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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, příspěvková organizace

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
00276197

Ředitel školy:
Druh školy:

Mgr. Pavel Vaněk
Základní s 1. stupněm - dvoutřídní

e-mail:
www stránky:
telefon:

skola@tatobity.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: 48 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 2021-2022 proběhla dvě jednání. Díky opatřením
v souvislosti s Covid-19 byly volby přesunuty na začátek školního roku 2021-2022. Za školu v radě
zasedá Mgr. Milena Kašová (předseda ŠR) a Eliška Čapková, DiS., za rodiče Veronika Tomešová a
Markéta Hanzlová, za zřizovatele Martina Egrtová a Radan Mlejnek (místopředseda ŠR).
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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. Od 1. září 2016
vstupuje v platnost novela školského zákona, která se přímo dotýká mateřské i základní školy, takže
k začátku školního roku jsme upravili náš ŠVP podle platné legislativy. Od 1. září 2020 jsme zřídili
druhou třídu MŠ.
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
2021/2022 ji navštěvovalo 26 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
Ruční práce - šití
Pohybové hry pro dívky
Míčové hry
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2021/2022 pracovali ve škole tito pracovníci: 3 pedagogičtí v ZŠ, 4
pedagogičtí v MŠ a 5 provozní (z toho topič na DPP).
Kroužek anglického jazyka učila Michaela Vaňková (DPP), Základy hry na flétnu Mgr. Milena
Kašová, Ruční práce – šití Jitka Brožková, Pohybové hry pro dívky MVDr. Ladislava Šebková, Počítače
Mgr. Pavel Vaněk a Míčové hry Bc. Žaneta Palounková. 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, v červnu 2019 v konkurzu
svoji pozici opět obhájil. V roce 2019 dostudoval na UK Praha Výchovné poradenství (spolu s Mgr.
Milenou Kašovou). V roce 2020 úspěšně složil závěrečnou zkoušku a získal osvědčení o získání
profesní kvalifikace Metodik prevence sociálně patologických jevů.
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. Od 1. 12.
2019 je výchovnou poradkyní.
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 čtyři paní učitelky. Paní Lucie Cachová nastoupila v srpnu 2021 jako záskok
za Bc. Vendulu Zunovou, která je na rodičovské dovolené, a má vystudovanou střední pedagogickou
školu zakončenou maturitou. Dále jako učitelky MŠ ve škole pracují Eva Klementová (v květnu 2019
úspěšně odmaturovala na MAJA Mladá Boleslav – obor předškolní pedagogika, čímž si doplnila
požadované vzdělání), Eliška Čapková, DiS. (nastoupila v srpnu 2020, má vystudovanou Předškolní a
mimoškolní pedagogiku, od 1. 8. 2021 se stala vedoucí učitelkou za na mateřskou dovolenou
odcházející Vendulu Zunovou) a Veronika Lacinová (zatím bez kvalifikace, ale dálkově studuje
Předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ Beroun). Školnicí je od 1. 4. 2019 paní Ludmila Geciová a
od 1. 12. 2020 na poloviční úvazek i Renata Mašková (v souvislosti s otevřením druhé třídy MŠ).
Sezónním topičem je Mgr. Pavel Vaněk (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
učitelka MŠ
učitelka MŠ
vedoucí ŠJ, kuchařka
kuchařka

1,0
1,0
0,5 + 0,5
1,00
1,00
1,00
1,00
0,4 + 0,6
0,8
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Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor
VŠ, pedagog.
VŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
SŠ, pedagog.
VOŠ a SŠ, pedagog.
SŠ
SŠ, ekonom.
SOŠ

Roků
praxe
27
25
24
14
15
15
5

Nástup do
ZŠ Tatobity
2007
1999
2007
2021
2017
2020
2020
2011
2012
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školnice
uklízeč
topič (říjen-duben)

1,0
0,5
DPP

základní
základní
VŠ

2019
2020
2020

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 13. 4. 2022 a ředitel školy vydal osm rozhodnutí o přijetí.
Do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 nastoupí osm žáků. Nikdo nebyl osvobozen od
povinné školní docházky ani od povinnosti docházet do školy.

