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Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném  a  jiném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v souladu  s  §7
vyhlášky č.15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládám výroční zprávu.

1. Charakteristika školy

1.1. Název školy

Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň - sever, příspěvková    
organizace

    
       Adresa
       Pernarec 151, 330 36
   
       Právní forma
       Příspěvková organizace

       IČO 606 11 804
       IZO 102 328 480
       REDIZO 650032063

       Ředitel školy
Mgr. Marian Husák

       
       Zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Eva Vítovcová
       

       Kontakty
tel.  377 915 190
fax:  377 915 190   
mail:  info@zspernarec.namiste.cz 

1.2. Zřizovatel

Obec Pernarec
       Pernarec 62, 330 36 Pernarec

Starosta obce:    Mgr. Jan Balín

       Kontakt : tel.  377 915 126
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1.3. Základní informace o škole

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Pernarec  je  úplná  základní  škola  s  devíti
postupnými  ročníky  a  mateřskou  školou.  Budovy  základní  školy  se  nacházejí  na
okraji obce, která má přibližně 500 obyvatel. Mateřská škola je umístěna uvnitř obce.
Nemalý  počet  žáků  dojíždí  z  okolních  obcí.  Ve  školním  roce  2018/2019  měla
základní škola 8 tříd, kdy byly na prvním stupni spojeny 4. a 5. třída. Na druhém
stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Mateřská škola má 2 oddělení.

Od roku 1993 je základní škola zařazena do sítě „Škol podporujících zdraví“. Školní
projekty mají různou formu – třídní, celoškolní, krátkodobé, dlouhodobé. Jedenkrát
až dvakrát do roka se konají  projektové dny pro celou školu zaměřené na zdravý
životní styl. 

Škola organizuje řadu akcí určených žákům, rodičům i veřejnosti v rámci celoročního
projektu  Škola  –  centrum  vzdělávání,  kultury,  zábavy,  osvěty  a  sportu.  Velké
množství takových akcí organizuje i mateřská škola.

V roce 2012 základní  škola  získala  a v roce 2016 obhájila  mezinárodní certifikát
Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu.

Ekologická témata se prolínají do výuky,  je však organizována i řada odpoledních
akcí s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických
projektech. Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Základní škola se pravidelně
zapojuje do sběrové soutěže pořádané firmou AVE a uskutečňuje celoškolní akce ke
Dni Země.

1.4. Součásti školy

                                           IZO                    Kapacita                   Počet tříd
ZŠ Pernarec 151 270 8 (z toho 1 spojená)
MŠ Pernarec 88 44 2
ŠD Pernarec 24 50 2
ŠJ Pernarec 24 170 -

1.5. Školská rada

předseda – Hana Andělová (za rodiče nezletilých žáků)
Mgr. Miroslava Balínová (za ped.pracovníky)    

           Mgr. Marta Kollerová (za Obec Pernarec)
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1.6. Spádový obvod školy

Pernarec, Březí, Čerňovice, Málkovice, Skupeč, Křelovice, Mydlovary, Ostrov, Pláň,
Budeč,  Krsov,  Blažim,  Úněšov,  Hvožďany,  Pakoslav,  Luhov,  Trpísty,  Líšťany,
Chrančovice
 

2. Vzdělávací programy      

vzdělávací program počet tříd (oddělení) počet žáků (dětí) k 1.1.2019

ŠVP  ZŠ 517/16 8 (9 ročníků) 92

Jen se děti koukněte, 
co je krásy na světě (MŠ)

2 34

Putování za kouzlem 
ročního období (ŠD)

2 48

3. Personální zabezpečení

2017/2018 2017/18 přep. 2018/2019 2018/19 přep.

