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1. Charakteristika školy

Základní škola s úplným počtem devíti ročníků byla slavnostně otevřena 01.09.1989. Jejím 
zřizovatelem je Město Varnsdorf. 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu k 30.09.2019 - 433 žáků v 18 třídách (I. st. – 10
tříd, II. st. – 8 tříd.   
Prostorové podmínky odpovídají současným požadavkům na vzdělávací a výchovnou činnost a 
bezpečnost práce. Z hygienického hlediska (zákon č. 258/2000 Sb.) škola požadavkům zákona 
vyhovuje.
Škola disponuje 13 odbornými učebnami (cizích jazyků, hudební výchovy, pracovní a výtvarné 
výchovy, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie; pro výuku ICT zůstávají dvě učebny na čtvrtém 
podlaží pavilonu B - č. 414 a 415). 
Díky dotacím na projekty z OP VVV - Výzva č. 22 a Výzva č. 2 (Šablony) - bylo v letech 2016 –
2020 vybaveno všech 10 kmenových učeben 2. stupně interaktivními sety (dataprojektor + 
interaktivní tabule + notebook), které jsou využívány během celodenní výuky v 6. – 8. ročnících. 
Materiální podmínky jsou průběžně zkvalitňovány a doplňovány, plně vyhovují žákům i 
pracovníkům školy.

Škola vzdělává své žáky podle níže uvedeného programu: 

Rámcový vzdělávací program pro ZŠ – ŠVP

Název Datum schválení Ročník/třída

Myslet, učit se... 01.09.2007 1. - 9. ročník

2. Výsledky výchovy a vzdělávání k 31.08.2020

V 1. pol. prospělo s vyzn. 232

V 1. pol. prospělo 190

V 1. pol. neprospělo 9

Ve 2. pol. prospělo s vyzn. 259

Ve 2. pol. prospělo 171

Ve 2. pol. neprospělo   1

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym. 13

Počet žáků – povolení 10. roku šk. 
docházky

2

2.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce na šk. rok 2020/2021

Ve dnech 01. – 29.04.2020 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok 
2019/2020. Zapsáno bylo celkem 47 dětí, z toho přijatých bylo 42, o odklad školní 
docházky u zápisu požádalo 5 zákonných zástupců. Odklad po šetření v PPP dostalo 5 dětí. 

Dvě první třídy navštěvuje v tomto šk. roce 2020/2021 celkem 42 žáků. 
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2.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školy pro šk. rok 2020/2021

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 34 žáků (všichni 
z 9. ročníku).
Ze 34 vycházejících žáků bylo 11 přijato do čtyřletých maturitních oborů, 22 žáků do tříletých 
učebních oborů s výučním listem a 1 žák přihlášku nepodal. Většina žáků byla přijata v 1. 
kole přijímacího řízení, někteří až ve 2. kole.

2.3 Kontrolní činnost 

Poslední hloubková inspekční činnost na škole ze strany ČŠI proběhla na konci šk. roku 
2014/2015. Výsledek šetření je k nahlédnutí na www.csicr.cz, číslo insp. zprávy: ČŠIU-
921/15-U.

Ve školním roce 2019/20 neprobíhalo na naší škole žádné celoplošné šetření. 

V červenci 2020 byla na škole ČŠI šetřena jedna stížnost zákonného zástupce na výsledky 
hodnocení jejich dítěte (žákyně 7. ročníku) za 2. pololetí školního roku na vysvědčení. Zápis a 
závěrečná zpráva k šetření je k dispozici u ředitelky školy a na odboru školství MěÚ 
Varnsdorf.

