčové hry
Ruční práce
Pohybové hry pro dívky

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 pracovali ve škole tito pracovníci: 3 pedagogičtí v ZŠ, 2
pedagogičtí v MŠ a 4 provozní.
Kroužek anglického jazyka učila Michaela Malá (DPP), Ruční práce Šárka Kořínková, Pohybové
hry pro dívky MVDr. Ladislava Šebková a Míčové hry Mgr. Jiří Zýka. 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 ČD 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. Ranní družinu vedl Mgr. Pavel Vaněk.
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 (DPP). Vedoucí školní jídelny
je paní Iveta Pospíšilová, kuchařkou je paní Dana Hošková.

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
1,00
1,00
0,4 + 0,6
0,8
1,0
DPP

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

Roků
praxe
18
18
8
34
36

Nástup do
ZŠ Tatobity
2007
1999
2007
2001
2007
2011
2012
2004
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 15. ledna 2013 a ředitel školy vydal pět rozhodnutí o přijetí.
Do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 nastoupí čtyři žáci (Michaela Jamborová se
odstěhovala v dubnu 2014 a i když se v květnu vrátila zpět do obce, do školky již nenastoupila a
nenastoupí ani do první třídy).
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 2013-2014 navštěvovalo školu 29 žáků. V naší škole se vyučovalo ve všech
pěti ročnících.
Stav k 30. 9. 2013
1. ročník

9 žáků

4 chlapci

5 dívek

2. ročník

6 žáků

3 chlapci

3 dívky

3. ročník

3 žáci

1 chlapec

2 dívky

4. ročník

4 žáci

3 chlapci

1 dívka

5. ročník

7 žáků

1 chlapec

6 dívek

___________________________________________
celkem

29 žáků

12 chlapců

17 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 6:45 hod. a vede ho ředitel školy, hlavní provoz je
zahájen v 11:30 hodin a končí v 15:00 hodin.
Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 24 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 2013/2014

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.

9

9

9

9

0

0

0

0

2.

6

5

6

4

0

1

0

0

3.

3

3

2

2

1

1

0

0

4.

4

4

1

2

3

2

0

0

5.

7

6

2

3

5

3

0

0

celkem

29

27

20

20

9

7

0

0

Pozn.: V dubnu 2014 se odstěhovaly Nina Kovalevová (2. ročník) a Karolína Kovalevová (5. ročník) do
Postřižína u Kralup nad Vltavou a i když se v květnu vrátily zpět do obce, do školy již zpět
nenastoupily. V dalším vzdělávání pokračují v Rovensku pod Troskami.

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014

omluvených

neomluvených

celkem

na 1. žáka

celkem

na 1. žáka

I. pololetí

913

31,48

0

0

II. pololetí

1271

43,82

0

0

celkem

2184

75,30

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
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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.

Integrovaní žáci
Ve školním roce 2013/2014 byl integrován jeden žák – Natálie Hortvíková (5. ročník). Vyšetření v PPP
Jablonci nad Nisou proběhlo dne 19. 9. 2013 – vyšetření provedla Mgr. Ivana Ullmannová. Celkový
závěr vyšetření: ADD porucha pozornosti s hypoaktivitou a s tím související porucha chování
kategorie B. S Natálií bylo pracováno podle IVP.

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 27. 8. 2013, plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na rok 2013-2014 a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období.
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Název semináře

Pořadatel

Počet pracovníků

Porada ředitelů škol a školských zařízení (bez
osvědčení)

OŠKS Turnov

1

Legislativa – únor 2014 (bez osvědčení)

PPP Turnov

1

Novela právních předpisů k 1. 1. 2014 (bez
osvědčení) – únor 2014

Pavel Zeman

1

Ing. Petra Kudrnáčová

1

Angličtina pro mírně pokročilé

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, přírodovědné projekty. 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:
- Matylda
- Proletět duhou
- Biblické příběhy
- Budulínek
- Návštěva v pekle
- Madagaskar – příběh dávné Lemurie
Další, dnes již „tradiční“ akce:
- Bramboriáda 2013
- 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). Letos jsme
díky nepříznivým sněhovým podmínkám museli zrušit výuku základů lyžování. Věřím však, že příští
rok bude počasí příznivější a opět vyrazíme na sjezdovku do Struh, kde se děti pod vedením
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zkušeného instruktora naučí základům lyžování (ti nejmenší nebo ti, kteří ještě své lyže dokonale
neovládají) nebo si pod vedením paní učitelek užijí každoročně krásně upravenou sjezdovku.
Jelikož k nám patří i mateřská škola, dovolte mi na tomto místě připomenout jednu sportovní
akci s výrazným úspěchem našich budoucích předškoláků. V pátek 16. května 2014 se Berušky
zúčastnily Lehkoatletického trojboje mateřských škol v Turnově. Každou školku mohla zastupovat 2
tříčlenná družstva – 3 dívky, 3 chlapci. Berušky vyslaly Kačku Svobodovou, Terezku Nesvadbovou,
Aničku Novákovou a Kubu Ondřeje, Pepu Kubíčka a Šimona Adamíru. Děti soutěžily ve skoku do dálky
s rozběhem, hodu tenisovým míčkem a běhu na 50 m. Naše děti poctivě ve školce trénovaly a mezi
ostatními se určitě neztratily. Děvčata skončila celkově na 8. místě, chlapci na 9. místě.