Pedagogičtí ZŠ 9 8,36 10 8,36

                    ŠD 2 1,03 2 1,03

                    MŠ 4 3,2 4 3,4

AP 3 1,5 2 1,4

ostatní 7 5,6 7 5,6

3.1 Věková struktura ped. pracovníků

věk Do 30 Od 30 do 45 Od 45 do 55 Nad 55
1.stupeň 1 1 2 1
2.stupeň 0 3 3 0

MŠ 0 3 0 1
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3.2. Odborná kvalifikace
        
                             
                                                        

kvalifikovaní nekvalifikovaní
1.stupeň 4 0
2.stupeň 6 0

vychovatelé 2 0
MŠ 3 1 (malý úvazek)

3.4 Aprobovanost

1.9. 2017  – 30.6. 2018   -  76,1%
1.9. 2018  – 30.6. 2019   -  78,9%

3.5. Odchody a příchody ped.pracovníků

 učitelka I.stupně - částečný úvazek v rámci navýšení počtu tříd
1.8. 2018 – 31.7. 2019

3.6. Další vzdělávání 

Pracovníci  školy  se  dál  vzdělávají  a  zúčastňují  se  akcí,  které  jsou  organizovány
převážně KCVJŠ Plzeň. Další instituce, jejíž nabídku vzdělávání využíváme, je NIDV
Plzeň. 

ZŠ MŠ

Celkový počet vzdělávacích akcí 16 9

Celkový počet účastníků 28 9
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4. Třídy

4.1. Počet tříd

k 30.6. 2018 k 30.6. 2019

ZŠ – 1.st. 3 (z toho 2 spojené) 4 (z toho 1 spojená)

ZŠ – 2.st. 4 4

MŠ 2 2

4.2. Počet žáků

1.st. 2.st Celkem
k 30.6.2018 58 26 84
k 30.6.2019 61 31 92

4.3. Průměrný počet žáků v základní škole

k 30.6.2018 =  12 žáků/třída

k 30.6.2019 =  11,5 žáků/třída

4.4. Integrovaní žáci a žáci vyžadující speciální péči

k 30.6. 2018 8 žáků (IVP – 3x, z toho 1 v MŠ, PLPP - 5x)

k 30.6. 2019 8 žáků (IVP – 4x, z toho 2 v MŠ, PLPP - 8x)

4.5. Výsledky zápisu do první třídy

Počet 1.tříd Počet přijatých Z toho po odkladu Počet odkladů
1 11 4 6
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4.6. Výsledky přijímacího řízení

z Gymnázia Střední školy SOU

5.tř. 0 0 0

9.tř. 1 6 3

4.7. Zkušenosti s péčí o nadané žáky

Na  škole  pracuje  řada  zájmových  útvarů,  kde  mohou  rozvíjet  své  schopnosti
talentovaní  žáci.  Zvláštní  péče byla  věnována žákům s dramatickým a výtvarným
talentem  a  cyklistům.  Nadaní  žáci  se  mohli  projevit  při  školní  akci,  která  byla
organizována u příležitosti výročí obce (800 let od první zmínky). 

4.8. Přípravné třídy

Ve školním roce 2019/2020 škola neměla přípravné třídy.

4.9. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižších ročnících

0

5. Chování

5.1. Klasifikace chování

             
                                                1.pololetí                                                    2.pololetí

žáci % žáci %
velmi dobré 91 98,9 87 97,8
uspokojivé 0 0 1 1,1
neupokojivé 1 1,1 1 1,1
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5.2. Zameškané hodiny

omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka

1.pol. 3064 39,17 24 0,26

2.pol. 3870 42,53 35 0,39

5.3. Prospěch žáků

prospěch 1.pololetí 1.pololetí v % 2.pololetí 2.pololetí v %

vyznamenání 52 57,14 49 55,1

prospěli 38 41,76 40 44,9

neprospěli 1 1,1 0 0
Pozn. 2 žáci v I.pol.nehodnoceni (Ukrajina)

5.4. Přehled volitelných předmětů

Technické činnosti
Pěstitelství

6. Školní družina

Počet oddělení školní družiny: 2
Provoz školní družiny: 11.00 – 15.30
Počet pracovníků ŠD: 2 (přep. 0,9)
Počet dětí: 48
Vzdělávací program: Putování za kouzlem ročního období

