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I. Základní údaje o škole 

 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace 
 

 

Adresa sídla:   Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 

tel.: 481587217 

    IČO: 75017512 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel:   Obec Roztoky u Jilemnice 

Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 

  

 

Zařazení do sítě škol:          1. 1. 1996, od 01.01.2016 zapsána v rejstříku škol pod výše uvedeným 
názvem 

 

 

IZO:    650 030 541 

 

Součásti školy:  Základní škola        IZO 102442 835, kapacita 150 žáků   

    Školní družina         IZO 117 700 274, kapacita 40 žáků  

               Mateřská škola         IZO 107 586 282, kapacita 40 dětí   

                   Školní jídelna - výdejna IZO 167 100 149, kapacita 40 jídel 
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II.   Charakteristika školy ve školním roce 2020 – 2021 

 
- se zástupcem ředitele 

- vyučování v devíti třídách 

- počet žáků k 30.06.2020 – 133 průměrný počet 14,77 

- dvě oddělení školní družiny - 40 žáků   

- dvě oddělení mateřské školy – 40 dětí 
 

1. stupeň pět tříd   -  pět ročníků - 77 žáků, průměrný počet na třídu – 15,4 

2. stupeň čtyři třídy –  čtyři ročníky - 56 žáků, průměrný počet na třídu – 14 

 

 Vzhledem k velikosti školy je umožněn individuální přístup ke všem žákům školy. 
Vyučování a výchova žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy 
s mottem Škola pro žáky – žáci pro život, který byl přepracován podle nového rámcového 
programu a od 1. 9 .2013 probíhá vzdělávání podle tohoto programu. Každý, kdo má zájem, může 
si vzdělávací program vyhledat na našich webových stránkách. Od sedmé třídy jsou žáci vyučováni 
druhému cizímu jazyku, v našem případě německému jazyku.  
 

Anglickému jazyku se v povinných předmětech učilo celkem 103 žáků 3. - 9. ročníku. 
Německému jazyku se v povinném předmětu učilo celkem 43 žáků 7. - 9.  ročníku. 
 

 Předmět speciální pedagogické péče je zařazen jednu hodinu týdně na prvním stupni 
a navštěvují ho čtyři žáci.  Pedagogická intervence probíhá pro jednu skupinu žáků na prvním 
stupni a pro dvě skupiny žáků na druhém stupni.  Intervence probíhají celoročně jednu hodinu 
týdně pro žáky s druhým a třetím stupněm podpůrných opatření. 
 

 Vyučování začíná v 7,30 hodin a nejdéle končí ve 14,35 hodin. Jednou týdně (pátek) 
zařazujeme relaxační přestávku s možností pobytu venku.  
 V budově základní školy máme k dispozici devět kmenových tříd, školní družinu, jednu 

odbornou učebnu výpočetní techniky, dvě odborné pracovny (cvičná kuchyň, dílna). Kmenová 
třída 5. ročníku byla umístěna v bývalé odborné učebně fyziky a chemie. Pro skladování pomůcek 
slouží dva kabinety II. stupně a jeden kabinet I. stupně, který zároveň slouží jako pracoviště 
školního asistenta. V přízemí je kabinet Tv. V mezipatře je umístěna prostorná sborovna a 
ředitelna.  
 V učebně informatiky je nyní k dispozici 10 nových stolních PC. Byly využity stávající 
monitory, klávesnice a myši. PC fungují na operačním systému Windows 10. V učebně se navýšila 
kapacita notebooků o 10 kusů, tyto mají také operační systém Windows 10. Notebookům byl 
vyměněn hard disk. Díky novým SSD diskům mají dostatečnou kapacitu pro běžnou práci žáků. Je 

zde také 1 počítač, který je určen pedagogům a na který je napojena interaktivní LCD tabule. 

Dalších 9 interaktivních (projektor) tabulí je umístěno v kmenových třídách – 5 na prvním stupni, 
4 na druhém stupni. Všechny počítače jsou napojené na internet přes místní počítačovou síť. Na 
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prvním stupni bylo pořízeno 5 zánovních stolních PC (s dvouletou zárukou) a monitory. Žáci mají 
možnost vyhledávat internetové informace v době vyučování i v době mimo vyučování.  
 Pro pedagogy jsou k dispozici počítače v kabinetech a ředitelka školy používá počítač 
v ředitelně. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici služební nové notebooky, které slouží 
především k využívání interaktivních materiálů a na druhém stupni i k interaktivním tabulím. Starší 
notebooky byly upgradovány a použity k navýšení kapacity v interaktivní učebně. Zároveň vznikla 
mobilní jednotka o kapacitě 10 notebooků na práci žáků v kmenových třídách. 
 Z projektu Šablony III škola pořídila 10 zánovních (2 roky záruka) jogabooků s operačním 
systémem Windows 10. 
 Škola má kvalitní pokrytí internetem prostřednictvím signálu WiFi, takže použití 
dotykových zařízení (tabletů a telefonů) je umožněno žákům podle pravidel zakotvených ve 
školním řádu. Přístup do sítě je zabezpečen tak, že systém vyžaduje zadání hesla pro připojení. 
Realizace WiFi je zajištěna velmi spolehlivými anténami, tzv. access pointy, které díky 
centrálnímu řídícímu prvku dokáží stejnou sítí pokrýt rozlehlé objekty a obsloužit velké množství 
klientských zařízení. Toto WiFi připojení je určené pro běžné prohlížení stránek, e-mailů atd. 
Přístupy na některé sociální sítě jsou žákům zablokovány. Sítě WiFi je využíváno především 
k výuce, škola je zapojena do projektů Šablony II a Šablony III, což nám umožnilo pořídit pro žáky 
interaktivní přenosná zařízení a jejich využití je mj. podmíněno právě pokrytím učeben a přilehlých 
prostor školy WiFi signálem. 
 Dobře pracují nové internetové stránky www.skolaroztoky.cz . Veřejnost zde najde veškeré 
informace o dění ve škole, může se vyjádřit k různým problémům a spolupracovat tak na dobrém 
chodu školy. Na webových stránkách školy najde široká veřejnost i fotografie a literární díla našich 
žáků. Naše škola také využívá facebookové stránky. Měly by sloužit k předávání rychlých krátkých 
informací, k připomenutí plánovaných akcí, nebo možnosti seznámit se s tvorbou našich žáků. Dále 
jsme pro žáky zařídili licence Microsoft Office 365 A1.  