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.
V letošním školním roce jsme ověřovali DUMy. Celkem byly vytvořeny a ověřeny 204 DUMy. K 1.
únoru 2014 byl projekt ukončen.
Od ledna 2013 jsme také zapojeni do projektu E-skoly Libereckého kraje. V projektu je
zapojeno osm škol a cílem projektu je vytvořit sady testů pro anglický jazyk. Testy jsou pak ověřovány
a dále distribuovány v prostředí Moodle. Paní učitelka Kašová za letošní školní rok vytvořila a ověřila
deset sad testů (jedna sada se skládá ze tří částí – poslechu, čtení a psaní). V projektu budeme
pokračovat i na začátku příštího školního roku, kdy by měl být projekt ukončen.
V září se již tradičně uskutečnil Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme se vydali na
Malou Skálu do hotelu Jizera, 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.
Počasí nám letos přálo a díky vstřícnosti majitele maloskalského zámku (člen rodiny belgického
šlechtického rodu Van Geetů) jsme se dostali i do jeho útrob.
V únoru proběhl ve škole i školce dětský karneval. V dubnu jsme oslavili příchod Velikonoc,
proběhl rej čarodějnic a v květnu naše Berušky vystoupily na besídce pro maminky ke Dni matek.
V polovině května proběhl sedmý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2014. Akci
jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou Hobit a za výrazného přispění Obce Tatobity. Soutěže se
zúčastnilo dvanáct týmů, soutěž se podařila a ohlasy byly opět velmi příznivé. Díky Mgr. Lence
Roštejnské máme z celé akce DVD. Naši školu reprezentovaly Michaela Danielová, Klára Fligrová,
Lucie Kořínková, Adéla Odhánělová a paní učitelka Milena Kašová. Celkově jsme skončili těsně pod
stupni vítězů – na krásném čtvrtém místě.
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště, školáci byli na školním výletě v Mirákulu v
Milovicích nad Labem a Berušky absolvovali Bobříka odvahy a výlet do Loučně a Chlebů. Se školáky
jsme se v červnu rozloučili již tradiční stopovanou.
Letos měly proběhnout celorepublikové srovnávací testy. Tentokrát již „naostro“. Testy se
však vůbec nekonaly se zdůvodněním, že celé testování se přesouvá do bloku po čtyřech letech.
Uvidíme, co s tímto projektem bude dál…
V rámci dopravní výchovy jsme letos absolvovali dopravní výchovu, kterou jako již tradičně
vedl poručík Petr Kmínek z Policie ČR. Letos jsme byli nuceni díky různým okolnostem lehce upravit
organizaci i celkový styl. V osm hodin jsme přivítali pana poručíka ve třídě školáků, kdy měli hodinu
teoretickou přípravu - probírali dopravní předpisy, správné vybavení kola, pravidla chování se na
silnici a znalost situací na křižovatce. Potom se pan poručík přesunul na půl hodiny do školky, kde se o
dopravní výchově bavil s Beruškami. Na desátou hodinu jsme se pak všichni sešli na parkovišti za
obecním úřadem, kde vzniklo díky obecním pracovníkům a paní starostce opravdové dopravní hřiště.
Školáci jezdili podle pravidel a při dopravním přestupku získali na svůj průkaz trestný bod. I naše
Berušky si jízdu po křižovatce vyzkoušely a pan poručík na závěr s radostí konstatoval, že vše
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proběhlo v pořádku, nikdo nedělal výraznější chyby a na závěr upozornil děti, aby opravdu dbaly na
správné vybavení kola.
Školní výlet byl letos naplánován na 24. června 2014 a konečně jsme se dostali do zábavněnaučného parku Mirákulum v Milovicích nad Labem. Ráno v půl osmé za krásného počasí jsme tedy
nasedli do autobusu a vyjeli do Milovic. Kromě školáků s námi jely i Berušky, které od září nastoupí k
nám do první třídy, takže autobusem se rozléhalo veselé štěbetání plné očekávaných zážitků. V devět
hodin jsme jako první vyrazili do parku a užili si tam krásný den plný legrace, smíchu a nevšedních
zážitků. Je pravda, že zpáteční cesta byla oproti té ranní jiná - v autobusu bylo nezvyklé ticho
zapříčiněné spánkem většiny zúčastněných - tak nás celý výlet znavil Když jsme v půl páté u školy
výlet ukončili, všichni jsme byli rádi za krásný den a nádherný výlet.
Pokračoval také sběr papíru. Letos jsme sebrali 1420 kg papíru a 60 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.
O prázdninách proběhla ve škole druhá etapa výměny oken, takže letos již máme nová okna
po celé budově.