Akce školní družiny:
  
Turnaj  v  pexesu,  Mikulášská  besídka,  Vánoční  tvoření,  Dobble  -  turnaj,  Turnaj  -
Piškvorkáři neváhej, Sportovní odpoledne - atletika, Sportovní odpoledne – míčové
dovednosti, Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, Černý Petr – turnaj, Zdravé vaření –
zeleninové pomazánky, Stopovaná s ježky, Výroba masek, Rej masek, Vycházka ke
krmelci, Pečení vánočního cukroví, Výroba dárků k MDŽ, Velikonoční dílna, Knižní
burza v ŠD, Akce ke Dni Země,  Vědomostní  hra,  Recitační  soutěž,  Malování na
trička, Dětský den v ŠD, Rozloučení se školním rokem, Vyhodnocení soutěží a aktivit
dětí.
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7. Výchovné poradenství

Výchovné poradenství zahrnuje:

spolupráce s rodiči žáků, vyžadujících podpůrná opatření
vytipování talentovaných žáků, nabídka aktivit k rozvíjení jejich talentu

(zájmové útvary, školní akce, soutěže)
− setkávání s rodiči problémových žáků, následná spolupráce s nimi
− péče o žáky vycházející, pomoc při rozhodování o dalším studiu, vyplňování 

přihlášek, exkurze na ÚP
− setkávání s rodiči vycházejících žáků
− evidence žáků s podpůrnými opatřeními, s vadami řeči a talentovaných
− práce s žáky 8.tříd – profiorientace
− tvorba IVP a další záležitosti vyplývající z vyšetření na spec.pracovištích
− koordinace práce asistentů pedagoga

 

7.1.Pracovníci pověření činností výchovného poradenství

výchovný poradce: Mgr.Marian Husák
preventista sociálně-patologických jevů: Mgr.Romana Lejčková

7.2.Péče o žáky s vývojovými poruchami učení, žáky vyžadující speciální péči a
      žáky talentované

Na  základě  doporučení  z  vyšetření  v  pedagogické  poradně  či  speciálním
pedagogickém centru byla letos věnována zvláštní péče dvanácti žákům.

V 9 případech šlo o podpůrná opatření druhého stupně, která vyžadovala jen mírné
organizační změny ve výuce, případně zakoupení kompenzačních pomůcek, v pěti
případech  byl  žákům vypracován  individuální  vzdělávací  plán.  Dvěma žákům byl
přidělen asistent pedagoga, z toho 1 v mateřské škole. Jedné žákyni byla věnována
doučovací hodina v rámci tzv.pedagogické intervence.

Na  škole  pracuje  řada  zájmových  útvarů,  kde  mohou  rozvíjet  své  schopnosti
talentovaní žáci.  Zvláštní  péče byla  věnována žákům s recitačním a dramatickým
talentem, výtvarným talentem a cyklistům.

7.3.Spolupráce s PPP, PC, soc.péčí, policií, OÚ,...
     
Výchovný poradce se zúčastnil  dvou setkání pořádaného PPP Plzeň-sever. Školu
navštívila pracovnice Pedagogického centra. V mateřské škole bylo odbornicemi z
PPP vyšetřeno 5 dětí (školní zralost).
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Spolupráce ohledně vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů probíhala bez
závad. Ohledně jejich vyhodnocení proběhla konzultace přímo v poradně. Vyšetření
profiorientace nevyužil žádný žák 8.ročníku. Pracovníci odboru sociální péče vyzvali
školu, aby podala zprávu o několika žácích.

Na škole proběhlo setkání s pracovníkem záchranné služby, kdy byli žáci poučeni o
chování v dopravním provozu, při nehodách a o první pomoci.

