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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 2020/2021 navštěvovalo školu k 30.09.2020 - 438 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 14 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 – Šablony I, II - bylo v letech 2016 – 2020 vybaveno všech 8
kmenových učeben 2. stupně interaktivními sety (dataprojektor + interaktivní tabule + notebook),
které jsou využívány během celodenní výuky v 6. – 9. ročnících. Třídy 1. stupně jsou vybaveny sety
již z minulých let, v minulém školním roce došlo na obnovu některých z nich (4.B, 5.B)
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 31.08.2021
V 1. pol. prospělo s vyzn.
V 1. pol. prospělo
V 1. pol. neprospělo
V 1. pol. nehodnoceno
Ve 2. pol. prospělo s vyzn.
Ve 2. pol. prospělo
Ve 2. pol. neprospělo
V 2. pol. nehodnoceno

242
170
10
14
236
187
11
0

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.

12

Počet žáků – povolení 10. roku šk.
0
docházky
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2.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce na šk. rok 2021/2022
Ve dnech 1. - 30.04.2021 proběhl zápis k povinné školní docházce pro nadcházející šk. rok
2021/2022. Zapsáno bylo celkem 53 dětí, z toho přijatých bylo 41, o odklad školní
docházky u zápisu požádalo 12 zákonných zástupců. Odklad po šetření v PPP dostalo 12 dětí.
Dvě první třídy navštěvuje v tomto šk. roce 2021/2022 celkem 40 žáků.

2.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školy pro šk. rok 2021/2022
Ve školním roce 2020/2021 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 48 žáků (všichni
z 9. ročníku).
Ze 48 vycházejících žáků bylo 23 přijato do čtyřletých maturitních oborů a 25 žáků do
tříletých učebních oborů s výučním listem. Většina žáků byla přijata v 1. kole přijímacího
řízení, někteří až ve 2. kole.

2.3 Kontrolní činnost
V květnu 2021 probíhalo na škole mezinárodní šetření PIRLS 2021. Předmětem inspekční
činnosti bylo získání informací o dovednostech a vzdělávání žáků 4. ročníků základní školy v
oblasti čtenářské gramotnosti.
V červnu 2021 proběhla dále na škole inspekční činnost se zaměřením na distanční výuku.
Výstupy z obou dvou inspekčních činností budou součástí celkové zprávy ČŠI pro jednotlivá
zaměření šetření.
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: ČŠIU921/15-U.

3. Hodnocení chování
Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.
Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.

6
10
5
3

Zameškané hodiny celkem 1. pol.
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.
Zameškané hodiny celkem 2. pol.
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.

13884
1158
12740
811

Chování žáků v uplynulém roce bylo ovlivněno distanční výukou, kdy žáci ve škole pobývali
pouze krátký čas a tak nebylo nutné řešit výrazné výchovné problémy.
Problém byl u několika žáků s neomluvenou absencí, kterou jsme evidovali především v době
distanční výuky a na základě vysokého počtu neomluvených hodin byli žákům dle školního a
klasifikačního řádu snížené známky z chování. Zároveň byli žáci nahlášeni na Školské

oddělení MěÚ Varnsdorf a jejich zákonní zástupci byli řešeni ve správním řízení pro porušení
povinnosti školní docházky.
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 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 2. do 9.
ročníku) zařadili ne zcela procvičené učivo z minulého školního roku do učebních plánů pro
nový školní rok.