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

E) STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Cíle školního vzdělávacího programu se ve školním roce 2021/2022 podařily naplnit.

F) 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 2021-2022 navštěvovalo školu 30 žáků. V naší škole se vyučovalo ve všech
pěti ročnících.
Stav k 30. 9. 2021
1. ročník

11 žáků

4 chlapci

7 dívek

2. ročník

8 žáků

2 chlapci

6 dívek

3. ročník

3 žáci

0 chlapců

3 dívky

4. ročník

5 žáků

2 chlapci

3 dívky
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3 žáci

2 chlapci

1 dívka

___________________________________________
celkem

30 žáků

10 chlapců

20 dívek

V průběhu školního roku odešlo pět žáků – sestry Jamborovy v prosinci 2021 do zvláštní školy
v Turnově, na konci 1. pololetí pak Karina Koldová a Petr Votrubec do zvláštní školy v Lomnici nad
Popelkou a Tomáš Votrubec do 2. ročníku základní školy v Lomnici nad Popelkou.
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 6:54 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 26 žáků. Žáci se mohou stravovat ve
školní jídelně, která sídlí v téže budově. Školního stravování využívají všichni žáci.

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2021/2022

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.

11

11

11

8

0

3

0

0

2.

6

4

3

3

3

1

0

0

3.

3

3

2

2

1

1

0

0

4.

5

5

2

2

3

3

0

0

5.

3

2

0

0

2

2

1

0

celkem

28

25

18

15

9

10

1

0
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Pozn. Petr Votrubec neprospěl v 1. pololetí z AJ, od druhého pololetí odešel do zvláštní školy
v Lomnici nad Popelkou. Tamtéž a v tutéž dobu odešla i z druhého ročníku i Karina Koldová.
V prosinci odešly do zvláštní školy v Turnově sestry Jamborovy z druhého ročníku. Od druhého
pololetí odešel do ZŠ Lomnice nad Popelkou i Tomáš Votrubec z 2. ročníku.
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2021/2022

omluvených

neomluvených

celkem

na 1. žáka

celkem

na 1. žáka

I.pololetí

1355

48,4

0

0

II. pololetí

1217

48,7

0

0

celkem

2572

48,55

0

0

G) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ
NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
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.

Integrovaní žáci
Ve školním roce 2020/2021 byli ve škole dva integrovaní žáci. Žákyně pátého ročníku má zrakové
postižení, ale je bez IVP, žák pátého ročníku je v péči PPP Semily, ale je také bez IVP.

Logopedie
V letošním školním roce logopedickou prevenci vedla Bc. Vendula Zunová pod supervizí Mgr.
Jany Prokešové. Péče probíhala 1x za 14 dní.
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Řešené případy sociálně-patologických jevů
Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu,
k čemuž nepochybně výrazně přispívá dnes již tradiční zářijová 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 máme od roku 2010 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.

H) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A
ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě
metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne 30. 8. 2021, plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na rok 2021-2022 a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období.

Název semináře

Pořadatel

Počet pracovníků

Legislativa – říjen 2021 (bez osvědčení)

PPP Semily

1

Legislativa – březen 2022 (bez osvědčení)

PPP Semily

1

Novela právních předpisů k 1. 1. 2022 (bez
osvědčení) – únor 2022 - online

Pavel Zeman

1

I) 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 jsme shlédli a navštívili tato představení:
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- O Budulínkovi
Úroveň divadelních představení bohužel klesá a připočteme-li k tomu špatnou dopravní obslužnost,
je stav návštěv divadel takový, jaký je. Snad bude lépe…
Další, dnes již „tradiční“ akce:
- Bramboriáda
- výroba halloweenských dýní a účast na „Tatobitské dýni“ (letos nebylo z důvodu Covid-19)
- rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy (letos nebylo z důvodu Covid-19)
- vánoční dílna (letos nebylo z důvodu Covid-19)
- vánoční besídka pro rodiče (letos nebylo z důvodu Covid-19)
- 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, plavání a v případě příznivých podmínek
lyžování. Již tradičně jezdíme bruslit do Lomnice nad Popelkou a navštěvujeme plavecký bazén v
Jičíně. Lyžovat jsme byli opět na Kozákově, ale místo plánovaného termínu v lednu jsme za sněhem
vyrazili až na konci února. Naštěstí vše vyšlo podle plánu a všichni účastníci kozákovskou sjezdovku
sjeli na konci týdne bez problémů.