Obec  Pernarec  schválila  výjimku  s  počtu  žáků  základní  školy  a  na  základě  této
výjimky  dofinancovala  mzdy  pedagogických  pracovníků  školy.  Obecní  úřad
organizuje slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky a slavnostní vítání prvňáčků,
kdy  na  obou  akcích  každý  žák  obdrží  věcný  dar.  Obec  vypomohla  mimo  jiné  s
organizací  Ekodne a s odvozem nebezpečného odpadu. Obec se též sponzorsky
podílela na organizaci Dne otevřených dveří.

7.4.Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost spolupráce se školou na zahajovací schůzi SRPDŠ, na třídních
schůzkách  (konzultačních  hodinách)  a  při  pravidelných  konzultačních  hodinách
výchovného poradce. Zákonní zástupci se ovšem mohou chodit informovat kdykoli
po předchozí domluvě.

Škola se též snaží vtáhnout rodiče do dění ve škole prostřednictvím neformálních
akcí, zejména kulturního a sportovního charakteru. Někteří učitelé pořádají jednou za
rok sportovní či  kulturní akci pro rodiče a děti. Těchto akcí proběhlo na škole 9, z
nichž  ta  nejvýznamější  Den  otevřených  dveří  s  programem  byla  uspořádána  u
příležitosti oslav 800 let od první zmínky o založení obce Pernarec.

Rodiče  problémových  žáků  byli  zváni  průběžně,  aby  se  včas  dohodla  opatření
vedoucí ke zlepšení. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy u výchovného poradce.

7.5.Volba povolání

Této problematice se věnují  kromě  výchovného poradce též učitelé v rámci svých
předmětů, zejména v občanské výchově, praktických činnostech, výchově ke zdraví
a ve volitelných předmětech. Během ledna a února byli do školy individuálně pozváni
rodiče všech vycházejících žáků,  skupinové setkání bylo organizováno při  třídních
schůzkách. Vycházející žáci se zúčastnili exkurze na Úřad práce v Plzni.

Ke  konci  školního  roku  2018/2019  ukončilo  povinnou  školní  docházku  10  žáků
9.ročníku,  kteří  se  úspěšně  hlásili  na  střední  školy,  z  toho  jedna  žákyně  na
gymnázium a 6 žáků na obory s maturitou.
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8. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a akce školy

Ve školním roce 2018/2019 škola plnila minimální preventivní program „Škola
bez drog“. Žákům školy byla nabídnuta řada jednorázových i dlouhodobých akcí a
možnost navštěvovat zájmové kroužky a to: 

Kroužek tvořivosti 
Čtenářský kroužek 
Turisticko-geografický kroužek 
Sportovní kroužek 
Dramatický kroužek
Myslivecký kroužek 
Pohybové hry 
Kroužek matematiky
Kroužek českého jazyka
Doučování z matematiky (vrámci tzv.pedagogické intervence)

Pro žáky škola pořádala tyto třídní akce:

1.  třída:  Vycházkové  odpoledne,  sportovní  odpoledne,  malování  s pohádkou,
odpolední hrátky – deskové a  společenské hry,  sportovní  odpoledne,  Den Země,
vycházkové a sportovní odpoledne.

2.třída: Drakiáda, vánoční čtení, týden zdravých svačin, sportovní odpoledne, cesta
za zajíčkem, dárkování.

3. třída: Vycházka po obci, týden zdravých svačin, vánoční dekorace, týden zdravých
zubů, Velikonoce.

4. a 5. třída: Drakiáda, vánoční čtení, sportovní odpoledne, dárkování.

6. třída: Laser game Plzeň, předvánoční nákupy v Plzni, pečení vánočního cukroví,
kino Plzeň.

7. třída: filmové odpoledne, advent v Plzni, bowling Stříbro, úniková hra Plzeň.

8. třída: Odpolení vycházka po okolí, vánoční nákupy Plzeň, bowling Stříbro, místní
knihovna Pernarec, Terárium Plzeň

9. třída: Bowling, vánoční Plzeň, kino, exkurze na ÚP.