3.1 Výchovné a kariérní poradenství
Činnost výchovné poradkyně vycházela z plánu práce VP, pokynů vedení školy a potřeb
vyučujících, žáků a jejich zákonných zástupců.
V úvodu roku došlo k aktualizaci internetových stránek školy.
Zákonným zástupcům žáků 9. ročníků byl předán informační letáček týkající se přijímacího
řízení ke studiu na středních školách. Tyto informace jsou rovněž obsaženy na stránkách
školy a v souhrnu, který mají žáci nalepený v žákovských knížkách. Zde naleznou potřebné i
zákonní zástupci žáků 5. ročníků.
V letošním školním roce se burza škol nekonala způsobem, na jaký jsme zvyklí, ale školy se
prezentovaly online pomocí videokonference (https://burzaskol.online).
Žákům byla nabídnuta možnost bezplatného testování na Úřadu práce Rumburk. Byli
seznámeni s webovými stránkami www.atlasskolstvi.cz a www.infoabsolvent.cz.
Nejvýznamnější součástí práce VP zůstává péče o žáky s potřebou podpůrných opatření ve
vzdělávání. Zahrnuje zejména vedení dokumentace, metodickou pomoc vyučujícím,
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a se střediskem výchovné péče, přípravu
podkladů pro šetření, jednání se zákonnými zástupci apod.
Porady výchovných poradců letos neprobíhaly, pedagogům i vedení školy byly předávány
informace z osobních či online schůzek s mentorkou PPP.
Výchovná poradkyně se účastnila jednání se zákonnými zástupci, vždy byl pořízen zápis.
Nadále pokračuje spolupráce s PPP Rumburk/Česká Lípa, SPC Rumburk/Děčín, SVP Jiříkov.
Stejně jako v loňském roce pokračovaly porady vedení školy, jichž se účastní i výchovná
poradkyně. Dochází zde k projednání důležitých bodů agendy speciálních pracovníků školy.
V letošním školním roce se podařilo dojednat s ÚP Libereckého kraje tištěný Atlas školství
pro Liberecký kraj. Množství však bylo omezeno. V příštím roce máme opět přislíbeno
poskytnutí atlasů, což je pro naše žáky žádoucí vzhledem ke geografické blízkosti našich
regionů.
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Vzhledem k zvyšujícímu se počtu žáků s úpravou očekávaných výstupů (žáci vzdělávaní
podle RVP ZV - minimální výstupy) škola přistoupila k jejich zapracování do ŠVP
(koordinuje metodik ŠVP). Výchovná poradkyně navštívila Speciální základní školu a
Praktickou školu ve Šluknově. Intenzivně také komunikovala s PPP Česká Lípa (problematika
úpravy obsahu vzdělávání).
V letošním školním roce byla intenzivnější spolupráce s PPP Rumburk, jelikož se naše škola
zapojila do projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2.
Vedoucí PPP každý měsíc konzultovala s výchovnou poradkyní, případně dalšími pracovníky
školy (třídní učitelé, speciální pedagog), potřeby žáků. Rovněž probíhaly schůzky s experty
UJEP a koordinátory společného vzdělávání ze zapojených škol v našem okolí.
V rámci projektu byla provedena autoevaluace a SWOT analýza školy. Na základě nich
byla vypracována vize školy, následovalo stanovení cílů pro budoucí strategický plán.
Výchovná poradkyně a jedna asistentka pedagoga se zúčastnily tzv. letní školy (srpen 2021,
v rámci projektu IKAP B2). Náplní letní školy je předávání zkušeností dobré praxe a získání
nových poznatků prostřednictvím seminářů odborníků na danou problematiku.
Výchovná poradkyně absolvovala semináře k formativnímu hodnocení žáků.

3.2 Primární prevence
Naplánované preventivní programy 2020/2021:
ročník
1.
2.
3.

Název programu
Hrajeme si spolu
Buďme kamarádi
Jak se stát dobrým kamarádem
První pomoc
Co dělat se svým vzhledem
Jak správně využít IT a media
Dívčí a chlapecká puberta

lektor
Etické dílny
lektorka Ida Pencová
-//lektorka Mgr. Jitka Čapíková
lektorka Ida Pencová
-//lektorka Mgr. Jitka Čapíková

7.

Prožitkové hry na budování týmu, boření
předsudků
Místní adaptační kurz, aktivní spolupráce
třídních kolektivů
Dívčí a chlapecká puberta
Motivační přednáška a beseda o drogách

8.

Prevence kouření a alkoholu
Závislosti a legální drogy

sdružením Teen Challenge lektor
Antonín Tipan
Třídní učitelé Mgr. Olina
Pasovská,Bc. Hana Vaňková
lektorka Mgr. Jitka Čapíková
sdružením Teen Challenge lektor
Antonín Tipan
lektorka Mgr. Jitka Čapíková
sdružením Teen Challenge lektor
Antonín Tipan

4.
5.
6.

