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A. Základní údaje o škole 

 

a) Název a sídlo školy: 

Číslo jednací: 221/2017 

Název:            Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace 

Sídlo:                     Dolní Újezd 24, 751 23 

IČO:   75029995 

Právní forma: příspěvková organizace 

Identifikátor:  600146715 

Telefon:  581795290 

E-mail:  zs.dujezd@seznam.cz 

Www stránky:      www.zsdolniujezd.webnode.cz 

Ředitel:  Mgr. Michal Ulma 

Zřizovatel:  Obec Dolní Újezd 

Sídlo:   Dolní Újezd 155, 751 23 

Telefon:  581795297 

Školská rada:  zřízena v září 2005 

Členové:  Mgr. Kateřina Šimíčková, Zdislav Ház, Jana Velnerová 

mailto:zs.dujezd@seznam.cz
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b) Charakteristika školy a její součásti 
   Základní  škola  je  organizována  jako  dvojtřídní se čtyřmi postupnými ročníky a jedním 

oddělením školní družiny. Škola poskytuje základní vzdělávání, podporuje zdravý tělesný, 

psychický a sociální vývoj dětí a vytváří optimální podmínky pro jejich individuální 

osobnostní rozvoj.  

   Součástí  školy  je  školní družina, kterou v tomto školním roce 2016/2017 navštěvovali 

všichni žáci, a školní  jídelna, která  zajišťuje  stravování dětí  ze základních a mateřských 

škol a dospělých strávníků z Dolního Újezda a okolí.  

 

Součásti školy: 

Základní škola IZO 102592578  kapacita 60 žáků 

Školní družina IZO 120201801  kapacita 25 žáků 

Školní jídelna  IZO 102201810  kapacita 230 strávníků 

 

c) Vybavení školy  

   Prostorové podmínky pro výuku jsou velmi dobré. Na škole se nacházejí dvě kmenové třídy 

s interaktivními tabulemi, učitelskými notebooky, CD přehrávači a vizualizéry, dále odborná 

učebna, která  představuje zázemí pro výuku jak naukových tak i výchovných předmětů, 

včetně žákovských počítačů, projektoru a kopírky, pohybová třída, která je vybavena 

sportovním nářadím a náčiním vyhovujícím pro výuku TV a školní družina. Sportovní nářadí 

prochází pravidelnou každoroční revizní kontrolou. 

   Škola prošla drobnými stavebními úpravami. Nově je zřízena sborovna pro pedagogický 

personál s multimediálním zázemím (kopírka, PC). Byly rekonstruovány podlahy v ředitelně, 

v kanceláři pro vedoucí školní jídelny a ve spojovací chodbě vedle sborovny. Schodiště bylo 

vybaveno novými úspornými LED svítidly. Ve škole byly rekonstruovány zárubně dveří a 

vyměněny interiérové dveře. Školní kuchyně byla doplněna o nové nerezové gastronomické 

zařízení a doplňky (např. plynová pánev, nerezový kráječ…). 

   Do kmenových tříd byly zakoupeny nové katedry pro pedagogický personál, školní nábytek 

a nové hračky do školní družiny, nábytek do sborovny a ředitelny, nábytek pro skladování 

čisticích prostředků. Půdní prostory byly doplněny bezpečnostními prvky – zábradlí. Na 

fasádu školy byl připevněn držák pro vlajkovou výzdobu školy. Nově byla zakoupena 

multifunkční kopírka, digitální vizualizér, externí zařízení pro žákovské PC – sluchátka 

s mikrofonem. 

 
B. Obory vzdělávání 

   Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro 

život, který byl rozšířen od 1.9.2015 o vzdělávací program pro 5. ročník. ŠVP byl 

aktualizován na základě nové legislativy – dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a 561/2014 Sb. 

v platném znění a projednán školskou radou 13.9.2016.  V tomto školním roce nebyla vedena 

výuka ve 3. ročníku. Na škole probíhala výuka nepovinného předmětu – náboženství. 