Akce širšího rozsahu: 

Divadelní představení Hradec, Divadélko pro školy, vzdělávací pořad Přemyslovci,
exkurze Rýzmberk, Beseda se záchrannou službou, turistický pochod.

Třídní výlety: Plzeň, Praha, Bečov n. T., Hracholusky.
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Škola  -  centrum  vzdělání,  kultury,  osvěty,  zábavy  a  sportu  pozvala  žáky  i  širší
veřejnost k těmto aktivitám: 

Podzimní  dekorace,  návštěva  sportovního  utkání,  korálkování,  adventní  setkání,
vánoční tvoření ŠD, velikonoční dílna, Den otevřených dveří,  knižní burza a další
aktivity, které se konaly v rámci oslav 800 let od založení obce Pernarec – vystoupení
tanečního  kroužku,  pásmo lidových  písní,  výroba  pamětního  listu,  výstavka  prací
žáků s promítáním fotografií, okénko do minulosti, vernisáž výtvarných prací, video
ze školních akcí.

   

9. Mateřská škola

Počet oddělení mateřské školy: 2 
Počet dětí: 34
Počet pedagogických pracovníků: 4 (přep.3,4), 1 AP  (přep.0,75)
Provozní doba: 6.30 – 16.00
Školní vzdělávací program: Jen se děti koukněte, co je krásy na světě.

Akce mateřské školy:

Divadlo Dráček: Jak šel pejsek a kočička do školy
Dýňové slavnosti v MŠ
Divadlo Dráček: O popletených čertech + NADÍLKA 
Školní akademie
Vánoční nadílka v MŠ
Ekologický program – Návštěva ZŠ
Zimní olympiáda
Exkurze do pekárny Pernarec
Ekologický program – spolek EKOVIZE – spolupráce se ZŠ
Divadlo Dráček: Velikonoční zajíci (9.4.2019)
Vystoupení s papoušky – Radek Jareš
Výlet ZOO Plzeň
Exkurze – soukromý chov Švecovi 
Exkurze - kravín
MDD – spolupráce se ZŠ
Policie Úněšov – ukázka práce a techniky
Hasiči Úněšov – ukázka práce a techniky

             Akce pro širokou veřejnost:

Kouzelnické představení WALDINI
Zavírání zahrady-Myslivecké sdružení Pernarec
Myslivecké sdružení Pernarec- ukázka chovu veverek
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Vystoupení starších dětí u rozsvícení vánočního stromku
Vánoční přáníčko – roznášení
Masopustní rej – agentura p.Tomana
Otvírání zahrady
Velikonoce na statku Újezd nade Mží (16.4.2019)
Velikonoční přáníčko - roznášení
Bubenická show – Radek Jareš
Zahradní slavnost – agentura P.Tomana – Pasování na školáky

10. Školní stravování

Školní kuchyně vaří pouze pro žáky a pracovníky školy. V mateřské škole je výdejna,
kam denně školnice dováží obědy. 

Počet strávníků: 100 dětí
20 dospělých

11. Výsledky kontrol

Na škole proběhly kontroly:

KHS nebyly shledány nedostatky

OSSZ ve 2 případech byla sjednaná částka započitatelného příjmu 
nižší než rozhodný příjem – opraveno před vyhotovením 
protokolu

ČŠI 6 krát překročena horní hranice spotřeby volných cukrů, resp. 
tuků v mateřské škole – napraveno ihned

doporučení zkvalitnit systém kontrolní činnosti, zařazovat do 
výuky kooperativní činnosti podporující aktivní učení žáků, další 
vzdělávání zaměřit na moderní metody a formy práce - 
opatření: výběr vzdělávacích akcí pedagogů a zaměření 
hospitační činnosti zaměřeny na výše uvedená doporučení

12. Soutěže 

Žáci se zúčastnili okresních soutěží: Malá kopaná, Pythagoriáda a Dopravní soutěž
mladých cyklistů. Škola se též zúčastnila sběrové soutěže a řady výtvarných soutěží.
Jeden žák 8.třídy  postoupil  do okresního kola  Pythagoriády,  kde obsadil  7.místo.
Jedna žákyně 9.ročníku se zúčastnila okresního kola olympiády z českého jazyka,
kde obsadila pěkné 8.místo. V okresním kole přespolního běhu naši žáci dosáhli na
6.,resp.7.místo.
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13. Spolupráce se zahraničím

Škola nemá spolupráci se zahraniční institucí. 