 Tělocvičnu, která je v č. p. 240, využíváme v hodinách tělesné výchovy. Z bezpečnostního 
i hygienického hlediska odpovídá zákony daným předpisům. Od října 2017 můžeme při hodinách 
tělesné výchovy a během práce školní družiny používat nové multifunkční hřiště na Sokolce. Pro 

trénink atletických disciplín zatím nemáme vhodné podmínky. Využíváme travnaté plochy na 
školním pozemku, kde nelze trénovat krátké běhy. Od dubna 2019 je možné trénovat skok daleký 

rovněž na školním pozemku. Doskočiště využívají žáci školní družiny jako pískoviště. Poměrně 
velká vzdálenost fotbalového hřiště od školy nám neumožňuje plně časově využívat hodiny tělesné 
výchovy, proto zde provozujeme sportovní aktivity pouze minimálně – pořádáme zde větší 
sportovní akce. Od března 2020 probíhala stavba nového workoutového hřiště v prostoru školní 
zahrady. Celkové náklady dosáhly částky cca 250 000,- Kč. Na podzim 2020 bylo toto hřiště 
zpřístupněno žákům. 
 

 Žáci školy se mají možnost stravovat v krásném prostředí jídelny SCOLAREST. 

III. Přehled učebních plánů ve školním roce 2020 – 2021 

 

http://www.skolaroztoky.cz/
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  1.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti 
Názvy 

vyučovacích 
předmětů: 

1. 2. 3. 4. 5. celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 1 44 9 

Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 25 5 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2 2   6  

Člověk a jeho svět    3 3 6  

Umění a kultura Umění a kultura 2 3 2 2 3 12  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Informační a 

komunikační 
technologie 

Informatika     1 1  

 Celkem 21 22 24 25 26 118 14 

 

 

Vyučovací předmět Umění a kultura v 1. – 5. ročníku zahrnuje vzdělávací obsah oborů 
výtvarná a hudební výchova. 
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  2.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti Názvy vyučovacích 
předmětů: 6. 7. 8. 9. Celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

4 + 1 3 + 1 4 4 + 1 18 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Německý jazyk  0 + 2 0 + 2 0 + 2 6 6 

Matematika a její Matematika 4 4 3 + 1 4 + 1 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1    1  

Člověk a společnost 
Dějepis 1 + 1 2 2 2 8 1 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4  

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 + 1 2 2 7 1 

Chemie   1 + 1 2 4 1 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 7 1 

Zeměpis 1 + 1 2 2 1 + 1 8 2 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

Hudební výchova 1 1 1 1 4  

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Výchova ke zdraví 1  1  2  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 0 + 1 1 1 1 4 1 

 Volitelný předmět  1 + 1 1 + 1 1 + 1 6 6 

 Celkem 28 30 32 32 122 24 
 

 

Praktické činnosti ve školním roce 2019/2020 

 

Pěstitelství – 6. roč. 1 polovina roku 

Příprava pokrmů - 6. roč. 1 polovina roku 

Technické práce – 7. ročník 

Práce s počítačem – 8. roč. 1. pololetí 
Svět práce – 8. roč. 2. pololetí 
Svět práce – 9. roč. 1. pololetí 
Práce s počítačem – 9. roč. 2. pololetí 
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Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021 

 

 Volitelné předměty mají charakter jednoročních kurzů. Skupiny mohou vytvářet žáci 
z různých ročníků. Velikost školy neumožňuje volný výběr předmětů, proto jsou zařazeny 
předměty z různých vzdělávacích oblastí. 
 Konkrétní nabídka volitelných předmětů je upřesněna v ročním plánu podle podmínek 
školy. Volitelné předměty jsou zařazeny v učebním plánu v 7. - 9. ročníku. 

   

Konverzace v anglickém jazyce – 7. ročník 

Společenskovědní seminář – 7. ročník 

Cvičení z matematiky – 8. ročník 

Cvičení z českého jazyka – 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce – 9. ročník 

Přírodovědná praktika – 9. ročník 

 

 

Projektové dny ve školním roce 2020/2021 

 

 Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou 
projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího 
obsahu ŠVP ZV. Projektové dny byly zakomponovány do práce školy podle aktuální situace. Za 

přípravu a realizaci konkrétních projektů byli zodpověděni určení vyučující. 
 

 

Práce s integrovanými žáky školním roce 2020/2021 

 

 

 Předmět speciální pedagogické péče je zařazen jednu hodinu týdně na prvním stupni 
a navštěvují ho čtyři žáci.  Pedagogická intervence probíhá pro jednu skupinu žáků na prvním 
stupni a pro dvě skupiny žáků na druhém stupni.  Intervence probíhají celoročně jednu hodinu 

týdně pro žáky s druhým a třetím stupněm podpůrných opatření. 
 