Vyučujícím byl Mgr. Pawel Bilinski. Náboženství navštěvovalo celkem deset žáků. 
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Přehled učebních plánů pro školní rok 2016/2017 

  

  

           

1. ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk   8 h 8 h 7 h 7 h 

Anglický jazyk 1 h 1 h 3 h 3 h 

Matematika  5 h 5 h 5 h 5 h 

Informatika - - - 1 h 

Prvouka 2 h 2 h - -  

Vlastivěda  - - 2 h 2 h 

Přírodověda  - - 2 h 2 h 

Výtvarná výchova 1 h 1 h 2 h 2 h 

Hudební výchova 1 h 1 h 1 h 1 h 

Tělesná výchova 2 h 2 h 2 h 2 h 

Pracovní činnosti 1 h 1 h 1 h 1 h 

Celkem  21 h 21 h 25 h 26 h 

 

 
C. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Přehled pracovníků školy pro školní rok 2016/2017 

Pedagogičtí pracovníci:              

Ředitel: Mgr. Michal Ulma 

Učitelka: Mgr. Monika Rýčková 

Učitelka:  Bc.   Kateřina Šimíčková 

Vychovatelka ŠD:          Kristýna Ježková 

Vychovatelka ŠD: Bc.   Kateřina Šimíčková 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Školnice, topič:          Eva Heitlová 

Vedoucí ŠJ, pracovnice provozu:          Růžena Šiková 

Kuchařka:          Libuše Tomanová 

Kuchařka:          Lenka Házová 

Kuchařka:            Lenka Hnilicová – po dobu nemoci p. L. Tomanové 

 

   Personální zabezpečení školy uvádí tabulka. Pedagogický sbor posílila paní Bc. Kateřina 

Šimíčková, jako učitelka, se kterou byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do 

28.8.2017. Současně vykonávala i funkci vychovatelky školní družiny. Školní družina byla 

zabezpečena novou pracovní sílou Kristýnou Ježkovou s pracovní smlouvou na dobu určitou 

do 28.8.2017. Ke konci školního roku byla funkce paní vychovatelky Bc. Kateřiny Šimíčkové 

dohodou obou stran vypovězena ke dni 30.6.2017.  

   Po dobu nemoci paní kuchařky Libuše Tomanové byla uzavřena pracovní smlouva s paní 

Lenkou Hnilicovou.       
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Třídní učitelé 

I. třída  1. a 2. ročník Mgr. Monika Rýčková 

II. třída 4. a 5. ročník Mgr. Michal Ulma 

 

 
D. Zápis k povinné školní docházce 

   K zápisu, dne 6.4.2017, do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017 se dostavili a byli 

zapsáni celkem dva žáci. Do prvního ročníku nastupují celkem dva žáci, přičemž se jedná o 

dívku a chlapce z Dolního Újezdu.  

   Naší školu před zápisem v rámci dne otevřených dveří 23.2.2017 navštívili děti z Mateřské 

školy Staměřice, Mateřské školy Tupec. Zákonní zástupci dětí, žáků a i veřejnost tak měli 

možnost si školu prohlédnout a informovat se o podmínkách vzdělávání a výhodách, které 

malotřídní škola nabízí. 

 

 
E. Výsledky vzdělávání žáků 

 

a) Přehled o žácích 

 
V prvním a druhém pololetí školu navštěvovalo celkem 29 žáků. Rozdělení podle tříd a žáků 

uvádí podrobná tabulka: 

 

 Přehled žáků podle ročníků ve školním roce 2016/2017 

 1. pololetí 2. pololetí 

 Počet žáků: Z toho dívky: Počet žáků: Z toho dívky: 

1. ročník 7 3 7 3 

2. ročník 6 3 6 3 

3. ročník  - - - - 

4. ročník  8 2 8 2 

5. ročník 8 4 8 4 

 

 

Přehled žáků podle místa bydliště ve školním roce 2016/2017 

Obce, města: Počet žáků: Z toho dívky: 

Dolní Újezd 20 8 

Skoky 3 - 

Tupec  2 1 

Veselíčko 1 1 

Staměřice 1 1 

Lipník nad Bečvou 1 - 

Přerov 1 1 
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b) Výsledky vzdělávání 

Výsledky vzdělávání žáků naší školy uvádí podrobná tabulka: 

 
Přehled prospěchu žáků I. pololetí 2016/2017 

 Počet žáků: Vyznamenání: Z toho samé výborné: Prospěli: Neprospěli: 

1. ročník 7 7 7 0 0 

2. ročník 6 5 5 1 0 

3. ročník - - - - - 

4. ročník  8 5 0 3 0 

5. ročník 8 5 1 3 0 

 
Přehled prospěchu žáků II. pololetí 2016/2017 

 Počet žáků: Vyznamenání: Z toho samé výborné: Prospěli: Neprospěli: 

1. ročník 7 7 4 0 0 

2. ročník 6 5 2 1 0 

3. ročník - - - - - 

4. ročník  8 4 0 4 0 

5. ročník 8 5 1 3 0 

 
   Chování všech žáků bylo většinou bezproblémové, přesto však byla zaznamenána drobná 

provinění vůči školnímu řádu. Absence žáků byly včas a řádně omluveny zákonnými 

zástupci. Při hodnocení chování nebyla snížena známka z chování. Byla udělena výchovná a 

kázeňská opatření. 