14. Cizí státní příslušníci

Školu navštěvovalo 5 příslušníků cizí národnosti (4x Ukrajina, 1x Slovensko).

15. Výkon státní správy

Přijetí k základnímu vzdělávání 11

Odklad povinné školní docházky 6

Přijetí k předškolnímu vzdělávání 14

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 1

Usnesení o přerušení správního řízení 0

Přestup z jiné základní školy 3

Počet evid. stížností (oprávněných) 9

Počet žádostí o informace 2

16. Environmentální výchova

Ve školním roce 2018/2019 škola plnila plán pro environmentální výchovu. 

Uskutečnily se následující celoškolní akce: 

Vegetariánské  svačiny,  Den  jablek,  Světový  den  bez  nákupů,  Barevný  den,
Ochutnávka domácích salátů, Tonda obal – vzdělávací akce, Ekoden.

Škola byla nadále zapojena do programu Ekoškola.
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17. Hospodaření školy za rok 2018

17.1. Materiálně technické zabezpečení školy za rok 2018/2019

Základní škola  zpracovává  dlouhodobý a  krátkodobý plán materiálně  technického
zabezpečení školy.  Dlouhodobý plán je projednáván v rámci schůzek se zástupci
Obecního úřadu Pernarec.

Největší investicí plánovanou na školní rok 2018/2019 bylo dokončení výměny kotlů
v budově ZŠ za částku 204 889,- Kč.
 
Značnou část finančních prostředků odčerpaly v tomto školním roce opravy budov i
zařízení - za 7 623,- oprava střechy ZŠ, 8 512,- oprava multifunkční tiskáry, 6 110,-
oprava PC zařízení. 

Za 3 476,- bylo opraveno WC v budově ZŠ, za 5 808,- Kč žebřiny ve cvičebně ZŠ a
ve školní jídelně byl opraven konvektomat za 3 860,- a váha za 6 970,- Kč. V budově
MŠ byl vyměněn radiátor za 6 190,- Kč.
    
V průběhu školního roku byly nově vymalovány a vytapetovány učebny ZŠ a školní
kuchyně za celkovou částku 74 946,- Kč. Do třídy ŠD byl pořízen nový  koberec za
11 833,- Kč.
 
Jako každý rok škola investovala do počítačového vybavení, byl pořízen e-Beam za
17 010,-,  vybavení  PC učebny za 25 841,-  Kč  a  pro žáky nakoupeny vzdělávací
programy za 8 560,- Kč.

Výchovně vzdělávací činnost podpoří i nové didaktické pomůcky - hudebniny za 19
160,-, sportovní nářadí za 4 000,- a další pomůcky v celkové výši 14 972,- Kč. Do
žákovské knihovny byly pořízeny knihy za 1 186,- Kč a doplněn fond učebnic za 6
392,- Kč.

V rámci zlepšení údržby interiéru školy byly pořízeny dva nové vysavače za celkovou
cenu 9 998,- Kč a odpadkové koše za 2 016,- Kč. Okolí školy zkulturnili žáci v rámci
hodin pěstitelství novými sazenicemi a nářadím za 3 119,- Kč.
     
Budova MŠ byla vybavena nábytkem za 22 962,- Kč, okna opatřena žaluziemi za 7
111,- Kč, dále byl do MŠ zakoupen ventilátor za 1 176,- Kč, telefon za 844,-  a tabule
za  1  600,-  Kč.  Pobyt  v  MŠ dětem zpříjemní  hračky  za  6  594,-  a  výuku  obohatí
pomůcky za 11 655,-  Kč.  Kuchyně  MŠ byla dovybavena mixérem a rychlovarnou
konvicí za celkovou cenu 1 002,- Kč.

