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vÝročnízpráva o činnosti školv

Školní rok201,612017

obsah a zpracovánívýroční zprávy o činnosti školy je upraven obecně závazným předpisem,

a to dle § 7 vyhláškv č. L5/2ao5 Sb., ve znění novely vyhlášky č.2Z5l2O09 Sb., kterou se mění

vyhláška č.15/2oo5 Sb., kterou se stanovínáležitosti dlouhodobých záměrŮ, výroČních zpráv

a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:

1. Úvod
2. Základní údaje o škole

3. přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve Školském rejstříku

4. Přehled pracovníků školy

5. údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školnídocházce a následném přijetí

do školy

6. Organizace školního roku

7. údale o výsledcích vzdělávánížáků podle cílů stanovených školnímivzdělávacími

programy a podle poskytovaného stupně

8. Údale o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

9. Úaale o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

10. Pedagogické porady, kontroly
11. Základní údaje o hospodařeníškoly
12. Přílohy

Tato výročn í zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě L,9,2017.

Tato výročnízpráva byla předloženazřizovateli a Radě školy:

Podpis zástupce obce:

Podpis zástupce Rady školy:
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L. Úvod

školní rok201,612017 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1,. září 2016 za účasti rodiČŮ, ředitele

školy, pedagogického sboru a starosty obce lng. Jana Havelky.

V budově školy probíhala v průběhu školního roku nutná údržba a opravy. V době letních

prázdnin byly některé místnosti vymalovány. Byl dokoupen nový školnínábytek (Žákovské

lavice a židle).

Škota je zapojena do výzvy EU peníze školám.
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2. základníúdaie o škole

Název: základníškola Nová ves pod pleší, okres příbram

Právní forma: Příspěvková organizace

lčo: 70989672

l dentifikátor právn ické osoby lZO: 60005467 5

Zřizovatel: Obec Nová Ves pod Pleší

kontaktní Údaje:

Email: !:otejt@yglnvez

Telefon: +420 3L8 581 838

Adresa, sídlo: ZŠ Nová Ves pod Pleší, Za Poštou 86,262 04,

okres příbram

Ředitel školy - statutárníorgán: Mgr. Stanislav Vacek (od 1,,I2,2O14 uvolněn pro výkon

funkce starosty města Dobříš)

Pověřen dočasným řízením: Mgr. Jiří Hájek (od LI2.ZOLa)

Vedoucí vychovatelka ŠO: Bc. Hana Zemanová

školská rada:

Zyízena dle § 167 a 169 zákona č.561,12004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesenÍZastupitelstva obce Nová

Ves pod Pleší.

Počet členů: 3

Paní H.N. (27.9.201,6 - M.F.) - obec Nová Ves pod Pleší

Paní l.D. - zástupce rodičů

Mgr. J.S. - zástupce pedagogických pracovníků

Součásti školy: školnídružina, provoz 6,30 - ]-6,30 hod.

Základníškola - 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník)

Vzdělávací program: RVP ZV - Základníškola, č.i.79-1,-C/01 v ].. - 5. ročníku

ŠVe pro základní vzdělávání Hravá škola, č.j.2808-L/2OL6
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Učebníplán:

Výuka cizích jazyků:

Výuka cizích jazyků je realizována v rámci aktuálních vzdělávacích programŮ ve 3. aŽ 5.

ročníku, a to v rozsahu vyučovacích 3 hodin týdně.

Dále mají možnost žáci navštěvovat školou financovaný kroužek anglického jazyka.

Vzd§lávaci
ohlast
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lntegrované děti:

V rámci pravidelné výuky je věnována péče žákům s vývojovými poruchami uČení Čijiným

typem postižení, Péče je realizována na základě vypracovaných individuálních vzdělávacíCh

plánů (lVp), a to jednak v běžných vyučovacích hodinách, a také formou speciální péČe, která

je zajišťována zkušenou učitelkou.

tX" ŽÉ*l se zdravpi,nirn tiĚenímr v gdle d ruhu rd,ravotnifio

Cha ra kteristi ka školn ího roku 201,6 l 2OL7

Základní škola v Nové Vsi pod Pleší fungovala ve školním roce 201,612017 jako Škola

málotřídní, s pětitřídami a pěti postupnými ročníky. Na začátku školního roku (k 30.9.2016)

do školy nastoupilo 76žáků,k30.6.2017 navštěvovalo školu 76žáků.
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].. ročník 19 žáků

2. ročník 11 žáků

3. ročník 15 žáků

4. ročník 17 žáků

5. ročník L4žáků

Dne 25.8.2016 byla uzavřena pracovní smlouva mezi ZŠ Nová Ves pod Pleší (zastoupena

Mgr.J.H.) a Mgr. J.S., a to na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. B.S.