V tomto školním roce, díky uzavření škol v souvislosti s pandemií covid-19, většina
preventivních programů neproběhla, tyto programy jsou v tabulce označeny červeně.
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3.3 Koordinátor ICT – souhrn činností ve šk. roce 2020/2021
V aktuálním školním roce došlo v odvětví ICT k několika významným změnám a to i přes to,
že školní rok byl poznamenán pandemií COVID – 19.
Již během letních prázdnin školního roku 2019/2020 došlo k instalaci interaktivního zařízení
ve třídách 6.A + 6.B (interaktivní tabule s dataprojektory a zvukovým zařízením + kompletní
kabeláž s instalací). Vše tedy bylo možno využívat již při zahájení nového školního roku.
V měsíci říjnu poté došlo ke stejnému vybavení také třídy 5.B.
Jednou z nejvýznamnějších změn ale je, že ke konci kalendářního roku 2020 bylo nakoupeno
15 nových notebooků značky HP, kterými mohli být vybaveni učitelé. Netřídní učitelé a
učitelé tělesné výchovy, či dalších předmětů, kde není využití NB tou nejpodstatnější věcí, tak
mohli převzít a využívat také NB z kmenových tříd druhého stupně.
V návaznosti na pořízení nových NB s novějším HW bylo potřeba realizovat „aktualizaci“
připojení ICT techniky ve třídách, se starším vybavením. Především došlo k nahrazení
starších verzí kabelů VGA digitálními HDMI kabely, pro snadnější a spolehlivější připojení
NB.
Z vyřazených, velkých, stolních PC byli vyjmuty zachovalé HW části a použity tak jinde, kdy
se tak podařilo ušetřit peníze za nové HW vybavení. Díky všem těmto změnám se tak mohla
zastaralá a nefunkční ICT technika postupně vyřazovat a odstraňovat, čímž ve třídách vzniklo
více místa a především, odstraněním nepotřebné kabeláže, tak třídy získaly mnohem lepší
estetický dojem.
29.6.2021 proběhly, ve spolupráci s Ing. Petrem a firmou INTERDATA RUMBURK, servisní
práce na počítačích a noteboocích, kdy došlo k aktualizacím SW a eliminování
bezpečnostních hrozeb.
V srpnu 2021 proběhla aktualizace počítačové učebny 414 a 415 a to jak HW, tak SW.
Konkrétně, v obou učebnách bylo zřízeno plnohodnotné učitelské místo s připojením
dataprojektoru, ale také monitoru s možností rozšíření, či duplicity obrazovky a obě učebny
byly vybaveny clasroom managerem pro lepší kontrolu nad žáky.

4. Personální zajištění vzdělávání
Na plnění stanovených úkolů se podílelo celkem 45 zaměstnanců, z toho 36 pedagogických
pracovníků, tzn. 27 učitelů (včetně ředitelky a zástupkyně), 5 vychovatelek školní družiny
(celkový úvazek 4,5) a 7 asistentek pedagoga (celkový úvazek 5,75). O provoz školy se
staralo 8 nepedagogických pracovníků.
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4.1 Přehled pracovníků školy ve šk. roce 2020/2021
Vedení školy:
Mgr. Bc. Křížová Ladislava
Mgr. Poláčková Irena
Hurtová Andrea

ředitelka školy, AJ, HV
zástupkyně ředitelky, AJ
hospodářka a účetní školy

I. stupeň:
Mgr. Pešková Lenka
Mgr. Samlerová Marta
Mgr. Čiháčková Karin
Mgr. Filipová Bohdana
sl. Nováková Andrea
Mgr. Podroužková Marika
Mgr. Koutecká Vendula
Mgr. Šišková Jindra
Mgr. Gergely Bianka
Mgr. Slánská Karin
Mgr. Becková Lenka

třídní učitelka I. A
třídní učitelka I. B, koordinátorka ŠVP
třídní učitelka II. A
třídní učitelka II. B
třídní učitelka III. A
třídní učitelka III. B
třídní učitelka IV. A
třídní učitelka IV. B
třídní učitelka V. A
třídní učitelka V. B, metodička PRIPRE
všeobecné předměty