OSTATNÍ
Na začátku roku jsme se ještě účastnili projektu Ovoce do škol. Jelikož se ale změnila
pravidla, od 1. 12. 2021 jsme spolupráci na projektu ukončili.
Během roku jsme tedy splnili vše, co nám předepisují osnovy, a dokonce i něco navíc.
A jakéže akce byly „navíc“?
První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili na Benecko do chaty
Bára, 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. A rok plynul…
Během roku jsme několikrát navštívili turnovské divadlo (zejména děti za školky), jezdili jsme bruslit
do Lomnice nad Popelkou a plavali jsme v jičínském bazénu (opět s námi jezdily i Berušky a Ještěrky a
soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, bylo to pro naše nejmenší opět prospěšné a snad tak budeme
pokračovat i příští rok). Bohužel, rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trhů a besídku
pro rodiče jsme letos nemohli kvůli doznívající epidemii letos uspořádat a účastnit se. Uvidíme, jaká
bude situace příští rok.
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V březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval. V dubnu jsme oslavili příchod
Velikonoc a proběhl rej čarodějnic.
Naštěstí už mohl po dvou letech opět zápis do 1. třídy proběhnout normálně, takže 13.
dubna jsme mohli zapsat osm nových prvňáčků. Jsou jimi Dominik Kolek, Tomáš Kubíček, Matyáš
Kukaň, Frederic Kyncl, Bohuslav Novotný, Filip Stica, Emma Svobodová a Michael Uxa. Do druhé třídy
k nám od září nastoupí Ester Dvořáková a do třetí třídy Gabriel Dvořák. Od září tak bude školu
navštěvovat 33 žáků. Organizace tříd bude stejná jako letos - spojen bude 1. a 2. ročník – třídní
učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3., 4., a 5. ročník, kde třídním učitelem budu já. Určitě se opět
všichni budeme snažit, aby se dětem ve škole líbilo a aby sem chodily rády. Díky nárůstu žáků ve škole
jsem mohl do školky v květnu přijmout pouze šest nových dětí a na šest se bohužel nedostalo. Pokud
se nic zásadního nestane, bude ve školce 34 dětí, čímž se dostáváme na úplnou hranu kapacity školy,
zejména školní jídelny. Tuto situaci budeme do budoucna muset řešit, protože příští rok by do první
třídy mělo nastoupit 13 dětí a „pouze“ pět jich odejde do šesté třídy. A další rok to bude podobné.
Ale jsou to určitě příjemnější starosti, než které jsem musel řešit nedávno, protože jsme měli dětí
málo…
Na konci května proběhlo již výše zmíněné testování žáků pátého ročníku (v
celorepublikovém průměru jsme skončili v lepší polovině) a úplně poslední den jsme jeli na školní
výlet na Kozí farmu do Pěnčína u Jablonce nad Nisou.
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště. V úterý 14. června Berušky absolvovaly školní
výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Se školáky jsme se na konci června rozloučili již tradiční
stopovanou a pro budoucí školáky jsme ve spolupráci s paní starostkou uspořádali slavnostní
rozloučení s předškoláky a poslední školní den i s páťáky.
Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 2 188 kg papíru a 12 kg pet lahví. Máte-li stále
ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši činnost.
Co říci závěrem? Určitě se sluší poděkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat všem mým
spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám ve školce, paním kuchařkám,
panu topiči a paním školnicím. Bez jejich poctivé práce si nedovedu chod školy vůbec představit.
K 30. 6. končí ve škole paní učitelka Veronika Lacinová. Nastoupila k nám s tím, že je studentkou SŠ –
předškolní a mimoškolní pedagogika (toto vzdělání je nutné pro práci v MŠ) a pokusí se školu co
nejdříve dokončit a splnit tak požadované vzdělání. Jelikož ale za dva roky nepostoupila ani o kousek
kupředu a nesplňuje tak potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon práce učitelky MŠ, nemohla jí
být dále prodloužena pracovní smlouva. Od září tak nastoupí do MŠ nová paní učitelka, která
kvalifikační předpoklady splňuje. Doufám, že se jí bude u nás líbit a stane se platným členem našeho
týmu.
Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, že se to daří
zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. Dovolte mi proto poděkovat i jim
– za obětavou práci a za chuť dát kousek toho svého elánu do nelehké práce s dětmi – slečně
Michaele Vaňkové za hodiny angličtiny u nejmenších, Bc. Žanetě Palounkové za vedení kroužku
házené, paní MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový kroužek pro děvčata a paní Jitce Brožkové za
kroužek šití. Příští rok máme v plánu pokusit se o další kroužky, bude však záležet, zda se najde dost
lidí, kteří by se chtěli dobrovolně a ve svém volném čase dětem věnovat.
strana 11