Dne 25.8.2016 byla uzavřena pracovní smlouva mezi ZŠ Nová Ves pod PleŠÍ (zastoupena

Mgr.J.H.) a Mgr. L.P., a to na dobu neurčitou.

Dne 1.9.2016 nastoupila po čerpání rodičovské dovolené paní Mgr.P.B.

S učitelkou Mgr. l.S. byla dne 25.8.201,6 uzavřena smlouva na dobu určitou do 30.6,2017 .

Rozdělenítříd ve ll. pololetí školního roku 2Ot6l20!7 bylo následující:

l. třída - Mgr. L.P. (úvazek 1,0) 1. ročník

ll. třída - Mgr.J.S. (úvazek 0,8) 2, ročník

lll. třída - Mgr.l.S. (úvazek 0,6) 3. ročník

lV. třída - Bc.H.Z. (úvazek 1,0 - metodik prevence) 4. ročník

V, třída - lng. H.D, (úvazek 1,0, metodik lCT)) 5. ročník

A.M. - žáci se SVP (DPČ) - cca 2hodin/1 týden + 3hod. běžné výuky

Mgr. P.B. - 6hod. (úvazek0,27)

Mgr.J.H. - úvazek 1,0 - výchovný poradce

Školní družina - Bc. H.Z., M.J., A.s.

Další charakteristika ško!y:

- individuální přístup k dětem

- menšípočet žáků ve třídách

- hezky upravené vyučovací prostory

- klidný, laskavý, ale náročný přístup k dětem

- modernívybavení, zapojení do projektů EU
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- počítačová učebna, přístup na internet

- důraz na přátelskou atmosféru mezi žáky všech ročníků

- návštěvy divadel, exkurze, plavecký výcvik atd.

- školnídružina, široký výběr kroužků

- výuka cizích jazyků i ve formě zájmových útvarů

- zapojenído projektů ,,ovoce do škol", ,,Školnímléko"

Materiál ně-tech nické zajištění

škola se nacházív zrekonstruované budově s malou tělocvičnou - hernou a multifunkčním

hřištěm s umělým povrchem,

V podkrovíje umístěna počítačová učebna, ředitelna, jedna třída a kabinet.

MšMT na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 26J,2016 rozhodlo o poskytnutí

dotace pro projekt s názvem ,,Modernívzdělávánív Nové Vsi pod PleŠÍ" v celkové výŠi

369 930 Kč.

Bezpečnost a ochrana zdraví

V přípravném týdnu na konci srpna 20J.6 bylo provedeno základníškolení BOZP a PO.

Nově přijímané pracovnice absolvovaly vstupní lékařské prohlídky.

Kontro!y:

V průběhu roku byly provedeny následující kontroly:

1) Kontrola finančního výboru ZO obce Nová Ves pod Pleší - L6.1,2OI7 - nebyly zjiŠtěnY

žádné nedostatky

2) Pravidelná prohlídka školy, hřiště, oplocení, herny a herních prvků

3) Byla podepsána smlouva o úplatné a nestranné kontrolníčinnosti u tělovýchovného

nářadía sportovních prvků v ZŠ Nová Ves pod Pleší. V listopadu proběhl vstupníaudit a byl

vydán protokol o odborné technické prohlídce hřiště a tělocvičny.

3) Kontrola hasicích přístrojů

4) Revize elektro a elektropřístrojů

Učitelům byly rozděleny činnosti nezbytné pro provoz školy (péče o pomŮcky, knihovna,

organizace sportovních soutěží, projekty,,Ovoce do škol", ,,Školní mléko" atd.)
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3. přehled oborů vzdělávání, které škola wučuie. a které isou uvedenv ve

školském reistříku

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti- právnická osoba vykonává Činnost těchto i

škol a školských zařízení:

Základní škola poskytuje zókladnívzdělóvónív souladu s § 44 až 56 zókona Č, 561/2004 Sb,, o

předškolním, zókladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělóvóní (Školský zókon) a

příslušnými provóděcími právními předpisy,

Kapacita: 90 žáků

lZO: It4 002 100

školnídružina poskytuje zájmové vzdělávánív souladu s § ].11 zákona č.561,/2004 Sb,, o

předškolním, zókladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělóvánÍ (Školský zókon) a

příslušnými provóděcími právními předpisy,

Kapacita: 25 žáků

l7O: L14 002 118

4. Přehled pracovníků školv

1) paníučitelka lng. H.D. - vystudovala VŠZ v Praze-Suchdole, po nástupu do Školství

absolvovala doplňkové pedagogické studium na PF UK s aprobacípro vyuČování

všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni zš a Škol středních

2) paníučitelka A.M. - vystudovala gymnázium a střední pedagogickou Školu pro uČitelky

v praze. V současné době důchodkyně, dohoda o pracovní činnosti zaměřená na péČi o

děti s vývojovými poruchami učení

3) paníučitelka a vychovatelka Bc. H.7, - vystudovala Střední pedagogickou Školu

v Berouně a PedF UK v Praze, obor pedagogika volného času

4) pan ředitel Mgr. S.V. - vystudoval PedF UK v Praze, obor uČitelství 1. stupně

5) pan učitel Mgr. J.H. -vystudoval pedF UK v Praze, obor učitelstvípro ZŠ a středníŠkoly

(čJ-ov), rozšiřujícístudium učitelstvípro 1. stupeň ZŠ (Technická univerzita v Liberci,

fakulta přírodovědně-humanitnía pedagogická), kvalifikačnístudium pro ředitele Škol

a školských zalízení
6) paníučitelka Mgr. P.B. -vystudovala PedF UK v Českých Budějovicích, obor uČitelství

pro ZŠ a středníškoly (Čt-VV), rozšiřujícístudium pro učitelství 1_. stupně

7| paníučitelka Mgr. B.S. (čerpá rodičovskou dovolenou)-vystudovala PedF UK v Plzni,

obor učitelstvípro 1, stupeň

8) paníučitelka Mgr. l.S. - vystudovala PedF UK v Praze, obor uČitelstvípro l. a ll. stupeň

9) paní učitelka Mgr.L.P, - vystudovala Univerzitu Jana Evange|isty Purkyně v Ústí nad

Labem, obor Učitelství pro prvnístupeň základníškoly

10) paníučitelka Mgr.J.S. - vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor

Učitelství pro školy l. cyklu
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11) Vychovatelka Šo - Vt.i. - vystudovala VOŠ oděvního návrhářství, SPGŠ v Táboře

12) Vychovatelka - A.S. - vystudovala gymnázium Bohumín, SPGŠ v Berouně

13) PaníV.M. - uklízečka - vyučila se prodavačkou ve SOU Praha. Vykonává funkci

provozního pracovníka (uklízečka).

5. údaie o přiiímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a

následném přiietí do škoIv

Zápis dětí do ],. ročníku proběhl dne 2]-. a 22. dubna 2017. K zápisu se dostavilo celkem 2].

dětí, z toho 18 přišlo k zápisu poprvé a 3 děti po odkladu povinné školnídocházky,

Rozhodnutím ředitele školy bylo všech 21 dětí přijato k základnímu vzdělávánÍ.

přiiímací řízení

Do školní družiny bylo přijato celkem 25 žáků (kapacita zařízení). Pro neúspěšné Žadatele byl

opět zřízen Kroužek aktivit školní družiny pod vedením paníA.S.

Ze L4 žáků pátého ročníku podalo přihlášku na víceleté gymnázium 9žákŮ, z toho 4 byli

přijati.

6. Organizace školního roku 2015/2017

Pravidelné vyučování ve školním roce 2OL6|20L7 bylo slavnostně zahájeno ve čtvrtek 1,. září

2Ot6v 8 hodin.

Program:

1) 8,00 - Zahájení, přivítání žáků, pedagogů a hostů

2) 8,],0 - proslov starosty obce

3) 8,].5 - přivítání žáků 1. ročníku

4) 8,2O - provozní informace ředitele, vedoucívychovatelky ŠO a vyučujících
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5) 8,Z5 - rozchod do tříd, poučenížáků

6) 8,45 - ukončení

pravidelné vyučovánízačalo od 2.9.201,6. Organizace školního roku probíhala dle pokYnu

VŠVr ČR a rozvrhu hodin pro školní rok201,612017 (viz příloha 1).