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2013/2014 byla ve škole provedena jedna inspekce ČŠI.

I N S P E K Č N Í Z P R Á V A Čj. ČŠIL-640/13-L
Termín inspekční činnosti: 9. až 11. říjen 2013

Předmět kontroly




Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých
školám zřizovaným obcemi a svazky obcí podle § 160 odst. 1 písm. c) a § 163 školského
zákona.
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

Kontrolní zjištění
Státní kontrola byla vykonána v činnosti základní školy, školní družiny a školní jídelny.
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1. Kontrola, zda finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c)
školského zákona byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném rozpočtovém roce,
k určeným účelům a v souladu s právními předpisy.
Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily (dále „škola“) v roce 2012 přijala a
použila finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu oprávněně.
2. Prověřování, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými
podle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto
prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností.
Škola v roce 2012 vedla v účetnictví finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a jejich
čerpání odděleně podle účelu poskytnutí a podle zdroje financování. Finanční vypořádání vztahů se
státním rozpočtem za rok 2012 a vykazované údaje o vyplacených mzdových prostředcích byly v
souladu se skutečností.
Ve sledované oblasti nebyly shledány nedostatky.
3. Prověření, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami ve sledovaných oblastech byla
přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou
osobou plněna podle § 18 zákona o finanční kontrole.
Škole nevyplynula z provedených kontrol přijmout nápravná opatření v oblastech sledovaných
Českou školní inspekcí.
Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Prověření zavedení, udržování a fungování vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 až § 27
zákona o finanční kontrole.
Škola měla v roce 2012 zaveden vnitřní kontrolní systém, který byl funkční.
Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
podle § 29 odst. 2 školského zákona.
V uvedené oblasti nebyly kontrolou zjištěny nedostatky.
Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
6. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu a aktualizací
stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona a § 2 a 4 vyhlášky č.
64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Kontrolou uvedené oblasti nebyly zjištěny nedostatky.
Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
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Dne 7. března 2014 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.
Ve školní jídelně proběhla 12. června 2014 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.

Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
1 Hlavní činnost organizace
Příjmy zabezpečující činnost organizace :
Poskytnutá dotace celkem
V tom

4 235 834,57
3 853 796,01

dotace ze SR
dotace od zřizovatele

3 141 903,00
625 000,00

Dotace dle skutečných nákladů
„ Projekt EU“
Ostatní příjmy

86 893,01
382 038,56

Výdaje na činnost organizace:

4 022 775,06

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 213 059,51 Kč.
2 Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil
5 017,41 Kč.
3 Výsledky inventarizace za rok 2013
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
4 Fondy
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

70 788,00
1 120 496,70
37 230,00

54 604,50
56 915,25
160 000,00
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Investiční fond

6 381,00

5 Plnění nápravných opatření
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.
6 Přílohy
Rozvaha k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2013
Příloha organizačních složek státu k 31.12. 2013
Výkaz P1-04 k 31.12. 2013
Zpracovala: Dana Novotná, účetní

SRPDŠ - HOSPODAŘENÍ ve školním roce 2013 - 2014

Datum

číslo dokladu

1.9.2013

příjmy

výdaje

Převod pokladny

3.10.2013

377

Příspěvky rodičů
SRPDŠ

20.12.2013

378

Nákup vánočních
balíčků

29.4.2014

379

Kovošrot (sběr
papíru + PET))

25.6.2014

380

Balíčky

30.6.2014

zůstatek
25 674,00 Kč

7250,- Kč

32 924,00 Kč

1 085,- Kč

1 752,- Kč

31 839,00 Kč

33 591,00 Kč

540,- Kč

33 051,00 Kč

konečný
zůstatek

33 051,00 Kč

Ve školním roce 2013 - 2014 se z peněz SRPDŠ zaplatily vánoční dárkové balíčky a balíčky.

Do pokladny byly vloženy příspěvky od rodičů 7250 Kč (29 dětí x 250 Kč) a peníze za sběr papíru
ve výši 1752,- Kč.
Konečný stav pokladny ke dni 27. 6. 2014 je 33 051 Kč (třicettřitisícpadesátjednakoruna)
Zpracovala: Jitka Ondřejová, pokladní SRPDŠ
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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 392
331,00 Kč, vyčerpáno celkem 392 331,00 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.

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