 

 

 

 

 

 

IV. Údaje o pracovnících škol 
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 Přehled pracovníků školy k 30.6.2021 

 

3.1 Základní údaje o pedagogickýchpracovnících školy  
Počet pracovníků celkem 18  přepočteno na plně zaměstnané   15,6 

Počet učitelů ZŠ 1. stupeň 9      přepočteno na plně zaměstnané    5,8 

Počet učitelů ZŠ 2. stupeň 9      přepočteno na plně zaměstnané    6,3 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 1 

Počet vychovatelů ŠD 2      přepočteno na plně zaměstnané    1,36 

Počet učitelek MŠ 4      přepočteno na plně zaměstnané     3,5 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 1      přepočteno na plně zaměstnané     0,5 

 

Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby k 30. 6. 2021 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 2 1    6 0 3 0 4 0 0 2 13 

            

 

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30.6.2021 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 Školník údržbář 1,0 

2 Školník domovník MŠ 0,75 

3 Pracovník ŠJ – výdejna MŠ 0,30 

4 Uklízečka ZŠ  1 

5 Uklízečka MŠ  0,25 

6 Chůva v MŠ 0,5 

7 Školní asistentka ZŠ 0,5 

8 Školní asistent ŠD 0,2 

 

 

 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2019/2020 – příloha č. 1 

 

 

 

 

 

V.   Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení 
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Zápis k povinné školní docházce 

 
  

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2020/2021 

1 17 4 1 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 
 

 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 
střední školy 

(vyučení bez 
maturity - uč. 

obor H) 

ostatní 
střední 

školy (uč. 
obor E) 

celkem 

 

2 2 1 8 4 1 18 

  

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

17 1 
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VI. Výsledky vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu  

 

1. stupeň – 1. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 12 0 12 0 0 0 

2. 11 0 10 0 0 0 

3. 16 1 15 0 0 0 

4. 21 10 11 0 0 0 

5. 13 4 9 0 0 0 

Celkem 73 16 57 0 0 0 

 

2. stupeň – 1. pololetí 
Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 12 4 8 0 0 0 

7. 10 4 6 0 0 0 

8. 16 11 5 1 0 0 

9. 17 9 7 1 0 0 

Celkem 55 28 26 1 0 0 

 

 

1. stupeň – 2. pololetí 
Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 12 0 12 0 0 0 

2. 11 1 10 0 0 0 

3. 16 2 14 0 0 0 

4. 20 10 10 0 0 0 

5. 13 3 10 0 0 0 

Celkem 72 16 56 0 0 0 

 

2. stupeň – 2. pololetí 
Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 11 4 7 0 0 0 

7. 9 4 5 0 0 0 

8. 16 11 5 0 0 0 

9. 17 8 9 0 0 0 

Celkem 53 27 26 0 0 0 

 

Přehled o chování 
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Přehled o chování 1. pololetí 
 
 Počet 

žáků 

Pochvala 

na 

vysvědčení 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 73 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 55 0 1 0 0 0 0 

Celkem 128 0 1 0 0 0 0 

 

Přehled o chování 2. pololetí 
 
 Počet 

žáků 

Pochvala 

na 

vysvědčení 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 72 4 0 0 0 0 0 

2. stupeň 53 0 2 0 0 0 0 

Celkem 125 4 2 0 0 0 0 

 

 

Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními k 30. 6. 2021: 

 

Podpůrná opatření : Ročník Počet žáků 

1.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

2.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

3. stupeň PO 3. 

4. 

1 

2 

2.stupeň PO – mimořádné nadání   
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VII.  Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
Pravidelná práce s žáky v zájmových kroužcích mimo vyučování: 
 

Hra na flétnu 

Zpíváme pro radost  
Sportuj ve škole    

Kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník 

Náboženství 1. stupeň 

Matematický kroužek 2. stupeň 

Kroužek českého jazyka 2. stupeň 

Polytechnický kroužek 2. stupeň 

Pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními – 3 skupiny 

Předmět speciálně pedagogické péče – 1 skupina 
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VIII. Akce – ZŠ – 2020/2021 včetně jednotlivých akcí DVPP  
 

Kalendář akcí ve školním roce 2020 – 2021 včetně akcí, které byly v důsledku 
koronavirové situace zrušeny: 

 
SRPEN 

 
25. 8. pedagogická rada – 1. část 
31. 8. pedagogická rada – 2. část 
 

ZÁŘÍ 

 
1.9. slavnostní zahájení školního roku 

2. 9. PD Branný závod 

7. 9. porada ředitelů – 13.00 on-line 

9. 9. schůzka rodičů žáků 2. třídy 

11. 9. zahájení plaveckého výcviku – I. stupeň 

11. 9. studium výchovného poradenství 
14. 9. zahájení činnosti kroužku Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 

17. 9. fotografování 1. třídy 

23. 9. zahájení činnosti kroužku Hrátky s matematikou 

23. 9. školení Hv – Semily (zrušeno) 

24. 9. seminář Právní vědomí v ZŠ (zrušeno) 

25. 9. ředitelské volno 

30. 9. zahájení výuky náboženství   
        

ŘÍJEN 

 
2. 10. setkání výchovných poradců – Paseky nad Jizerou (zrušeno) 
7. 10. porada ŘŠ – Jilemnice (zrušeno) 
8. 10. testování SCIO – 9. ročník (přesunuto z jara) 
12. 10. školení PP – Microsoft Teams – MAP 

12. 10. střídavé vyučování poloviny tříd – II. stupeň (distanční výuka 7. a 8. tř.) 
13. 10. dopravní hřiště 4. roč., 5. roč. 
14. 10. Letem světem v pohybových hrách – Jilemnice – školení (odloženo) 
14. 10. zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, začátek distanční výuky pro všechny třídy 