 

Přehled kázeňských opatření za školní rok 2016/2017 

Ročník: Četnost: Kázeňské opatření: 

1. ročník 1x Napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu 

2. ročník - - 

4. ročník - - 

5. ročník 

2x Napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu 

1x 
Napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu a 

nevhodnou přípravu na vyučování 

1x Důtka třídního učitele za neplnění školních povinností 

 

Přehled pochval za školní rok 2016/2017 

Ročník: Jméno: Pochvaly: 

1. ročník Monika Lasovská 
Pochvala TU za výhru školní soutěže „Škola hledá 

talent“ 

2. ročník 

Anna Kalusová Pochvala TU za reprezentaci školy v pěvecké soutěži 

Emma Macháňová 
Pochvala TU za výhru školní soutěže „Škola hledá 

talent“ 

4. ročník 
Aneta Zábranská Pochvala TU za výhru v turnaji ve stolním tenisu 

Lukáš Zábranský Pochvala TU za výhru v turnaji ve stolním tenisu 
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5. ročník 

Hana Lasovská 

Pochvala TU za vzornou přípravu na vyučování a za 

umístění ve výtvarné soutěži Ministerstva zemědělství 

České republiky 

Lukáš Ohlídal Pochvala TU za výhru v turnaji ve stolním tenisu 

David Spáčil 
Pochvala TU za reprezentaci školy v přírodovědné 

soutěži 

Justýna Stečínská Pochvala TU za reprezentaci školy v pěvecké soutěži 

 

 

Průměrný prospěch žáků v jednotlivých třídách I. pololetí 

 1. ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk 1,000 1,333 2,250 2,250 

Anglický jazyk  1,000 1,000 1,625 1,625 

Matematika 1,000 1,000 1,375 1,750 

Informatika - - - 1,000 

Prvouka 1,000 1,000 - - 

Přírodověda - - 1,500 1,625 

Vlastivěda - - 1,375 1,750 

Hudební výchova 1,000 1,000 1,000 1,000 

Výtvarná výchova 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tělesná výchova 1,000 1,000 1,000 1,000 

Pracovní činnosti 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Průměrný prospěch žáků v jednotlivých třídách II. pololetí 

 1. ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk 1,429 1,667 2,375 2,250 

Anglický jazyk  1,000 1,000 1,625 1,750 

Matematika 1,143 1,667 1,750 2,250 

Informatika - - - 1,125 

Prvouka 1,000 1,000 - - 

Přírodověda - - 1,375 2,000 

Vlastivěda - - 1,875 1,875 

Hudební výchova 1,000 1,000 1,000 1,000 

Výtvarná výchova 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tělesná výchova 1,000 1,000 1,000 1,125 

Pracovní činnosti 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
   O prospěchu svých dětí se mohli rodiče informovat na pravidelných třídních schůzkách. 

Pokud termín nevyhovoval, byl poskytnut náhradní individuální. 
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c) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Pedagogičtí pracovníci školy poskytovali ve vyučování individuální přístup žákům se 

speciálně vzdělávacími potřebami. Žákům s příznaky speciálních vzdělávacích potřeb byl 

vytvořen plán pedagogické podpory, což představuje I. stupeň PO. V plánu pedagogické 

podpory byly popsány obtíže a speciální vzdělávací potřeby žáka, byly stanoveny cíle 

podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu. Vyhodnocování plánu pedagogické 

podpory probíhalo průběžně s výslednou zprávou vždy ve stanoveném termínu. Zákonným 

zástupcům žáků, u kterých nedocházelo k naplnění stanovených cílů podpůrného opatření 

prvního stupně, bylo doporučeno vyšetření ve školském poradenském zařízení. Klasifikace 

žáků, u nichž byl vytvořen individuální vzdělávací plán nebo kterým bylo přiznáno školským 

poradenským zařízením podpůrné opatření, probíhala vždy s ohledem na speciálně vzdělávací 

potřeby žáka a doporučení školského poradenského zařízení.  