školní družina a záimové kroužkv

Školnídružina byla v provozu od 2.9.2OL6.

Kroužek aktivit při Šo zahájil činnost také 2.9.2016.

činnost ostatních zájmových kroužků byla zahájena 1.]-0.2016. Seznam s nabídkou

zájmových kroužků byl předán dětem a zveřejněn na webových stránkách Školy do

15.9.20L6.

Za děti navštěvující školní družinu a za účast v kroužcích platí rodiČe poplatek.

Práce s žáky s lVP byla zahájena 2.9.2OL6.

vvbavení žáků učebnicemi a školními potřebami

pro žáky 1. ročníku byly zakoupeny základníškolní potřeby a kufřík s výtvarnými potřebami

v hodnotě cca 200,-Kč.

Učebnice a školnípotřeby jsou pro žáky t, ročníku zdarma.

pro žáky 2. až5, ročníku jsou učebnice a pracovnísešity zdarma, ostatní Školní potřeby hradí

rodiče žáků.

Sešity, čtvrtky a kopírovací papír jsou nakoupeny pro všechny žáky hromadně a od ŽákŮ bYl

třídními učiteli do 15.9.2016 vybrán příspěvek na tento nákup (ZOO,-Kč/5. roČník, L9a,-KČ/4.

ročn ík, L7 O,-Kčl 3. ročn ík, LsO,-Kčl 2. ročn ík).

tnformace o organizaci školního roku 2016/2017

období školního vyučování ve školním roce 2016/2077 bylo zahájeno ve Čtvrtek L. záYÍ 201,6.

Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno v úterý 31,.1,,20t7. Období školního vyuČování ve

druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 30. června 2OL7.

podzimní prázdniny připadly na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016, VánoČní

prázdniny byly zahájeny v pátek 23. prosince 2OL6 a skončily v pondělí 2. ledna

20L7. Vyučování bylo zahájeno v úterý 3. ledna 2OL7.

Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3. února ZOI7.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhly v termínu 27,2, - 5.3.2OI7.
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7.
poskvtovaného stupně

V pololetíina konci školního roku prospělivšichni žáci. Chovánívšech žákŮ bylo hodnoceno

známkou ],.

přetrvává problém převažující nepřipravenosti dětí na školnídocházku. Některé děti nemají

základníhygienické návyky, mají problém se samoobslužností. Opakuje se problém

s nesprávným úchopem psacích potřeb atd.

Vysoce frekventované jsou logopedické problémy. U dětívyšších roČníkŮ se v mnoha

případech nedaří rozvíjet v domácím prostředíčtenářské dovednosti. Také dohled nad

domácí přípravou má zásadní nedostatky

Závažnějšínedostatky v chování žáků se dařířešit pohovory s rodiči.

Vyučování žáků se SPU se věnuje patřičná péče (koordinace s PPP Příbram), vyuČování

probíhá podle vypracovaných lVP a žácijsou docvičováni v individuálních hodinách Paní

učitelkou A.M.

8. Údaie o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Doplnění kvalifikace:

Mgr. J.H. - rozšiřující studium pro učitelství 1. stupně (Technická univerzita v Liberci, Fakulta

pedagogická a humanitní)

- Kvalifikačnístudium pro ředitele škol a školských zařízení (NlDV)- absolvoval v říjnu

z01"6

Odborné kurzy:

13.9.ZOt6 - Bc. H.Z. - dokumentace školního metodika prevence

6.10.2016 - Bc. H.Z, - herníčinnosti v matematice

L4.LL.2OL6 - Mgr.J.S., Mgr. P.B. - lgelitArt - výtvarné činnosti

L4.LL.2O16 - Mgr. J.H., lng. H.D., Bc. H,7., Mgr,l.S. - inkluze ve školní praxi

t6.L1,.2o1,6- Mgr.J.H. - školení BOZP pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

1,I.5,20L7 - Mgr. H.7. - Náročné situace ve školní třídě
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9. Údaie o aktivitách a prezentaci školv na veřeinosti

sportovní soutěže

1) Florbalov,ý turnaj v Novém Kníně, březen 2OI7

2| McDonald's Cup na Dobříši, duben 2017

3) Atletický den - závody atletické všestrannosti, červen 2017

PlaveckÝ v,úcvik

od 8.2. do !9.4.2017 probíhal plavecký výcvik v příbramském bazénu, který organizují SluŽby

města Příbram - Aquapark. Výcviku se zúčastnilo celkem 65 dětí.