II. stupeň:
Mgr.
Bc.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
pí
Mgr.

Pasovská Olga
Vaňková Hana
Kalvachová Nikola
Šťastný Zdeněk
Rudinský Radek
Koukalová Jana
Zíková Jindřiška
Vítová Irena
Benešová Jindřiška
Hřibalová Světlana
Hamada Martin
Galbavá Michaela
Hönes Magda
Bahník Martin

třídní učitelka VI. A
třídní učitelka VI. B
třídní učitelka VII. A
třídní učitel VII. B
třídní učitelka VIII. A, metodik ICT
třídní učitelka VIII. B, výchovná poradkyně
třídní učitelka IX. A
třídní učitelka IX. B
všeobecné předměty
všeobecné předměty
všeobecné předměty
všeobecné předměty
všeobecné předměty
všeobecné předměty

Asistenti:
Přibylová Alena
Školoudová Jaroslava
Jiřištová Ivana
Hudecová Michaela

školní asistentka, asist. pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
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Čechová Dominika
Dospělová Renata
Fialová Kateřina

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Školní družina:
Švástová Růžena
Dospělová Renáta
Lánská Dana
Malíková Vladimíra
Čechová Dominika

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Správní zaměstnanci:
Knitl Karel
Chuchrová Soňa
Michalová Lenka
Nemčeková Jana
Lindenbergová Dagmar
Chuchra Milan
Német Lubomír

školník–domovník
uklízečka /pavilon „A“ – 1. podlaží/
uklízečka /pavilon „A“ – 2. podlaží/
uklízečka /pavilon „B“ – 1. + 4. podlaží/
uklízečka /pavilon „B“ – 2. podlaží/
uklízeč /pavilon „B“ – 3. podlaží/
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.
Jedna učitelka dokončila v srpnu 2021 magisterské studium státní závěrečnou zkouškou,
jedna učitelka si své vzdělání doplňuje studiem na VŠ (nyní na mateřské dovolené).
V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie, nejpočetnější
je mezi 45 – 55 lety.
V pěti odděleních školní družiny pracovaly 4 kvalifikované vychovatelky a 1 bez kvalifikace.
Celkový počet dětí v odděleních je 120.

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.
V uplynulém školním roce byly mnohé akce DVPP zrušené z důvodu koronavirové krize. Na
jaře 2021 se rozšířila nabídka online kurzů a seminářů, čehož někteří pedagogové využili.

Počet účastníků/pedagogů/ akcí dle vyhl.č.
317/2005 Sb.
Počet účastníků/pedagogů/ akcí ostatní

111
39
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Přehled dalšího vzdělávání























Teambuilding – komunikace, týmová spolupráce
Dramatická výchova ve škole
Emoční a sociální zralost
Registrace na Pasco
Poruchy chování
Letní škola pro asistenty pedagoga
Letní škola pro pedagogy
Kurz zdravotních a zotavovacích akcí
Praktické tipy a triky pro online výuku
Alpha kit
Formativní hodnocení I
Integrace vietnamských žáků
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání
Novely právních předpisů
Restart unaveného holuba
Online výuka bezpečně
WOCABEE seminář
Revize RVP
POZP v Tv
Formativní hodnocení II
Implementace změn vyhl. č. 27
Rozvoj zrakového vnímání

6. Projektová činnost školy
Název projektu
Vyhlašovatel
The Tower of Expectations Dům zahr.služeb –
program Erasmus+
Učíme bez hranic
Příběhy našich sousedů
Aktivní škola
Vybudování a vybavení
multifunkční učebny
fyziky a ICT
Míčový trojboj 2021
Neváhej a čti!