3. Hodnocení chování

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol. 2

Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol. 1

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol. 0

Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol. 1

Zameškané hodiny celkem 1. pol. 17911

Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 552

Zameškané hodiny celkem 2. pol. 8693

Z toho neomluv. hodiny 2. pol. 162

Chování žáků ve škole se v posledním školním roce nijak výrazně nezměnilo, díky včasnému 
záchytu projevů nevhodného chování a následnému řešení se žáky, popř. zákonnými zástupci 
a kurátorkami OSPODu na výchovné komisi se podařilo větší patologické jevy chování téměř 
odbourat, menší přestupky proti školnímu řádu a běžnému soužití ve škole byly vyřešeny 
domluvou, či uložením výchovného opatření. 
Počet žáků hodnocených druhým a třetím stupněm se oproti předchozím rokům snížil. 
Shrnutím kázeňských přestupků jsme dospěli k závěru, že v chování žáků se promítají 
současné změny naší společnosti, především pak v rodinách. Zájem rodičů o práci dětí ve 
škole je značně různorodý, vážíme si aktivních a spolupracujících rodičů, na druhé straně však 
školu (třídní učitele, vedení) značně zatěžuje, pokud rodiče vědomě neplní své povinnosti a 
sliby, které třídnímu učiteli dali a spíše autoritu učitele podrývají. Nezřídka dochází ke 
konfliktním situacím mezi rodičem a učitelem, kdy si rodiče vynucují snížené nároky na 
výuku (žádné úkoly, referáty, lehčí látku, lehčí testy…).
Pokud došlo v průběhu roku k vědomému poškozování hmotného majetku školy – jak uvnitř,
tak i v okolí školy, byli viníci potrestáni a museli škodu nahradit (rozbité dveře, tabule, lavice, 
žaluzie). 
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S počtem zameškaných hodin jsme na tom v průměru za 1. a 2. pololetí hůře než předchozích 
letech. Vysoký počet neomluvené absence byl zapříčiněn absencí jedné žákyně 8. ročníku, 
která odmítala do školy docházet, matka nebyla schopná zajistit účast ve výuce a sama 
požádala o vzetí její dcery do výchovného zařízení na OSPODu MěÚ. Na soudní rozhodnutí o 
zařazení dcery do Dětského domova v Duchcově matka i škola čekala do února 2020, 
odvezena do DD byla až v květnu 2020. Po celou dobu žákyně do školy nedocházela.

Stručný výčet problémů, které se negativně promítají do výchovné a vzdělávací práce školy,
se snažíme vždy důsledně řešit a tím vytvářet pozitivní atmosféru. 

Výsledky výchovy a vzdělávání, zejména na II. stupni odpovídají možnostem a schopnostem 
žáků, kteří přicházejí do 6. ročníků z neúplných základních škol ve městě a žákům 
kmenovým, kteří pokračují na základní škole Edisonova. Z pátých tříd odcházejí v rámci naší 
školy i z dalších škol nejlepší žáci do primy BGV. Složení zbývajících žáků v šestých třídách 
poté podstatně ovlivňuje celkové výsledky v prospěchu a zejména v chování. 
Dobrou připravenost našich žáků potvrzují jejich výsledky na všech typech středních škol –
informace od ředitelů středních škol ve městě i z okolí i samotných žáků. 

Obsah učiva dle ŠVP a stanovené úkoly byly splněny. Vedení školy stanovilo úkol pro 
všechny vyučující, aby v následujícím školním roce (učitelé vyučují ve třídách od 6. do 9. 
ročníku) zařadili ne zcela procvičené učivo z konce školního roku do učebních plánů pro nový 
školní rok.

3.1 Primární prevence

Od 1.9.2017 byla pověřena funkcí metodičky primární prevence Mgr. Karina Slánská, která 
již v předchozích letech absolvovala specializační studium pro tuto funkci a vykonávala ji na 
bývalé škole. Ze zprávy metodičky pripre uvádím:

Uskutečněné preventivní programy ve školním roce 2019/2020

ročník Název programu lektor
1. Jak se chránit v nebezpečných situacích Etické dílny, lektorka 

Bc. Ida Pencová
2. Buďme kamarádi              -//-

3. Jak být v pohodě se sourozenci             -//-

První pomoc
SZŠ – lektorka
Mgr. Jitka Čapíková

4. Jak správně využít IT a media Etické dílny, lektorka 
Bc.  Ida Pencová

Kyberšikana žáci gymnazia Rumburk
5.

Jak správně hospodařit s penězi
Etické dílny, lektorka
Bc.Ida Pencová

Kyberšikana žáci gymnazia Rumburk
6.