Akce pro veřeinost

1) Mikulášská nadílka ve škole 5.1,2.2016 - žáci 5. ročníku připravili pro děti niŽŠÍch

ročníků tradiční nadílku

2) Každoroční sousedské setkání u vánočního stromu proběhlo v neděli 18.I2.ZOL6 -
děti nacvičily pásmo koled, básniček, říkadel a zahrály na hudební nástroje. SouČástí

setkání byl také vánoční jarmark, kde děti prodávají vlastní výrobky s vánoČní

tématikou.
3) Koleda -2L.12.2oL6 _ žáci školy roznesli po obci přáníčka, zavinŠovali hodně zdraví a

štěstí do nového roku a pochutnali si na vykoledovaných sladkostech

4| Vystoupení ke Dni matek - 25,5.2OI7 - slavnostní akademie v místní sokolovně

Doprovodné akce

1) Kouzelník - 74,g,2016 navštívili naši školu Robert a lngrid Navaro, kteří naŠe Žáky

pobavili kouzly, iluzemi, akrobatickýmivýkony, žonglérskými triky a humorem

2) Návštěva Národní galerie _ 1,1,,t0.2O16 - 1. - 3. ročník _ program Poprvé v NG

3) Skupina TamTam - 21,,Lo.2O16 - multikulturní výchova - program - film o Africe,

tanec, zpěv, diskuze

4| Černé divadlo _ 1,6.11,, - 1,, _ 3. ročník _ představení Ulice plná kouzel

5) Sklářská dílna - 29, - 30,I1,2ot6 - návštěva skláře, pod jehoŽ vedením si mohly děti

vyfouknout vlastní vánoční ozdobu

6) Tajemné sovy - 6.!2,2OL6 - environmentální výchova - ukázky noČních dravcŮ a

přednáška o nich

7) Divadlo Kamarádi - 1,6.12,201,5 - výchovné představení o boji s vlastním strachem

8) Dřevíčková dílnička - 2L.I2.2O].6 - technicko-výtvarný projekt zaměřený na

opracování dřeva drobnými dřevoobráběcími stroji a nářadím.

9) Dudák - 19.1. 2OI7 - hudební vystoupení a hra na lidový nástroj

10) Bruslení na zimním stadionu na Dobříši - !3.L2017
11)Orchestr na dotek _2L.1,.2OI7 - Smetanova síň Obecního domu v Praze

1-2) Vystou pen í kyta risty J i nd řich a Kau lferse - 2.2,2OI7
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13)Návštěva knihovny na Dobříši žákv a. a 5. ročníku -2L.2.ZOL7
, L4)Studijnípobyt ve Velké Británii- 11.3.-18.3,2017

15) History park Ledčice -27.4.2OI7
16) Salon výtvarníků Dobříšska - 30.5.2OI7

17)Jak se dělal papír a jak se na něj psalo - 2.6.2017

18)ZOO Plzeň - L5.6.2OL7

kroužkv, záimová činnost

1) Kroužek orientálního tance - vedoucí Mgr. P.B. - 14 ÚČastnicz 1,, - 5. roČníku

2) Kroužek anglického jazyka l. - vedoucíJ.W. - 23 žáků z I.-2, ročníku

3) Kroužek anglického jazyka ll. - vedoucí D,s. - 5 žáci z 1,, _ 5, ročníku

4) Kroužek zobcové flétny - vedoucí lng. H.D. - 9 žáků 1. - 5. ročníku

5) Myslivecký kroužek - vedoucí M.P. - 4 žáci 1. - 5. ročníku

6) Dílnička ručních prací- vedoucí K.N. - 23 žáků 1. - 5. ročníku

7) Ruční práce - vedoucí l.S. - 7 žáků z 1. - 5. ročníku

8) Kroužek aktivit ŠD -vedoucíA.S., M.j. - 2tžáků2.-5. ročníku

ostatní mimoško!ní činnost žáků zš Nová ves pod pleší

Vedle školou organizovaných kroužků se žáci školy zúčastňují mnoha jiných aktivit. Jedná se

zejména o:

- hru na hudební nástroj (ZUŠ v Dobříši)

- kopaná (TJ Sokol Nová Ves pod Pleší)

- sportovníaerobik (Orel Dobříš)

- požární ochrana (Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves)

- podíl na organizaci sbírky "Život dětem" - pomoc nemocným, handicapovaným a

opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a

potřebujíodbornou pomoc a podporu svého okolí

- dobročinný projekt ,,Krabice od bot aneb Děti darují dětem k VánocŮm".