MŠMT, Výzva č. 2
Post Bellum/indiv.
Grant Města
Varnsdorf
MŠMT, Výzva č. 3
MMR, IROP
MAS Český sever z.s.
DPMV
DPMV

Termín realizace
9/2018 – 8/2021
(prodloužený
projekt)
9/2018 – 12/2020
9/2019 – 12/2020

Dotace
26.151 EUR

2/2021 – 1/2023
1/2021 – 9/2021

848.492 Kč
2.198.448,06 Kč

3/2021 – 12/2021
3/2021 – 12/2021

2.111.481 Kč
20.000 Kč

5.000 Kč
10.000 Kč
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7. Účast žáků v přehlídkách a soutěžích
Účastníci /žáci/školní kolo
Účastníci/žáci/ okresní kolo
Účastníci/žáci/ oblastní kolo
Účastníci/žáci/ ústřední kolo

50
0
0
0

Loňský školní rok byl v oblasti konání a účasti žáků na akcích poznamenán uzavřením škol a
zrušením mnoha plánovaných akcí díky šíření Covidu – 19.
Mimořádného úspěchu dosáhla na sklonku šk. roku skupina 25 žáků naší školy, kteří obsadili
10. místo v mezinárodní Olympiádě Accelium Edu z celkového počtu 157 zapojených škol
z 21 zemí světa. Ze zapojených 8 škol Slovenska a Česka jsme skončili na 3. místě!
Olympiáda Accelium je online vzdělávací soutěž, která spojuje žáky ze všech zemí světa.
Program Accelium zahrnuje logické a strategické hry, jež rozvíjejí myšlení, učební
kompetence a emoční inteligenci. Hlavním prvkem tohoto vzdělávacího systému je „hra“
(ponoření se do hry či vzrušení z ní). V čase „koronaviru“ jsme se již podruhé po roce zapojili
do otevřené celosvětové olympiády, resp. do online turnaje logických her výukového
programu Accelium EDU, který probíhal od 07. do 14.06.2021 a celkem se zapojilo 157 škol
z celého světa.

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 Laktea
5) Mirákulum - Accelium
6) Projektové dny mimo školu z Výzvy 2
7) Den s fotbalem – tř. 1. stupně
8) Fotografování - první ročníky
9) Plavecký výcvik tříd 1. – 5. ročníku
10) Školní výlety tříd
(omezeně)
11) Setkávání žáků s pamětníky – Zmizelí sousedé
12) Nabídka zájmových kroužků pro žáky všech ročníků
13) Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ
14) Podzimní hry: atletika
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) PRIPRE – Dívčí a chlapecká puberta – 6. r.
19) Výtvarná soutěž varnsdorfských škol „Jako Picasso“
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Akce školy - komentář
Akce školy byly poznamenány uzavřením školy z nařízení vlády v souvislosti se šířením
nemoci Covid – 19. Společné akce byly zakázány, v červnu se uskutečnilo pouze několik
školních výletů.
Zápis dětí do 1. tříd proběhl v měsíci dubnu bez účasti dětí.
Aktivity projektu z Výzvy 2 (Šablony II) „Učíme bez hranic“ byly dokončeny do
19.12.2020.
Formou online meetingů a seminářů byl dokončen k 31.8.2021 mezinárodní projekt
spolupráce škol „The Tower of Expectations“.

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
výmalba 3 tříd
drobné opravy lavic, židlí a tabulí
rekonstrukce stoupaček na pavilonu „B“
výměna potrubí (dešťových svodových trubek) v pavilonu B
výměna osvětlovacích těles v prostorách I. st., II. st. a školní družiny
výroba dřevěného nábytku (polic) do tříd 1. a 2. stupně
instalace hracího prvku - pyramidy na pozemku školy
celková rekonstrukce učebny fyziky – v rámci projektu a dotace z IROPu
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10. Hospodářské ukazatele – školní rok 2020/2021