15. 10. dopravní výchova – on-line seminář 
16. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma 

20. 10. seminář ke čtenářské gramotnosti 
23., 24. 10. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma 

26. a 27. 10. dny volna nařízené ministrem školství 
26. 10. školení Microsoft Teams 

29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

30. 10. porada ředitelů škol – on-line 
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LISTOPAD 

 
2. 11. pravidelná synchronní výuka dle rozpisu (od 5. ročníku výš) 
6. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma 

9. 11. školení Microsoft Teams 

10. 11. webinář MŠMT – legislativa ve školství 
11. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno) 
13. 11. porada ředitelů škol – on-line 

18. 11. návrat žáků 1. a 2. třídy do škol 
24. 11. pedagogická rada 

25. 11. klima třídy – 2. tř. (zrušeno) 
28. 11. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma 

30. 11. návrat žáků celého I. stupně a 9. ročníku do škol, 6. – 8. třída rotačně 

 

 PROSINEC 

 
3. 12. porada ředitelů škol – on-line 

4. 12. čerti (pouze venku) 
4., 5. 12. studium výchovného poradenství – HK – distanční forma 

7. 12. uzavření MŠ – karanténa 

8. 12. vánoční fotografování 
15. 12. otevření MŠ – pouze dopolední provoz 

21. – 22. 12. dny boje proti covidu – zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ 

23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny 

 

LEDEN 

 
4. 1. začátek vyučování po vánočních prázdninách – 1. a 2. třída ve škole, zbývající třídy 
distanční výuka 

7. 1. školení 
21. 1. pedagogická rada 

28. 1. předávání vysvědčení 
29. 1. pololetní prázdniny 

 

ÚNOR 

 
1.2. – 7. 2. jarní prázdniny 

5. 2. studium výchovného poradenství – přeloženo 

6. 2. studium výchovného poradenství – přeloženo 

11. 2. porada ředitelů – on-line 

19. 2. studium výchovného poradenství – distančně 

20. 2. studium výchovného poradenství – distančně 

 

BŘEZEN 

 

https://www.skolaroztoky.cz/2020/12/07/dopis-z-krajske-hygienicke-stanice-libereckeho-kraje/
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1.3. opětovné uzavření škol, včetně 1. a 2. tř. a MŠ 

12. 3. studium výchovného poradenství – distančně 

13. 3. studium výchovného poradenství – přeloženo 

25. 3. porada středního článku podpory – on-line 

 

DUBEN 

 
1. 4. velikonoční prázdniny 

12., 13. 4. přijímací zkoušky na SŠ – odloženo na květen 

12. 4. návrat žáků 1. stupně – rotační prezenční výuka; návrat předškoláků do MŠ 

17. 4. studium výchovného poradenství – distančně 

21. 4. pedagogická rada 

27. 4. zápis do 1. třídy 

30. 4. studium výchovného poradenství – distančně 

 

KVĚTEN 
 

3. 5. návrat žáků 2. stupně – rotační prezenční výuka; do MŠ všechny děti 
3. 5. jednotná přijímací zkouška na SŠ – 1. termín 

4. 5. jednotná přijímací zkouška na SŠ – 2. termín 

13. 5. zápis do MŠ 

13. 5. přednáška L. Pekařové (MAP) - on-line 

17. 5. prezenční výuka všech žáků bez rotace 

19. 5. testování SCIO – 8. ročník 

 

ČERVEN 
 

4. 6. studium výchovného poradenství 
8. 6. fotografování tříd 

9. 6. webinář „Hodnocení na konci II. pololetí“ 

10. 6. návštěva obecní knihovny – 1. třída 

15. 6. školní exkurze 1. třída – rybníky v Martinicích 

15. 6. školní exkurze 2. třída – Studenec 

18. 6. školní exkurze 5. třída – Černá hora 

18. 6. návštěva středního článku podpory škol a zřizovatelů ve škole 

22. 6. školní exkurze 3. třída – Jilemnice 

22. 6. pedagogická rada 

24. 6. školní exkurze – II. stupeň – sklárny Harrachov, Mumlavský vodopád 

25. 6. kino Kruh – Mazel a tajemství lesa 

28. 6. školní olympiáda 

29. 6. volejbalové utkání žáků 9. ročníku proti učitelům 

30. 6. slavnostní ukončení školního roku 

IX. Zapojení do projektů 
 

https://www.skolaroztoky.cz/2021/04/21/zapis-do-ms-2/
https://www.skolaroztoky.cz/2021/04/28/l-pekarova-prednaska/
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 Pokračujeme v projektu Čtením k lepšímu vzdělávání, do kterého jsou zapojeni žáci od 2. 
po 9. třídu. Na prvním stupni má každá třída své knihy u sebe v učebně (cca po 50 ks na ročník), 
na druhém stupni jsme všechny knihy sloučili do jednoho celku a 6. až 9. třída vybírá z 200 titulů. 
Čtenářské dílny probíhají s frekvencí 1 - 2x do měsíce. Knihy půjčujeme v případě zájmu dětem i 
domů. Máme knihy různé obtížnosti a tematiky, aby si každý mohl vybrat podle zájmu i podle 
svých schopností. Zájem o čtení se i nadále zvyšuje. 
 