žáci se svými rodiči naplnili celkem 45 krabic od bot dárky. Krabice převezeny na sběrné

místo do pastoračního centra sv, Tomáše na Dobříši, odkud se dále distribuovaly potřebným

dětem.

- dobročinný projekt ,,Sněhuláci pro Afriku" - dobrovolný příspěvek na zakoupení kol, které

umožnídětem v Africe dojíždět do školy

8e
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č!nnost školní družinv

činnost školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní druŽinu

,,Hrajeme si spolu".

činnost šo 1e rozdělena do dvou bloků - ranního a odpoledního. Ved.oucí vychovatelka

organizuje aktivity s ohledem na rekreační charakter činností. Preferován je pobyt na

čerstvém vzduchu - využíváno je zejména školní hřiště, fotbalové hřiště, veřejné hřiŠtě u

mateřské školky, v případě nepříznivého počasí tělocvična (herna). Blízké louky a lesy skýtají

dostatek možností k venkovním aktivitám.

Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností i na schopnost spolupráce

v heterogenním kolektivu.

Výtvarná činnost a ruční práce patří k tradičním činnostem ŠO. Oati vyrábějí upomínkové

předměty a předměty s vánočnítématikou, které najdou své uplatnění při školním vánoČním

jarmarku.

Na konci školního roku byly děti tradičně odměněny za celoročnísoutěž.

10. Pedaeogické poradv

V průběhu školního roku proběhly celkem 4 pedagogické rady (viz zápisy z rad),

Běžné organizační informace jsou pedagogickému sboru distribuovány s předstihem pomocí

mailu či SMS, krátké schůzky se konajív ředitelně vždy 5 minut před zahájením ].. vyuČovací

hodiny,

Krátké pracovníporady se konajícca ]-x týdně.

Třídní schůzky, na kterých jsou rodiče informováni o prospěchu a chování dětÍ, byly

vyhlášeny 2x během školního roku. V případě nevyhovujícího termínu je nabídnut

individuální termín. Každý rodič ví o možnosti obrátit se na ředitele školy v naléhavém

případě bezod kladn ě prostředn ictvím mobiln ího telefon u.

11. základní údaie o hospodaření školv

provozní příspěvek od obce činil 826,000,- Kč a to včetně příspěvku na financování oprav.
příjmem školy byly poplatky za kroužky a školnídružinu (200Kč/měsíc). Celkové hospodaření

školy skončilo s výsledkem -9,796 ,47,,Kč (příloha 3).

Přehled o hospodaření školy je možné získat z příloh této zprávy:

Příloha 2 - Schválený rozpočet obce pro rok 2016

,8?
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Příloha 3 -Výsledková konta střediska 1 (provozníprostředky)

Příloha 4 - Výsledková konta střediska 7 (prostředky státního rozpočtu)

Příloha 5 - Výsledková konta celkem

V Nové Vsi pod Pleší 30.8.20].7

Mgr. Jiří Hájek, ředitel školy
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12. Přílohv
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ROZVRH HOD|N ZŠ ruOVÁ VES POD .9.2oL6 (šroulí RoK 2o16l2ot7|

lNFl

ELenkaProcházková,třídníučitelkav].'ročníku22+L(úvazek1,0)

§mJana Seibertová, třídní učitelka ve 2. ročníku, 18 hodin (úvazek 0,818)

ffilvaSklenářová,tř.učitelkave3,ročníku,14hodin(o,636)

MHanaZemanová,tř.učitelkave4.ročníku,22hodin(úvazek1-,0)

Hana Dundáčková, tř. učitelka v 5. ročníku, 22+7hod. +1 hod. metodik lCT (úvazek 1,0)

il,];lil*t6;Jiří Hájek, ředitel, ].1 hod. + 1 hod. výchovný poradce (úvazek 1,0)

IAlena Marvanová, 3 hod. (DPč) (úvazek 0,09)

,F#3

4&r

n Petra Boušková, 6 hod, (úvazek 0,27)