   S nadanými žáky vyučující ve vyučovaní pracovali s individuálním přístupem, byly 

používány nejrůznější metody a formy práce pro rozvoj jejich nadaní a talentu.  

 

 

E. Prevence sociálně patologických jevů 

 

   Typ a povaha naší školy, stejně tak i malý počet žáků, nám umožňuje velice dobře 

monitorovat stav sociálně-patologických jevů na naší škole. Všichni pedagogičtí pracovníci a 

žáci se velice dobře vzájemně znají nejen z vyučování, ale také se společně podílí na 

vytváření i organizaci různých volnočasových aktivit. K přátelské atmosféře v naší škole 

přispívají společné akce založené na komunikaci, týmové spolupráci, solidaritě a tvůrčí 

individualitě.  

   Zákonní zástupci byli s minimálním preventivním programem a s nástroji k jeho realizaci 

srozuměni v počátku školního roku, dále pak v rámci pravidelných třídních schůzek. 

Za naplňování preventivních aktivit, které byly stanoveny v MPP formou tematických okruhů, 

odpovídali třídní učitelé. Témata byla volena podle aktuálních potřeb kolektivů jednotlivých 

tříd v návaznosti na tematické okruhy vyučovacích předmětů. Pokud se vyskytovaly projevy 

patologického chování, byly vždy včas díky malému počtu žáků a „rodinnému prostředí“ 

školy eliminovány.  

   Pro dosažní příjemného a motivujícího „rodinného“ prostředí jsme společně nastavili 

pravidla soužití ve třídách – základní pravidla, které si stanovili sami žáci, rozvíjeli jsme a 

posilovali individuální komunikační dovednosti dětí a realizovali pravidelné třídní komunitní 

setkávání – komunitní kruhy. 

 

F. Enviromentální výchova  

 

   Průřezové téma Environmentální výchova bylo v průběhu školního roku integrováno do 

výuky jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, výtvarná výchova, tělesná výchova, 

pracovní činnosti) od druhého ročníku. Zabývali jsme se tématy, která se týkala světových 

ekosystémů, základních podmínek života na Zemi, lidských aktivit a problémů životního 

prostředí a vztahu člověka k prostředí. 

   Dále byly realizovány dva projektové dny zaměřené na témata environmentální výchovy. 

Dne 10. března navštívil naši školu lektor s programem Tonda obal na cestách, zaměřeným na 

třídění a recyklaci odpadu. Dne 22. 6. jsme navštívili polesí Valšovice, kde se žáci 

prostřednictvím zážitkové pedagogiky seznámili s ekosystémem lesa. 

   Na závěr roku jsme uspořádali výlet do Teplic nad Bečvou, kde jsme navštívili Národní 

přírodní památku Zbrašovské aragonitové jeskyně. Žáci se tak seznámili s  ekosystémem 

významným na evropské úrovni. 
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   V průběhu celého školního roku byl kladen důraz na třídění odpadu. Na začátku školního 

roku byly pořízeny nové koše na třídění odpadu a byl zorganizován sběr papíru. 

 

G. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

   Škola dbá na další průběžné vzdělávání všech pracovníků. Výběr vzdělávacích akcí se řídil 

potřebami školy a zájmem vyučujících. Každý pedagogický pracovník se zúčastnil alespoň 

jednoho kurzu nebo školení. Zaměřili jsme se na vzdělávání pro vedoucí pracovníky v oblasti 

právních předpisů, na vzdělávání spojené se zaváděním změn ve školství do praxe a na 

semináře, které byly přínosem pro kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.  

 

 

Jméno a příjmení: Název školení: Pořadatel: 
Číslo 

akreditace: 

Michal Ulma 
Bezpečnost práce a požární 

ochrana 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Ing. J. Valášek 

MŠMT 

25239/2014-1/674 

 

Monika Rýčková 
Bezpečnost práce a požární 

ochrana 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Ing. J. Valášek 
MŠMT 

25239/2014-1/674 

Kateřina Šimíčková 
Bezpečnost práce a požární 

ochrana 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Ing. J. Valášek 
MŠMT 

25239/2014-1/674 

Kristýna Ježková 
Bezpečnost práce a požární 

ochrana 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Ing. J. Valášek 
MŠMT 

25239/2014-1/674 

Michal Ulma 
Funkční studium pro ředitele 

škol K01-05-21-162 

NIDV Krajské pracoviště 

Olomouc 

MŠMT č.j. 