 Během školního roku 2020/201 jsme se zapojili do nového projektu v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů Vzděláváme se společně – ZŠ a MŠ Roztoky, který plynule 
navazuje na projekty Kvalitní vzdělání pro všechny – ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice a Zlepšení 
kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, s jehož realizací nám opět pomáhá MAS 
„Přiďte pobejt!“ z. s. z Jilemnice. Získali jsme dotaci ve výši 648 325,00 - Kč. V mateřské škole 
tak mohla pokračovat paní Adolfová jako chůva pro dvouleté děti. Na základní škole pokračuje ve 
své práci školní asistent, který pomáhá s individuální výukou žáků majících různé vzdělávací 
potíže. V rámci projektu proběhl nákup jogabooků, které mají pomoci dětem naučit se využívat 
moderní techniku nejen k zábavě, ale především ke vzdělávání, procvičování učiva a dalším 
výukovým činnostem.  

 

 Díky zapojení do projektu Podpora výuky plavání jsme opět získali peníze na dojíždění 
do bazénu. Vzhledem k tomu, že jsme stihli pouze 3 plavecké lekce, nevyužité finance z projektu 

jsme vraceli. 

 

 I ve školním roce 2020/2021 jsme se zapojili do projektu Potravinová pomoc a díky tomu 
jsme mohli zaplatit obědy třem žákům. 
 

 S AŠSK jsme pokračovali v realizaci projektu Sportuj ve škole, který navazuje na projekt 
Hodina pohybu navíc. Tento projekt umožnil dětem 1. – 5. ročníku věnovat se v rámci školní 
družiny 1x týdně pohybovým aktivitám.   
 

 Ve školním roce 2020/2021 jsme se opět zapojili do projektů Ovoce do škol a Mléko do 
škol. Žáci měli možnost odebírat zdarma jeden den v týdnu ovoce, zeleninu a mléko nebo mléčné 
výrobky. 

 

 

 

 

 

 

X. Žákovský parlament 
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 Poprvé se sešel žákovský parlament, nově ustanovený v letošním školním roce. Jeho členy 
jsou vždy od třetího ročníku dva zástupci z každé třídy zvolení svými spolužáky. Smyslem činnosti 
tohoto parlamentu je mj. zvýšit spoluúčast žáků na chodu školy, zapojit je aktivně do samosprávy 
a naučit je nést zodpovědnost za své jednání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

1) Výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů žáků minimalizován (vlivzaměstnanců školy, 
MPP, venkovské prostředí, zajímavé akce,…). 
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2) Zamýšlených cílů MPP dosaženo s různou intenzitou ve všech oblastech. 
 

3) Soustavně vytvářen tlak na formování žebříčku hodnot a osvojování si zdravého životního 
stylu žáků. 
 

4) Účast a zapojení žáků do mnoha konkrétních programů, sportovních a kulturních akcí, exkurzí 
a dalších aktivit.  
 

5) Po celý školní rok ve všech ročnících soustavná práce s třídními kolektivy, prevence zdravého 
třídního klimatu, včetně prevence šikany. 
 

6) V 9., 8., 7. a 6. ročníku prevence zaměřena v oblasti návykových látek a tzv. kyberšikany, dále 
ve všech ročnících byl důraz kladen též na dopravní kázeň.  
 

7) S ohledem na pandemii byli žáci průběžně informováni o preventivních opatřeních a chování 
v době mimořádné situace. 
 

8) Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech: 

 

Třídnická hodina (1. až 9. ročník) 
Třídní klima (9. ročník) 
Prevence dopravní bezpečnosti (1. až 9. ročník) 
Dopravní hřiště (4. a 5.ročník) 
Etická témata (9. ročník) 
Kriminalita mládeže (7., 8. a 9. ročník) 
Šikana (7. a 8. ročník) 
Náboženský extrémismus (7. ročník) 
Bezpečnost na internetu (5. – 9. ročník) 
Prevence kouření (7. a 8. ročník) 
Prevence sexuálně přenosných nemocí (8. ročník) 
Rasismus (7. ročník) 
Prevence před kyberšikanou (5. – 9. ročník) 
 

9) Metodik prevence a výchovná poradkyně předali kolegům veškeré informace i odkazy 
z pracovních setkání, kterých se zúčastnili v průběhu školního roku. 

 

10) Ve školním roce 2021/2022 kontinuita. 
 

 

Vypracoval dne 30. června 2021      Mgr. Ladislav Řehořek 

XII. Školská rada 
 

 Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 
vykonává svoji činnost v souladu s § 168 uvedeného zákona. 
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Údaje o školské radě a o její činnosti ve školním roce 2020/2021: 

 

 Školská rada má 3 členy, kteří byli zvoleni ve volbách do školské rady na podzim 2017. Za 

obecní zastupitelstvo byl zvolen Ing. Jakub Nýdrle, za pedagogickou kurii Mgr. Petra Lukešová a 
za rodiče paní Dana Horáčková.  

 Během školního roku 2020/21 všechny dokumenty dle § 168 Zákona č.561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 
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XIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí  

 

 Inspekce ve školním roce 2020 – 2021 proběhla 15. června 2021 formou telefonického 
rozhovoru ředitelky školy se školní inspektorkou Mgr. Jitkou Šafaříkovou. Předmětem inspekční 
činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti školy v období distančního vzdělávání 
žáků podle § 174 odst. 2 písm. A) školského zákona, s ohledem na opatření související s pandemií 
nemoci covid-19. 
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XIV. Situace spojená s pandemií ve školním roce 2020/2021 
 

 

Školní rok 2020/2021 byl vlivem nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-Cov-2 zcela výjimečný. 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. 

Rozvrh pro žáky online výuky pro žáky 2. stupně je v příloze č. 4. 