Obec Nová Ves pod Pleší 0ř,tr-l-- KEO-W 1.9.251lUcl9s

Schválený rozpočet roku 2a16 zpracováno: 27.12.201 5

strana: 5 l 10

2

VÝ O n J E - dle paragrafů, organizací a potožek

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet
31 1 1 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
3111 0000 5171 000000000 Opravy a udržováni
31 1 1 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřizený
Org: 0000

31 1 1 0012 6121 000000000 Budovy, haly a stavby
Org: 0012 MŠ sklep

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

40 000,00
30 000,00

732 000,00
802 000,00

100 000,00
100 000,00

902 000,00

**

**

3113 Základní školy

3113 0000
31 13 0000
31,13 0000

Org: 0000

Celkem Par:

5171 000000000 Opravy audžování
5,194 000000000 Věcné dary
5331 000000000 Neinvestičnípříspěvkyzřizený

3113 Základní školy

40 000,00
6 000,00

780 000,00
826 000 00 **

826 000,00

3314 Činnosti knihovnické

3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje
3314 0000 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn
Org: 0000

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

6 000,00
200,00

6 200,00 **

6 200,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319 0000
3319 0000
3319 0000

3319 0000

3319 0000
3319 0000
3319 0000

Org: 0000

celkem par

5021 000000000
5154 000000000
5169 000000000
5171 000000000
5173 000000000
5175 000000000
5194 000000000

Ostatní osobní výdaje

Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udžování
Cestovné (tuzemské i zahraničn
pohoštění

Věcné dary

17 000,00

32 000,00
330 000,00

10 000,00
200,00

3 000,00
5 000,00

397 200,00 **

397 200,003319 Ostatni záležitosti kultury

3326 Pořízeni,zachováni a obnova hodnot míst,kultur,nár,a hist.po

3326 0000
3326 0000

Org: 0000

Celkem Par:

5021 000000000 Ostatni osobní výdaje

5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

4 000,00
3 000,00

7 000,00 **

7 000,00

3341 Rozhlas a televize

3341 0000 5171 000000000 Opravy a udžováni
Org: 0000

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

10 000,00
10 000,00 xx

10 000,00



tůut^_ 3
Základní škola Nová Ves pod Pleší, okres Příbram

501 0000 Spotřeba materiá|u

501 0002 Učební pomůcky

501 0004 Kancelářské potřeby

50,1 0007 Čistící a hygienické prostředky

501 00í4 Knihy, tiskoviny

501 Spotřeba .aiárau
502 0001 Spotřeba vody

502 0002 Spotřeba elektřiny

502 Spotřeba energie

5í 1 OOOO Opravy a udáváni

511 Opravy a udžování

512 0000 Cestovné

512 cestovné

5í8 0000 Ostatní s|užby

51 8 0003

51 8 0004 Účetní a mzdové práce

5,18 0005

51 8 0007
,i8 0009

náklady

524 0000 Zákonné sociální poiištění

524 Zákonné sociální polištění

525 000í Zákonné úraz.pq.zam. Kooperativa

525 Jiné sociální pojištění

527 0002 Tvorba FKSP

527 Zákonné sociál n í náklady

549 0002 Pojistné (komerční, neživotní)