Větší investici si vyžádala nutnost nahradit nevyhovující starou elektrickou pánev ve
školní jídelně. Byla pořízena nová za 66 854,- Kč.

Od školního roku 2017/2018 je škola povinna vydávat finanční prostředky za služby
pověřence GDPR, ve školním roce 2018/2019 činí tato částka 11 979,- Kč.
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17.2. Obecní rozpočet v Kč

Hospodářský výsledek školy byl schválen obecním zastupitelstvem, 
částka 7 534,09 Kč byla přidělena do rezervního fondu.
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Obecní rozpočet v Kč
Náklady
Spotřeba potravin
Spotřeba materiálu
Nákup DDHM
Odpisy DHM
Energie (voda)
Energie (plyn)
Energie (elektřina)
Opravy a údržba
Cestovné
Služby (Zpracování mezd a účetnictví)
Služby (Poštovné)
Služby (Telefony, internet)
Služby (Revize strojů, tech.prohlídky)
Služby (Poplatky)
Služby (Svoz odpadu, dezinfekce)
Služby (Programové vybavení)
Služby (ostatní)
Mzdové náklady (včetně náhrad nemoci)
Odvody + FKSP
Pojistka budovy+ zák. pojistné
Ostatní (bank. Poplatky, školení,prevence)
CELKEM 

Výnosy:
Dotace na provoz
Školné
Stravné
Čerpání fondů
Úroky z běžných účtů  139,55      
Ostatní výnosy
CELKEM

Výsledek hospodaření za organizaci

 564 063,85      
 158 142,00      
 128 547,40      
 23 150,00      
 43 749,00      

 479 192,00      
 137 964,14      
 436 266,00      

 7 495,00      
 128 980,00      

 2 254,00      
 41 314,90      
 34 585,30      
 14 535,00      
 29 524,80      
 2 958,00      

 128 132,04      
 1 025 032,00      

 353 375,00      
 24 368,45      
 13 897,00      

 3 777 525,88      

 3 170 000,00      
 46 350,00      

 564 063,85      
 3 116,00      

 1 390,57      
 3 785 059,97      

 7 534,09      
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17.3. Krajský rozpočet v Kč

17.4. Fondy v Kč
Stav k 31.12. 2018

Rezervní fond 188 675,4

Investiční fond 106 163

Fond odměn 176 288

FKSP 211 830,89

18. Projekty financované z cizích zdrojů

Ve školním roce 2018/2019 se naší škole opakovaně podařilo získat dotaci v rámci
programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) č.j.:
MSMT-27859/2018-1" na dopravu žáků 1. stupně na výuku plavání do Základní školy
Kaznějov. Tato dotace  ve výši 50 320,- Kč pokryla 100% nákladů na dopravu žáků
do bazénu a vratka činila 1 920,- Kč.

V roce 2018/2019 se naše škola zapojila do programu MŠMT "Podpora vzdělávání
cizinců ve školách č.j.: MSMT-28 283/2018". Zde se škole podařilo získat dotaci ve
výši  30 705,- Kč, kdy částka bude využívána v průběhu roku 2019 na zkvalitnění
výuky žáků pocházejících ze zemí mimo území ČR. 

V Pernarci dne 10.10. 2019 Mgr. Marian Husák
     ředitel školy
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Krajská dotace v Kč
Náklady:
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální pojištění
Cestovné  292,00      
Náklady z DDHM
CELKEM

Výnosy
Krajská dotace

Výsledek hospodaření za org. 0

 6 087 679,00      
 545 171,00      

 1 514 375,00      
 46 614,90      
 47 600,00      

 131 191,00      
 32 097,00      

 11 320,10      
 8 416 340,00      

 8 416 340,00 Kč 