Závislosti a legální drogy
Sdružení Teen Challenge -
lektor Antonín Tipan

Místní adaptační kurz třídní učitelé
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7.
Motivační přednáška a beseda o drogách 

Sdružení Teen Challenge -
lektor Antonín Tipan

8. Prožit. hry na budování týmu, boření předsudků                    -//-
9.                  Prevence rakoviny prsu a děložního čípku, 

antikoncepce dívky
SZŠ - lektorka 
Mgr. Jitka Čapíková

Pohlavní dospívání, chlapci                    -//-

Neuskutečněné  preventivní programy – díky Covid 19
(přesunuty do dalšího školního roku)

5. Dospívání a rizika kouření SZŠ –  lektorka 
Mgr. Jitka Čapíková

6. Agresivita dětí ve skupině    -//-
7. Vrstevnické vztahy PPP Rumburk, lektorka 

Mgr. Eva Michalinová
Závislosti na nikotinu a alkoholu Sdružení Teen Challenge-

lektor Antonín  Tipan
8. Kyberšikana PČR –

nprap. Petra Trypesová
9. Kriminalita a trestně právní odpovědnost 

mladistvých
Mediační a probační služba, 
Michal Barák

Tento školní rok jsme i nadále spolupracovali se Sdružením Teen Challenge, konkrétně 
panem Antonínem Tipanem, který se zabývá prevencí na druhém stupni a řeší problémy 
okolo alkoholu, nikotinu a drog. 

Mezi dlouhodobou spolupráci řadíme i paní Mgr. Jitku Čapíkovou, která nám zajišťuje 
prevenci na 1. i 2. stupni. Na 1. stupni zajištuje 1. pomoc a žákům vypráví o dívčí i chlapecké 
pubertě, na 2. stupni řeší rizika děložního čípku, antikoncepci dívek a chlapeckou pubertu. 

Díky projektu dlouhodobé spolupráce se ZŠ Podluží, nazvaný „Aktivity primární prevence -
rovné příležitosti“ jsme mohli znovu pokračovat ve spolupráci s Etickými dílnami.  Přednášky 
byly zaměřeny na celý 1. stupeň a vnímáme je jako velice přínosné. Lektorka Bc. Ida Pencová 
využívá interaktivní metody učení, hraní rolí, diskusi, skupinové hry. Děti samy nachází 
vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílí na jejich řešení. 

Nově jsme navázali kontakt s Mediační a probační službou, konkrétně s panem Michalem 
Barákem. Jeho přednášky týkající se kriminality a trestně právní odpovědnosti mají být 
interaktivní a opírají se o příklady z praxe. Bohužel tyto přednášky díky Covid-19 neproběhly 
a jsou přesunuty do dalšího školního roku, stejně jako přednášky, které se tento školní rok 
neuskutečnily.

4. Personální zajištění vzdělávání

Na plnění stanovených úkolů se podílelo celkem 45 zaměstnanců, z toho 36 pedagogických 
pracovníků, tzn. 26 učitelů (včetně ředitelky a zástupkyně), 5 vychovatelek školní družiny
(celkový úvazek 4,5) a 8 asistentek pedagoga (celkový úvazek 5,75). O provoz školy se 
staralo 9 nepedagogických pracovníků. 
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4.1 Přehled pracovníků školy ve šk. roce 2019/2020

Vedení školy:

Mgr. Bc. Křížová Ladislava ředitelka školy, AJ, HV

Mgr. Poláčková Irena zástupkyně ředitelky, AJ

Hurtová Andrea hospodářka a účetní školy

I. stupeň:

Mgr. Čiháčková Karin třídní učitelka  I. A 

Mgr. Filipová Bohdana třídní učitelka  I. B

sl. Nováková Andrea třídní učitelka II. A
Mgr. Podroužková Marika třídní učitelka II. B

Mgr. Koutecká Vendula třídní učitelka III. A
Mgr. Šišková Jindra   třídní učitelka III. B
Mgr. Durecová Bianka třídní učitelka IV. A