Distanční výuka ve všech ročnících pokračovala v jednotné platformě Microsoft Teams. Na 

platformě Microsoft Teams probíhala také příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední 
školy. V této mimořádné a nelehké době se nám podařilo zabezpečit distanční vzdělávání žáků na 
dobré úrovni i s tím, 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. Některým 
žákům byly pro distanční výuku zapůjčeny školní počítače a notebooky. Také MAS „Přiďte pobejt“ 
zapůjčila notebooky.  Vzhledem k mimořádným opatřením byl zápis dětí do 1. ročníku organizován 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro podání přihlášky k základnímu vzdělávání jsme zvolili 

osobní podání.  
Průběh školního roku 2020/2021 s ohledem na vývoj epidemiologické situace:  
Školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září v 8 hodin. Pro prvňáky a jejich rodiče bylo 

připraveno tradiční slavnostní pasování. Vstup do budovy školy byl umožněn výhradně žákům, 

zaměstnancům školy a osobám doprovázejícím žáky 1. třídy.  

Škola zahájila svou činnost v plném rozsahu. Do školní budovy byl povolen vstup pouze 

žákům, pohyb rodičů žáků a dalších osob ve škole byl omezen, nebylo povinné nosit ochranu úst 
a nosu v prostorách školní budovy. Škola zajistila dezinfekci rukou, úklid prostor a dodržování 
stanovených hygienických pravidel.  

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice byla od čtvrtka     10. 

9. 2020 v platnosti povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Toto opatření se týkalo 
rovněž společných prostor ve školních budovách.  

Nově byla nastavena povinnost nošení ochranných roušek od pátku 18. 9. 2020. Pro 1. 
stupeň základních škol se režim nezměnil. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest 
nevyžadovala. Ochrana dýchacích cest nebyla vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků 
v učebně. Žáci a všichni pracovníci školy museli nosit ochranu dýchacích cest ve společných 
prostorách školy (např. chodby a záchody). Pro 2. stupeň základních škol se ale zavedla povinnost 
nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech 
školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků nebyla 
vyžadována pouze pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňoval nošení ochranného 
prostředku (tělesná výchova, zpěv).  

Od 12. 10. 2020 platila v návaznosti na usnesení vlády ČR následující opatření. U 1. stupně 
základních škol se stávající režim neměnil, výuka probíhala jako doposud. U 2. stupně základních 
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škol se zavedla střídavá výuka. Cílem střídavé výuky bylo organizovat vzdělávání tak, aby se snížil 
počet žáků přítomných ve škole. Třídy 2. stupně byly rozděleny následovně:  

- třídy 6. a 9. – v prvním týdnu od 12. do 16. 10. 2020 prezenční výuka, tzn. výuka ve škole 
jako doposud, v druhém týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 distanční výuka, tzn. výuka na dálku bez 
přítomnosti žáků ve škole,  

- třídy 7. a 8. – v prvním týdnu od 12. do 16. 10. 2020 distanční výuka, tzn. výuka na dálku 
bez přítomnosti žáků ve škole, v druhém týdnu od 19. 10 do 23. 10. 2020 prezenční výuka, tzn. 
výuka ve škole.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR však byla škola od středy 14. 10. 2020 uzavřena. Škola 
v tomto období přešla na distanční výuku. 26. říjen a 27. říjen 2020 byly vyhlášeny jako dny volna, 

následoval státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020.  
Od pondělí 30. 11. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a 

žáků 9. ročníků základních škol. Žáci 6. – 8. ročníku základních škol byli v režimu tzv. rotační 
výuky – střídání celých tříd po týdnu. Cílem rotační (střídavé) výuky bylo organizovat vzdělávání 
po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Rozdělení tříd 2. stupně:  

- lichý týden (tzn. týden od 30. 11. 2020) – 7., 8. a 9. – prezenční výuka (žáci byli přítomni 
ve škole), 6. – distanční výuka (bez přítomnosti žáků ve škole),  

- sudý týden (tzn. týden od 7. 12. 2020) – 6. a 9. ročník – prezenční výuka (žáci byli přítomni 
ve škole), 7. a 8. – distanční výuka (bez přítomnosti žáků ve škole).  

Třídy, které v daném týdnu neměly prezenční výuku, se povinně vzdělávaly distančním 
způsobem. 9. ročník měl po celé období povinnou prezenční výuku. Žáci i zaměstnanci školy měli 
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob do prostor školy byl 
obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s 
žáky. Byl zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  

Od pondělí 4. 1. 2021 byla povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. třídy. 
Pro ostatní žáky školy bylo povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka žáků 1. a 
2. třídy probíhala v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se během vyučování 
nemohly slučovat ani jinak prolínat). Byl zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
Doporučeno bylo časté větrání a zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 
Žáci a zaměstnanci školy měli povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR přijala krizové opatření, kterým 
se od 1. 3. 2021 nad rámec dosavadních opatření zakázala osobní přítomnost rovněž žáků 1. a 2. 
ročníku základní školy.  

Na základě jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 došlo k 1. fázi rozvolnění a od pondělí 
12. dubna 2021 je žákům 1. stupně ZŠ umožněna prezenční výuka ve škole, a to rotačním 
způsobem. V lichém týdnu (od 12. 4. 2021) měli prezenční výuku ve škole žáci 1., 3. a 5. třídy, 

žáci 2. a 4. tříd měli v tomto týdnu distanční vzdělávání doma. V sudém týdnu (od 19. 4. 2021) se 
třídy prohodily, tzn. prezenční výuku ve škole měli žáci 1., 3. a 5. třídy, žáci 2. a 4. třídy měli 
distanční vzdělávání doma. Po celou dobu výuky byli žáci povinni nosit alespoň chirurgickou 
roušku. Žáci 2. stupně pokračovali dál v distančním vzdělávání. Od 12. 4. 2021 byla umožněna 
skupinová konzultace žákům 2. stupně ohroženým školním neúspěchem a žákům 9. tříd 
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v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (Čj, M), a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné 
skupině. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je školám od 12. 4. 2021 
uložena povinnost testovat žáky na prezenční výuce 2x týdně Ag testy.  