549 Ostatní náklady z činnosti

558 0000 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

601 Výnosy z prode,je vlastních výrobků

602 0002 Poplatky ŠD

602 0003 Výběr kroužky

602 Výnosy z prodeje služeb

603 0000 Výnosy z pronájmu

z pronajmu

Line Ósútnivl;nŇ

==€"-
28.01,2017 19:38:38

Rok: 2016 Měsíc: prosinec

Výsledková konta

51 425,1

21 760

17 75B,

6 o22,oo 0,00 57 447,10

591,00

14 278,00

0,00

17 732,00

17 732.00

5 680,00

5 680,00

0,00

0,00

4 006,00

129,00

7 gao,oo

1 874,23

600,00

0,00
,1 928,00

la ilj,zs

28 971,00

330,00

330,00

2902,00

2 902,00

14

28 971 ,00

0,00 22 847,00

0,00 7 533,00

0,00 24 336,00

0,00 4 961 ,00

0,00 117 124,10

0,00 7 370,00

0,00 160 953.00

0,00 168 323.00

0,00 21 980,00

ir ssooo

6í4,00

0,00 614,00

77 353,344 800.00

0,00 678,00

0,00 50 405,00

1 500,00

21 346,76

liďl,so
0,00 5 80B,00

0,00 21 550,13

6 300,00 178 93s,13

0,00 502 31 6,00

0,00 502 31 6,00

0,00 55 03í.00

55 031 ,00

2 902,00

0,00 2 902,00

0.00 2 426,00

2 426,00

1 979,00

0,00

0,00 -84 400,00

0,00 -98 600,00

0,00 -183 000,00

9 900,00

9 900,00

2 090,00
i) -2 090,00

1 0B7,00

0,00

6 578,00

102 846,1

7 370

143 221

1 50 591

1 6 300,

61 4,

78 147,

549

0,00

0,00

0,00

42 425

473 345

473 345

54 701

0,00

0,00

14,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 24 539,00

0,00 0,00 24 539,00

86 424,23 6 3oo,oo ,l 076 173,23

0,00 ,l2 888,00 -12 888,oo

0,00 12 888,00 -12 888,00

-84

-98

183

0,00

0,00

éj,;b

Výběrová kriteria: Středisko: 1 + Druhy kont: Výsledkové účty

elefonní poplatky 19 472,

649 0000

Stránka í z 2
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-780 000,

8697296 230,49

a6 a3a,OrT s6 23o,4g

-9 796,47
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Výsledková konta

Rok: 20í6 Měsíc: prosinec

2 251

3 883,

0

z drobného dlouhodobého majetku 7 539,

3 153 342

Základni škola Nová Ves pod Pleší, okres Příbram

Ostatníslužby

521 0000 Mzdové náklady

521 0006 Hr. mzdy - náhrada DPN

521 00í0 Hr. mzdy UZ33052

521

28.01.2017 19:39:10

9 200,

9 200,00

229 264,00 2 413 534,00

3 883,00

67 0,19,00 67 019,00

296 283,00 2 484 436,00

77 949,00 22 787 ,00 82o 584

22 787.00 0,00

-3 462 911

Náklady

|672 0002 Dotace KÚ UZ 33353 -3 153 342,

-3 153 342

0,

672 0007 rú uzzsosz

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

#ž1
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Výběrová kriteria: Středisko: 7 + Druhy kont: Výsledkové účty

0,00

stránka í z í
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6 578,00

501

8 0000 služby 78 147,

l518 0003 ]Poštovné

i5í8 0004 a mzdové práce 42

Telefonní poplatky 19 472,5

524 0000 ]Zákonné sociáln í poiištění

524 0010 ,zákonné SP UZ 33052

524 sociální pojištění

úraz.pq.zam. Kooperativa

0007 FKSP z náhrad DPN

0009 FKSP UZ 33052

527 Zákonné sociální náklady 36 236.

9 0002 (komerční, neživotní) 1

z drobného dlouhodobého majetku 32 078

5 Náklady 4 149 391

601 0000 Výnosy z prodeje Vlastních výrobků 0,

tr-]ynósv z orodeje vla.tnřr, u1o9,t 1_

Rok: 2016 Měsíc: proslnec

51 425,

43 357,

52 392

7

-<€
Zíkladní škola Nová Ves pod Pleší, okres Příbram

0000'Spotřebamateriálu

501 000í jUčebnice

i501 0002 Učební pomůcky

501 0004 Kancelářské potřeby

501 0007 a hygienické prostředky

501 0014 Knihy, tiskoviny

28,01.2017 í9:35:46

Výsledková konta

4

17

0,00 0,00 7

0.00 24 336,00

59í,00 0.00 4 96í,00

í0 997,90

5 808,00

1 928,00 21 550,13

1 88 1 39"l 3,

258 235,00 2 915 850,00

0,00 3 883,00

0,00

16 51?2r- 6 30o,o0l

67 019,00

325 254,00

0,00 67 0í9,00

2 986 752,00

58

o

67 019,00

22787,00 875 615,00

0,00 58,

1 006,00 1 006,00,

4 463,00
_.],

1 006,00 39 693,

0,00 0,00

487 892,23 98 í99,00 4 539 084,23

U, 12 888,00 -í2 888,12 888,00] -í2 888,00

12 888,oo -12 888,oo

,#}
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Výběrová kriteria: Druhy kont: Výsledkové úěty

stránka 1 z 2

0,



LRozvahové

9,79

0,00,

0,00

o,o0

-422,

52, -422,

65 -780 000,00

218 757 _3 372 099,00l

90 812,00 -90 81 2

374 569,00 4 242 911

399 499,49 4 452 111

86 972,

487 902,02

-9 796,47

_iíYť}
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