Mgr. Slánská Karin třídní učitelka IV. B, metodička PRIPRE

Mgr. Pešková Lenka třídní učitelka V. A

Mgr. Samlerová Marta třídní učitelka V. B, koordinátorka ŠVP

Mgr. Becková Lenka všeobecné předměty

II. stupeň:

Mgr. Kalvachová Nikola třídní učitelka    VI. A

Ing. Šťastný Zdeněk třídní učitel        VI. B

Ing. Rudinský Radek třídní učitelka   VII. A, metodik ICT

Mgr. Koukalová Jana třídní učitelka   VII. B, výchovná poradkyně

Mgr. Zíková Jindřiška třídní učitelka VIII. A

Mgr.    Vítová Irena třídní učitelka VIII. B

Ing. Hřibalová Světlana třídní učitelka IX. A

Mgr. Pasovská Olga třídní učitelka IX. B

Mgr. Jindřiška Benešová všeobecné předměty

Bc. Vaňková Hana všeobecné předměty

Mgr.    Hamada Martin všeobecné předměty

Mgr. Galbavá Michaela všeobecné předměty

pí Hones Magda všeobecné předměty

Asistenti:

Přibylová Alena školní asistentka, asist. pedagoga

Hönes Magda asistentka pedagoga

Školoudová Jaroslava asistentka pedagoga

Jiřištová Ivana asistentka pedagoga

Hudecová Michaela asistentka pedagoga
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Čechová Dominika asistentka pedagoga

Dospělová Renata asistentka pedagoga

Fialová Kateřina asistentka pedagoga

Školní družina:

Švástová Růžena vedoucí vychovatelka
Dospělová Renáta vychovatelka

Lánská Dana vychovatelka

Malíková Vladimíra vychovatelka

Čechová Dominika vychovatelka

Správní zaměstnanci:

Knitl Karel školník–domovník

Chuchrová Soňa uklízečka /pavilon „A“ – 1. podlaží/

Michalová Lenka uklízečka /pavilon „A“ – 2. podlaží/

Nemčeková Jana uklízečka /pavilon „B“ – 1. + 4. podlaží/

Lindenbergová Dagmar uklízečka /pavilon „B“ – 2. podlaží/

Klapková Anna uklízečka /pavilon „B“ – 3. podlaží/

Német Lubomír uklízečka /šatny, pavilon „E“/

V několika posledních letech nedošlo ve složení sboru k podstatným změnám a pedagogický 
sbor je stabilizovaný. Tato skutečnost se odráží na celkové práci školy a je velmi dobře 
hodnocena veřejností a zřizovatelem školy. 
Dvě učitelky si doplňují své vzdělání studiem na VŠ. 
V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie, nejpočetnější 
je mezi 45 – 55 lety. 

Ve čtyřech odděleních školní družiny pracovaly 4 kvalifikované vychovatelky, 1 bez 
kvalifikace. Celkový počet dětí v odděleních je 120. 
Dlouhodobým úkolem vedení školy zůstává i nadále hledat možnosti aprobovanosti výuky 
pro předměty matematika a informatika.

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků je trvalou součástí koncepce dalšího rozvoje školy. 
Dosažené výsledky jsou ovlivněny několika faktory – nabídkou vzdělávacích programů a 
jejich úrovní, zájmem pedagogů a finančními možnostmi. Ve školním roce 2019/2020 se 
zúčastnili pedagogové školy několika akcí s různorodým zaměřením, viz níže. V posledních 
letech došlo k navýšení financí na DVPP z kraje a bylo tedy možné vyslat učitele na 
požadovaná školení k jejich odbornosti a zaměření. V tomto trendu budeme pokračovat i 
v novém školním roce 2020/2021.

V uplynulém školním roce byly mnohé akce DVPP zrušené z důvodu koronavirové krize.
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Počet účastníků/pedagogů/ akcí dle vyhl.č.
317/2005 Sb.