MP celkem
Odvody SP a ZP
FKSP
DVPP
Učební pomůcky
Online výuka
Plavání
Zákonné pojištění
Program. vybavení
Náhrada nemoci
Cestovné
OOPP
Nákup materiálu
Nákup služeb
Nákup energií
DHIM
Odpisy
Opravy a udržování
Náklady doplň.činn.
Dotace KÚ
Dotace MěÚ
Ostatní zdroje
Doplňková činnost
Ostat.
příjmy/ŠD,ost./
Investiční fond
Bezúplatné nabytí
COVID19
Přijaté dary

k 30.6.2020
10 080 597
3 323 801
196 648
8 600
107 936
0
36 704
41 303
0
22 004
5 743
13 793
53 582
131 247
870 235
17 049
0
23 080
70 582
14 914 000
1 067 703
376 584
84 188

k
31.12.2020 k 30.6.2021
22 393 910 10 871 828
7 420 991
3 634 718
438 126
214 993
8 600
8 878
330 110
37 818
503 274
97 728
0
92 042
45 148
0
0
56 686
38 207
5 910
1 251
40 695
243 569
175 472
40 820
449 316
78 526
1 271 357
937 234
283 727
0
646 284
0
60 308
483
72 400
15 391
30 560 382 16 443 000
2 831 749
1 104 244
883 248
104 800
139 881
35 748

šk.rok
2020/21
23 185 141
7 731 908
456 471
8 878
259 992
541 092
61 024
95 887
0
72 889
1 418
270 471
162 710
396 595
1 338 356
266 678
646 284
37 711
17 749
32 089 382
2 868 290
611 464
91 441

66 063
0

172 198
158 529

56 913
86 250

163 048
244 779

0
0

25 366
0

243 569
0

268 935
0

Zpracovala: 30.09.2020, A. Hurtová, účetní - hospodářka školy
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11. FKSP – hospodaření ve školním roce 2020/2021
Prostředky ve školním roce byly čerpány dle zásad pro rok 2020 a pro rok 2021.
k 30.6.2020 k 31.12.2020

školní rok
2020/21

k 30.6.2021

Počáteční zůstatek

399 197,82

399 197,82

526 358,42

Základní příděl

196 648,00

438 126,20

214 992,56

456 470,76

Splátky půjček

0

0

0

0

595 845,82

837 324,02

741 350,98

456 470,76

3 720,00

97 495,60

1 240,00

95 015,60

0

0

0

0

12 170,00

23 970,00

10 420,00

22 220,00

0

0

0

0

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Půjčky na byt. účely

0

0

0

0

Ostatní čerpání

0

0,00

70 804,00

70 804,00

93 000,00

185 500,00

97 500,00

190 000,00

112 890,00

310 965,60

181 964,00

380 030,60

PŘÍJMY CELKEM
Čerpání:
Kultura a tělovýchova
Pořízení hmotného
majetku
Příspěvky na obědy
Příspěvky na rekreaci
Věcné dary

Penzijní připojištění
VÝDAJE CELKEM

Zpracovala: 30.09.2021, 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 01.09.2020 – 30.06.2021

Příjmy:
Zůstatek za šk. rok 2019/2020
Členské příspěvky žáků
Další příjem - sběr kaštanů
Příjmy celkem:

39 903,00
33 380,00
2 100,00
75 383,00

Výdaje:
Mikulášská besídka (ŠD)
Mikulášská nadílka 1.-5.ročník
Karneval
Den dětí
Školní výlet 7.A
Školní výlet 5.A
Školní výlet 5.B
Školní výlet 9.B
Školní výlet 7.B
Školní výlet (1.-4.třídy)
Školní výlet 6.A
Výdaje celkem

1 200,00
4 606,00
1 000,00
1 200,00
1 300,00
2 600,00
2 800,00
1 150,00
1 200,00
5 130,00
976,00
23 162,00

Rozdíl příjmů a výdajů (stav k 30.06.2021)

52 221,00

Ve Varnsdorfu 30.09.2021
Zpracoval: Roman Bárta předseda RRPŠ při ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
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13. Závěr
Chod školy byl po celý loňský školní rok 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 2020/2021 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.

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne ……………..
Školská rada schválila výroční zprávu dne …………………….
Podpisy členů Školské rady ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821:
Pí Sylva Bártová, předsedkyně …………………………………………………………………
Mgr. J. Šišková …………………………………………………………………………………
ThMgr. R. Solloch ……………………………………………………………………………...
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