12 596/2008-25-
281 

Kateřina Šimíčková 
Školení k organizování 

poskytování první pomoci 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Vápenice 7, Prostějov 

školení v Přerově 

 

Kristýna Ježková 
Školení k organizování 

poskytování první pomoci 

Vzdělávací INSTITUT, spol. 

sro, Vápenice 7, Prostějov 

školení v Přerově 

 

Kateřina Šimíčková 
Lidské tělo v pohybu s hudbou 

– Tony jara 

Vzdělávací INSTITUT 

Tandem, Mgr. J. Janeček; IČ: 

486 348 83 

MŠMT č.j. 

17064/2014-1-543 

 

 
H. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
a) aktivity školy během školního roku – všechny akce i fotografie z těchto akcí byly 

průběžně zveřejňovány na webových stránkách ZŠ Dolní Újezd. 

 

25.10.2016 Sférické kino  

2.11.2016 Drakiáda  

3.11.2016 Lampionový průvod – dýňování – arteterapie  

11.11.2016 Výtvarné činnosti – tvoříme z keramiky – arteterapie  

3.12.2016 Jarmark v Dolním Újezdě – kulturní vystoupení žáků ZŠ Dolní újezd  

5.12.2016 Mikulášská nadílka ve škole 
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8.12.2016 Vánoční salon – výroba vánočních přání a ozdob, vánoční dílny Přerov  

22.12.2016 Vánoce ve škole – vánoční zpívání, rozdávání dárků 

23.2.2017 Den otevřených dveří ZŠ Dolní Újezd  

10.3.2017 Tonda obal – braňme se znečišťování životního prostředí 

24.3.2017 Pověsti z okolí DÚ – beseda s historikem Mgr. Janem Štěpánem, Ph.D.  

30.3.2017 Školní talent – soutěž všech ročníků  

4.4.2017 Zahájení plaveckého výcviku 

6.6.2017 Zápis dětí do ZŠ Dolní Újezd 

12.4.2017 Besídka žáků hudebních kroužků  

25.4.2017 Školní kolo dopravní soutěže – BESIP 

28.4.2017 Den čarodějnic – výuka tak trochu jinak 

4.5.2017 Dopravní soutěž v Lipníku nad Bečvou - BESIP, první pomoc 

12.5.2017 Mladý zdravotník Přerov – první pomoc 

14.5.2017 
Besídka pro maminky v Dolním Újezdě – kulturní vystoupení žáků ZŠ Dolní 

Újezd a MŠ Staměřice (kulturní dům)  

17.5.2017 Pěvecká soutěž Skřivánek – Lipník nad Bečvou  

8.6.2017 Kouzelnické vystoupení  

9.6.2017 Přírodovědná soutěž v ZŠ Lipník nad Bečvou  

22.6.2017 Valšovice, lesní pedagogika  

27.6.2017 Školní výlet – Zbrašovské aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou  

29.6.2017 Rozloučení s pátou třídou 

 
b) Školní družina 
 

   V tomto školním roce bylo do školní družiny zapsáno 29 žáků. Zájmové činnosti probíhaly 

podle celoročního plánu, který vychází z ŠVP pro školní družiny.  

Přihlášené děti navštěvovaly školní družinu pravidelně, průběžně byly uvolňovány do 

zájmových kroužků nebo ZUŠ.  Školní družina se společně se školou podílí na přípravě i 

realizaci společných akcí a výzdobě budovy školy. V průběhu roku se podařilo většinu 

plánovaných činností nebo akcí splnit. Mnohé činnosti nebo aktivity byly postupně 

doplňovány. 

   Činnosti ve školní družině byly různorodé, vycházely ze zájmu dětí. Byly zařazovány dle 

ročního období s ohledem na aktuální počasí nebo také konkrétní situace. Skladba aktivit a 

činností byla předem naplánována v týdenním plánu. Děti tedy věděly, jaké činnosti je čekají. 

 

ovoce a zelenina 

drakiáda 

podzimní tvoření 

vycházky do lesa 

lampionový průvod, dýňování s rodiči (Halloween) 

příprava realizace vánočního jarmarku, vánoční vystoupení u stromečku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
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návštěva vánoční výstavy v Přerově 

návštěva vánoční výstavy MŠ Staměřice 

zimní tvoření (Vánoce) 

zimní radovánky v přírodě 

jarní tvoření (Velikonoce) 

návštěva místní knihovny (Březen - měsíc knih) 

Škola hledá talent - soutěž v rámci ŠD 

vystoupení pro maminky - Den matek 

dopravní soutěž (školní kolo) 

příprava na dopravní soutěž Lipník nad Bečvou 

Mlady zdravotník - příprava na soutěž zdravotníků 

Let světem přírody - příprava na soutěž 

 
c) Akce pro rodiče a veřejnost 
   V průběhu školního roku uspořádala škola několik akcí pro rodiče a veřejnost. Akce se 

konaly v prostorách školy nebo na veřejně přístupných místech v Dolním Újezdu a setkaly se 

s velkým ohlasem ze strany veřejnosti. 