35

Počet účastníků/pedagogů/ akcí ostatní 15

Přehled dalšího vzdělávání

 Teambuilding – komunikace, týmová spolupráce
 Digitální sborovna
 Spolupráce pedagoga a asistenta ped. ve výuce
 Emoční kompetence
 Ozoboti a Beetboti
 Pedagogická konference
 Neklidné dítě – ADD, ADHD
 Třídnické hodiny
 BOZP, PO pro vedoucí pracovníky
 Čertovské dovádění – tvořivá dílna
 E-learning  - vzdělávání výchovných poradců

6. Projektová činnost školy

Název projektu Vyhlašovatel Termín podání Dotace 
The Tower of Expectations Dům zahr.služeb –

program Erasmus+
Březen 2018
(prodloužený 
projekt)

     26.151 EUR

Učíme bez hranic MŠMT, Výzva č. 2 Červenec 2018 
(prodloužený 
dvouletý projekt)

2.111.481 Kč

Příběhy našich sousedů Post Bellum/indiv. 
Grant Města 
Varnsdorf

Září 2019 20.000 Kč

Aktivní škola MŠMT, Výzva č. 3 Červen 2020
(realizace od 
1.2.2021)

848.492 Kč

Vybudování a vybavení 
multifunkční učebny 
fyziky a ICT

MMR, IROP
MAS Český sever z.s.

Červen 2020
(čekáme na 
(ne)schválení)

2.198.448,06 Kč

Míčový čtyřboj 2020 DPMV Leden 2020        6.500 Kč 

7. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích

Účastníci /žáci/školní kolo 315

Účastníci/žáci/ okresní kolo 4

Účastníci/žáci/ oblastní kolo 0

Účastníci/žáci/ ústřední kolo 0
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Loňský školní rok byl v oblasti konání a účasti žáků na akcích poznamenán uzavřením škol a 
zrušením mnoha plánovaných akcí díky šíření Covidu – 19. Účast našich žáků je evidována 
pro období září 2019 – únor 2020.

8. Hlavní akce a aktivity školy

1) Soutěž ve sběru papíru a PET lahví
2) Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
3) Seznamovací kurs pro 6. ročníky
4) Projekt Ovoce do škol – celoročně, fma HOKA
5) Promítání Panorama - Planeta Země – Kolumbia - Ráj neřesti
6) Promítání Panorama  - Svět kolem nás – Írán – Zahalená krása
7) Den s fotbalem – tř. 1. stupně
8) Fotografování - první ročníky
9) Divadelní představení po celý školní rok dle nabídky
10) Školní výlety tříd (omezeně)
11) Setkávání žáků s pamětníky – Zmizelí sousedé
12) Nabídka zájmových kroužků pro žáky všech ročníků
13) Turnaj ve vybíjené - 4. - 5. tř. /dotace Města Varnsdorf/
14) Podzimní hry: atletika, malá kopaná, košíková, florbal, plavání, bruslení
15) Celoroční sběrová akce baterií, mobilů a drobných elektrospotřebičů
16) Exkurze tříd do Národního parku České Švýcarsko
17) Přednáška Policie ČR pro 9. r.
18) Halloween – noc ve škole, akce ŠD
19 Tvořivé dílničky 3. Tříd
20) Plavecký výcvik tříd 1. – 5. ročníku
21) Burza škol 2019 - Rumburk
22) Vědecké laborky – 8. a 9. třídy
23) Primární prevence v 6. – 8. třídách
24) Městská knihovna – výstavy, přednášky, besedy
25) Exkurze Planetárium Liberec – 5. třídy
26) Nábory do sportovních oddílů
27) Etické dílny (1. stupeň)
28) Projektový den na téma: Fenomén HRA
29) Den otevřených dveří naší ZŠ
30) Hudební pořad „A pořád se něco děje“ (Beatles)
31) Mikuláš naděluje i v naší škole
32) Florbalový turnaj I. Stupňů – org. ZŠ Bratislavská
33) Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ
34) EDUBUS – 6. a 7. ročníky (MAS Český sever)
35) Exkurze Praha – Výstava 1989 
36) Návštěva Aquaparku Liberec - ŠD    
37) Lyžařský výcvik - Pernink
38) Řemeslné dílny – VOŠ a SŠ Varnsdorf
39) Olympiáda Čj - školní  a okresní kolo Děčín
40) Olympiáda Z - školní  a okresní kolo Děčín
41) Olympiáda AJ - školní  a okresní kolo Děčín
42) Olympiáda Dě - školní  a okresní kolo Děčín
43) Recitační soutěž – školní kolo
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44) Orientační běh 6. - 9. roč. (tělocvična školy)
45) Besedy se spisovateli v MCKV
46) Akce „Veselé zoubky“ – 1. ročníky
47) Vánoční volejbalový turnaj
48) Vystoupení tanečního kroužku pro veřejnost
49) Předplatné do divadla pro ŠD
50) Turnaj v házené pro II. stupeň
51) Malá kopaná – Varnsdorf
52) Focení tříd I. st. a II. st.
53) Projektové dny mimo školu z Výzvy 2