Od pondělí 10. května 2021 byla umožněna žákům 2. stupně ZŠ prezenční výuka ve škole, 
a to rotačním způsobem. V lichém týdnu (od 10. 5. 2021) měli prezenční výuku žáci 6. a 7. tříd, 
žáci 8. a 9. tříd měli v tomto týdnu distanční vzdělávání doma. V sudém týdnu (od 17. 5. 2021) se 
třídy prohodily, tzn. prezenční výuku ve škole měli žáci 8. a 9. tříd, žáci 6. a 7. tříd měli distanční 
vzdělávání doma. Po celou dobu výuky byli žáci povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Na 
základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byla školám uložena povinnost testovat 

žáky 2. stupně na prezenční výuce 2x týdně Ag testy.  
Od pondělí 17. 5. 2021 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ bez 

rotací a od pondělí 24. 5. 2021 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků 2. stupně ZŠ bez 
rotací. I nadále platila povinnost testování žáků (1x týdně) a nošení ochrany dýchacích cest, a to až 
do konce školního roku. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání 
ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 platilo, že žáci nemuseli mít během 
výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po 
dobu, kdy seděli v lavici nebo byli jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o 
přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstala povinnost mít nasazen prostředek k ochraně 
dýchacích cest.  

 

Školní rok 2020/2021 se do novodobé historie roztocké školy zapíše jako zcela výjimečný 
a z mnoha pohledů mimořádný. Stalo se tak díky pokračující celosvětové pandemii ve výskytu 
virového onemocnění COVID-19. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivnila průběh celého 
školního roku, tak jak je popsáno v jednotlivých částech této výroční zprávy. Žáci školy, jejich 
rodiče, učitelé i další zaměstnanci školy tak byli postaveni před mnoho nových, dosud neznámých, 
náročných situací a pracovních úkolů, které se všem podařilo zvládat díky jejich zodpovědnému a 
konstruktivnímu přístupu. Velmi dobrá byla i spolupráce školy se zřizovatelem, který nám byl 
nápomocen při zajišťování hygienických prostředků a ochranných pomůcek. O činnosti školy 
pravidelně informujeme v Roztockém zpravodaji, výsledky své práce škola prezentuje rovněž na 
svých webových stránkách.  

Uplynulých dvanáct měsíců se tedy jeví jako další významný školní rok. Po celou dobu 

jsme usilovali o to, abychom všichni, jak žáci, tak zaměstnanci, měli vytvořenou příjemnou 
pozitivní pracovní atmosféru pro náročnou práci. Aby byl dán všem dostatečný prostor pro 
iniciativu, kreativitu, nové nápady, abychom spolu dokázali komunikovat, abychom i složitější 
situace a problémy dokázali zvládat a řešit s nadhledem a taky s humorem, který zcela jistě 
neodmyslitelně do školního prostředí patří. Zůstává za námi pocit poctivé kvalitní práce, za kterou 
se nemusíme stydět a za kterou bych chtěla všem moc poděkovat. Děkuji všem pedagogickým 
pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při zvládnutí náročných období 
spojených s uzavřením školy. Poradili jsme si nejen s výukou přímo ve škole, ale i s organizací 
distančního vzdělávání „na dálku“. Velké uznání si zaslouží rovněž provozní zaměstnanci školy a 
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pracovníci školní jídelny, kteří si velmi dobře poradili s výkonem svých pracovních povinností při 
dodržování zpřísněných hygienických podmínek. Všem patří velké díky. 

 

 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 zpracovala: Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 01.10.2021 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Zahálková 

            ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20 byla schválena Školskou radou dne 
26.10.2021. 

  
  

 

 

 

Přílohy: 
    

1. Seznam pracovníků ve školním roce 2020 – 2021 

 

2. Rozvrh 2. stupně v období distančního vyučování 
 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
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Příloha č. 1 Seznam pracovníků ve školním roce 2020 – 2021 k 30.06.2021 

 
     

ZŠ 

 
Albrechtová Vendula 

Dikoras Tomáš 

Doskočil Jan  

Doskočilová Anna 

Grosmanová Hana  

Grosmanová Irena 

Horký Pavel 

Krausová Lucie –RD 

Křížková Silvia 

Kužel Jiří 

Kyselová Monika  

Lukešová Petra 

Lulková Dita  

Marešová Olga 

Mládková Alena   

Nýdrlová Hana  
Ryšavá Dana 

Řehořek Ladislav  

Sedláčková Klára 

Tabulková Zdeňka  

Zahálková Kateřina 

 

 

 

 

 

MŠ 

 

Adolfová Petra  
Brunová Erika 

Horáčková Ivana 

Chrtková Lidmila 

Jakoubková Lenka 

Militká Irena 

Petráková Gabriela 
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Příloha č. 2 Rozvrh 2. stupně v období distančního vyučování 
 

 

 

ROZVRH ONLINE VÝUKY BĚHEM DISTANČNÍHO VYUČOVÁNÍ 

 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

TŘÍDA 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

9:00 – 9:45 max. Fy Čj M Nj Čj M Čj D Př Fy Aj Čj Aj Aj Nj M M Nj Fy Aj 

10:00 – dle 

potřeby 

do 11.30 max. 