Výroční zpráva

srpen 2022

Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví podíl na
spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba významnou pomoc na chodu školy.
Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se
dá (brigády, odvoz dětí na akce, pomoc při organizaci výletu apod.). Děkuji PPP Semily za výbornou
celoroční spolupráci a krásný podzimní projekt na Kozákově. V neposlední řadě děkuji i vám všem,
kdo jste pomáhali a pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, že všichni
společně uděláme vše pro to, aby i příští rok byl stejně bohatý jako ten letošní a aby dětem nemizel
úsměv z tváře a sluníčko z duše.
V neposlední řadě klademe velký důraz na propagaci školy, a tak se snažíme o mediální
prezentaci nejen na vlastních internetových stránkách (www.tatobity.cz/skola), 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.

J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2021/2022 jsme se zúčastnili dvou rychlých šetření, která nahrazují inspekci
na místě. Rychlá šetření jsou vyplňována na portálu ČŠI InspIS Data a témata byla následující: INEZ –
Pohybové dovednosti a aktivity žáků – základní školy, INEZ - Prevence rizikového chování se
zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků
ve školách. Nebyly shledány žádné nedostatky.
V pondělí 4. července 2022 proběhla hloubková kontrola z LK – předmětem byla kontrola
čerpání finančních prostředků a aktuální personalistika. Kontrola neshledala žádné nedostatky a
žádná pokuta ani penále nebyly uloženy.
Dne 29. srpna 2022 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.
Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

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

6 042 401,00

dotace SR
dotace od zřizovatele
čerpání fondů- rezevní fond, FO
grant – podpora financování
přímé pedag. činnosti
ostatní příjmy

Náklady na činnost organizace:

5 166 649,00
848 000,00
110 483,00
27 752,00
288 232,00
6 371 913,96

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 69 202,04 Kč.
2 Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace neprovozovala doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek
činí 0,00 Kč.
3 Výsledky inventarizace za rok 2020
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

70 788,00
1 321 925,12
35 847,50

4 Fondy
FKSP
Rezervní fond
Rezervní fond z ostatních titulů – sponzor. dary
Fond odměn
Investiční fond

218 948,78
151 139,44
112 064,61
30 000,00
23 684,00

5 Plnění nápravných opatření
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.
Zpracovala: Dana Novotná, účetní

Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., § 10 odst. 3 a § 11 a Vyhlášky 15/2005 Sb.
s účinností od 11. 01. 2005 (novela č.150/2022 Sb. s účinností od 1. 7. 2022).

Digitálně
podepsal Mgr.
Pavel Vaněk
Datum:
2022.08.31
08:27:51 +02'00'

……………………………………
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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Na vědomí:
-

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