Akce školy - komentář

Akce školy ve druhém pololetí byly poznamenány uzavřením školy z nařízení vlády 
v souvislosti se šířením nemoci Covid – 19. Škola byla uzavřena 11.03.2020, žáci 1. stupně se 
vrátili do školních lavic 18.05.2020; docházela jich necelá polovina. Společné akce byly 
zakázány, v červnu se uskutečnilo pouze několik školních výletů po okolí Varnsdorfu.

Zápis dětí do 1. tříd proběhl v měsíci dubnu bez účasti dětí.

V lednu 2020 proběhl lyžařský kurz pro žáky 2. stupně. Po mnoha letech „bez lyžáku“ zažili 
naši žáci pravou zimu a výcvik na lyžích pod vedením učitelů školy. 

V červnu 2020 byl dokončen projekt Příběhy našich sousedů, který jsme realizovali od září 
2019 pod vedením lektorky z organizace Post Bellum. Na jeho realizaci jsme obdrželi grant 
od svého zřizovatele ve výši 20.000 Kč.

Aktivity projektu z Výzvy 2 (Šablony II) „Učíme bez hranic“ jsou přesunuty na podzim 
2020; škole byla schválena žádost o prodloužení doby realizace do 19.12.2020.

Stejně tak jsme žádali o prodloužení doby realizace mezinárodního projektu spolupráce škol 
„The Tower of Expectations“, a to do 31.8.2021.

9. Stavební úpravy, rekonstrukce, opravy

 každoroční úpravy pozemku kolem školy - sekání trávy, prořezávání křovin
 celoroční úprava živého plotu kolem pozemku školy
 celoroční údržba 2 miniarboret na školním pozemku
 rekonstrukce travnatého hřiště – zavlažovací systém (dokončení prací)
 výmalba 4 tříd
 drobné opravy lavic, židlí a tabulí
 výměna potrubí v prostoru spojovacího krčku a jídelny
 výměna osvětlovacích těles v prostorách I. st., II. st. a školní družiny
 výroba dřevěného nábytku (polic) do tříd 1. a 2. stupně
 instalace hracích prvků na pozemku školy
 rekonstrukce malé tělocvičny (osvětlení, podlaha, výmalba, parapety, obložky stěn)
 výměna lina v družinové třídě
 rekonstrukce svodů a stoupaček na pavilonu „B“
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10. Hospodářské ukazatele – školní rok 2019/2020

                                 k 30.6.2019
k 

31.12.2019 k 30.6.2020
šk.rok 

2019/20

MP celkem 9 382 706 19 551 493 10 080 597 20 249 384

Odvody SP a ZP 2 996 138 6 270 444 3 323 801 6 598 107

Přísp.FKSP 176 243 375 456 196 648 395 861

DVPP           157 200 173 564 8 600 24 964

Učební pomůcky 127 598 343 191 107 936 323 529

Plavání          35 106 85 956 36 704 87 554

Zákonné pojištění 37 012 78 883 41 303 83 174

Program. vybavení 13 194 36 440 0 34 866

Náhrada nemoci 36 760 49 622 22 004 34 866

Cestovné   67 688 179 355 5 743 117 410

OOPP              0 0 13 793 13 793

Nákup materiálu 66 897 298 859 53 582 285 544

Nákup služeb 196 140 455 842 131 247 390 949

Nákup energií 882 768 1 451 938 870 235 1 439 405

DHIM            11 739 148 168 17 049 153 478

Odpisy           0 629 378 0 629 378

Opravy a udržování 6 472 46 777 23 080 63 385

Náklady doplň.činn. 89 971 215 842 70 582 196 453

Dotace KÚ      12 888 000 26 002 037 14 914 000 28 028 037

Dotace MěÚ 926 000 1 970 000 1 067 703 2 111 703

Ostatní zdroje 728 706 1 296 809 376 584 944 687

Doplňková činnost 107 097 252 940 84 188 230 031
Ostat. 
příjmy/ŠD,ost./ 115 496 267 406 66 063 217 973