Aj D Aj M M Aj D Čj Z Čj M Ch Čj Př Ch Aj D M Čj Fy 

 



ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice,přísp.organizace

Přehled čerpání z poskytnutých dotací obcí Ke dni: 31.12.2020

PŘÍJMY Příděl v Kč Čerpání v %
Ostatní tržby-soukromé telefony 0,00

Ostatní tržby 12600,00 13000,00 96,92

Školné MŠ 39700,00 135000,00 47,19

Poplatky ŠD 24010,00

Úroky 0,00 150,00 0,00

Přijaté dotace z rozpočtu obce 808150,00 808150,00 100,00

Jiné ostatní výnosy 13460,55

Čerpání fondů 14458,00 0,00

CELKEM 912378,55 956300,00

VÝDAJE Příděl v Kč Zbývá v Kč
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 113958,24 50000,00 227,92

Spotřeba všeobecného materiálu MŠ 29304,60 32000,00 91,58

Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky (včetně bezúplatně předaných) 14505,40 2000,00 725,27

Spotřeba materiálu MŠ-pracovní a ochranné pomůcky 360,00 1000,00 36,00

Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 3538,00 1000,00 353,80

Spotřeba materiálu MŠ-léky a zdravotnický materiál 710,00 500,00 142,00

Spotřeba materiálu ZŠ-prádlo, obuv, oděvy 1049,00 500,00 209,80

Spotřeba materiálu MŠ-prádlo, obuv, oděvy 0,00 4000,00 0,00

Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 40406,30 30000,00 134,69

Spotřeba materiálu MŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 19016,00 4000,00 475,40

Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 7139,50 7000,00 101,99

Spotřeba materiálu MŠ-kancelářské potřeby 579,00 1500,00 38,60

Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 13880,00 10000,00 138,80

Spotřeba materiálu MŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 7568,00 15000,00 50,45

Spotřeba materiálu ŠJ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00

Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 30698,20 10000,00 306,98

Spotřeba materiálu MŠ-čistící prostředky 180,00 7000,00 2,57

Spotřeba materiálu ZŠ-pohonné hmoty a maziva 8305,00 8000,00 103,81

Spotřeba materiálu MŠ-pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00

Spotřeba el.energie - ZŠ teplo 117320,52 200000,00 103,05

Spotřeba el.energie - ZŠ ostatní 88772,15

Spotřeba el.energie - MŠ teplo 74756,35 96000,00 96,98

Spotřeba el.energie - MŠ ostatní 18348,90

Spotřeba vody ZŠ 5520,00 15000,00 79,40

Spotřeba vody MŠ 6390,00

Opravy a udržování ZŠ 87120,00 60000,00 145,20

Opravy a udržování MŠ 0,00 20000,00 0,00

Servis a revize zařízení 14042,00 15000,00 93,61

Cestovné 456,00 4000,00 11,40

Náklady na reprezentaci 0,00 1000,00 0,00

Ostatní služby ZŠ 33515,01 38500,00 87,05

Ostatní služby MŠ 13125,00 0,00 #/0!

Pojistné (pojištění majetku) 54621,00 40000,00 136,55

Účetnictví 110900,00 112800,00 98,32

Telefon ZŠ 15075,50 24000,00 102,81

Telefon MŠ 9597,95

Poštovné 1847,00 2000,00 92,35



Odvoz odpadu ZŠ 6000,77 32000,00 21,19

Odvoz odpadu MŠ 779,58

Doprava ZŠ 607,00 8000,00

Jiné ostatní náklady 0,00 56500,00 0,00

Plavání 6844,50 23000,00 29,76

Ostatní služby ZŠ-připojení internetu 0,00 0,00 #OPERAND!

Ostatní služby ZŠ-software 11709,92 20000,00 58,55

Bankovní poplatky 3225,00 4000,00 80,63

Pokuty a penále 137,00

Školení a vzdělávání 0,00 1000,00

Účetní odpisy majetku 7038,00 0,00 #/0!

CELKEM 978946,39 956300,00 102,37

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE) -66567,84

Přehled čerpání z poskytnutých dotací MŠMT - ONIV
Spotřeba materiálu z rozpočtu MŠMT- ZŠ ONIV 35324,90

Spotřeba materiálu z rozpočtu MŠMT- MŠ ONIV 7829,00

Spotřeba materiálu z rozpočtu MŠMT- integrovaní žáci 0,00

Spotřeba materiálu z rozpočtu MŠMT- ZŠ ONIV - 1. třída 0,00

DVPP z rozpočtu MŠMT 11000,00

Ostatní služby z rozpočtu MŠMT - školení + software 9250,00

Plavání  z rozpočtu MŠMT 5791,50

Provozní náklady na obědy 36999,60

Zákonné pojištění zaměstnavatele 41363,00

Náhrada mzdy za nemoc 25545,00

CELKEM 173103,00

Příděl ONIV z MŠMT 173103,00

Čerpání v % 100,00

Šablony II.

Ostatní služby - UZ 33063 0,00

Spotřeba materiálu - UZ 33063 0,00

Cestovné - UZ 33063 0,00

Náklady z DDHM UZ 33063 0,00

Mzdové náklady - UZ 33063 438184,00

Čerpáno v roce 2019 735299,00

CELKEM 1173483,00

Příděl 1181010,00

Čerpání v % 99,36

Ostatní služby - plavání UZ 33070 5340,00

CELKEM 5340,00

Příděl 5340,00 rozpočet 2020 6060,- vratka

Čerpání v % 100,00

Spotřeba materiálu - IT vybavení 2020 7968,40

Ostatní služby - IT vybavení 2020 15200,15

Náklady z DDHM - IT vybyvení 2020 219467,45

CELKEM 242636,00

Příděl 242636,00

Čerpání v % 100,00