Zúčtování fondů 0 0 0 0

Přijaté dary-neúčel. 500 500 0 0

Přijaté dary - účel. 0 0 0 0

Zpracovala: 30.09.2020, A. Hurtová, účetní - hospodářka školy
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11. FKSP – hospodaření ve školním roce 2019/2020

Prostředky ve školním roce byly čerpány dle zásad pro rok 2019 a pro rok 2020

                              k 30.6.2019 k 31.12.2019 k 30.6.2020 škol.rok 2019/2020

Počáteční zůstatek 297 204,00 297 204,00 399 197,82

Základní příděl          176 243,34 375 456,00 196 648,00 395 860,66

Splátky půjček       0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM 473 447,34 672 660,00 595 845,82 395 860,066

Čerpání:                                                                                                                     

Kultura a tělovýchova 10 200 13 170 3 720 6 690
Pořízení hmotného 
majetku 0 0 0 0

Příspěvky na obědy 16 280 31 110 12 170 27 000

Příspěvky na rekreaci 32 000 32 000 0 0

Věcné dary           0 2 000 4 000 6 000

Půjčky na byt.účely 0 0 0 0

Soc.půjčky                          0 0 0 0

Ostatní čerpání    11 695 89 683 0 77 988

Příspěvek na důch.poj. 26 800 105 500 93 000 171 700

VÝDAJE CELKEM 96 975 273 463 112 890 289 378

Zpracovala: 30.09.2020, A. Hurtová, účetní - hospodářka školy
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12. Rada rodičů a přátel školy

Příjmy a výdaje RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova, za období 01.09.2019 – 30.06.2020

Příjmy:

Zůstatek za šk. rok 2018-2019 27 133,-

Členské příspěvky žáků 38 200,-

Příjmy celkem:            65 333,-

Výdaje:

Halloween 1 200,-

Mikulášská besídka (ŠD) 1 200,-

Výukový program Accelium Edu 6 000,-

Mikulášská nadílka 1.-5.ročník 4 930,-

Příspěvek na LV                       10 000,-

Karneval 1 200,-

Výlet 6.A        900,-

Výdaje celkem           25 430,-

Rozdíl příjmů a výdajů           39 903,-

Zpracoval: 30.09.2020, Roman Bárta předseda RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova

13. Závěr 

Chod školy byl od 11.03.2020 poměrně zásadně ovlivněn pandemií nemoci Covid – 19, kdy 
jsme museli přijmout mnohá opatření a nařízení vlády, ministra zdravotnictví a ministra 
školství, nicméně z hospodářského hlediska rozpočet školy a jeho čerpání žádné výrazné 
škody a ztráty neutrpěl. 
Na druhou stranu byly v době uzavřené školy realizovány některé stavební a údržbářské 
práce, za což děkujeme především odboru správy majetku a investic.

Z hlediska hospodaření jsme pracovali efektivně a hospodárně, získané finanční prostředky 
byly využité dle plánovaného rozpočtu.

I přes výše popsané zásahy do běžného chodu školy byly hlavní úkoly školy plněny podle 
ŠVP a Výchovně vzdělávacího plánu pro školní rok 2019/2020 a dosažené výsledky jsou 
příznivé. Výsledky školy jsou pozitivně hodnoceny i ze strany ČŠI, zřizovatele a rodičů žáků. 

Spolupráce s referentkami pro oblast školství, sportu a kultury a s ekonomickým odborem 
MěÚ Varnsdorf a OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje byla na velmi dobré úrovni.
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