   Rodiče i široká veřejnost měli možnost prohlédnout si školu a práce žáků několikrát do roka 

při dnech otevřených dveří, třídních schůzkách nebo při akcích školy. Aktuality školy byly 

vždy a v dostatečném předstihu vyvěšeny na veřejně dostupných místech ve škole – úřední 

deska a na webových stránkách školy. 

 
Akce pro rodiče a veřejnost: 

 Drakiáda 

 Lampionový průvod – dýňování  

 Slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku se zpěvem vánočních koled - ve 

spolupráci s obecním úřadem  

 Vánoční jarmark 

 Besídka ke Dni matek 

 Den otevřených dveří ZŠ Dolní Újezd 

 
I. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 
   Ve školním roce 2016/2017 proběhla na naší škole kontrola Krajské hygienické stanice  

Přerov, komplexní inspekční činnost České školní inspekce a finanční kontrola ze strany Obce 

Dolní Újezd.   

 
J. Hospodaření školy 

 

Hospodaření s provozními prostředky 

Zařízení: Výnosy: Náklady: 
Hospodářský 

výsledek: 

Základní škola 524 660,00 497 793,88 26 866,12  

Školní jídelna HČ 755 879,11 705 279,39 50 599,72  

Dílčí hosp. výsledek HČ 1 280 539,11 1 203 073,27 77 465,84  

Školní jídelna DČ 517 083,00 480 826,22 36 256,78  

Celkový hospodářský 

výsledek 2016 
1 797 622,11 1 683 899,49 113 722,62 
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Hospodaření se státními prostředky 

Ukazatel: 
poskytnuto 

k 31.12.2016 
čerpáno k 31.12.2016 vratka 

33 353 Přímé náklady na 

vzdělávání: 
2 457 200,- 2 457 200,- 0,- 

Z toho platy: 1 765 400,- 1 765 400,- 0,- 

OON: 12 000,- 12 000,- 0,- 

Odvody + FKSP+ONIV: 679 800,- 679 800,- 0,- 

33 052 Zvýšení platů 

pracovníků reg. školství 
52 271,- 52 271,- 0,- 

Z toho platy: 38 576,- 38 576,- 0,- 

Odvody ZP+SP: 13 116,- 13 116,- 0,- 

FKSP: 579,- 579,- 0,- 

 
K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

   Byla podána žádost o přidělení finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, pod záštitou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, vycházející z Evropských strukturálních a investičních fondů, se zaměřením na 

zvýšení kvality a efektivity vzdělávání a snížení neúspěchu mladých lidí ve vzdělávání. 

 
L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 
M. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

   Naše škola se zapojila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ s finanční 

podporou Evropské unie. 

 
N. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 
Spolupráce s obcí  

   Spolupráce školy s místním obecním úřadem byla na dobré úrovni. Škola pořádala v obci 

kulturní vystoupení pro širokou veřejnost a ke své činnosti měla možnost využívat zařízení 

obecního úřadu, kulturní dům, sportovní hřiště. 

   Obecní úřad finančně zajišťoval chod školy a vytvářel dobré podmínky pro její činnost. 

Byla provedena oprava podlah v ředitelně, část chodeb, ve školní jídelně. Dále byla díky 

obecní podpoře vybudována sborovna a zakoupeny gastronomické spotřebiče – plynová 

pánev. 

 

Spolupráce s Kulturní Moravou 

   Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s Kulturní Moravou, s jejíž pomocí jsme zajišťovali 

kulturní akce pro širokou veřejnost v Dolním Újezdě a okolí. 

 

Spolupráce s jinými organizacemi  

   Žáci v rámci školní družiny navštívili místní knihovnu. Zapojili jsme se tak do snahy o 

získání nových čtenářů a rozvoji čtenářské gramotnosti. 
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Spolupráce s ostatními školami 

   Navázali jsme aktivnější spolupráci s MŠ Staměřice a Tupec. V povánočním období před 

zápisem jsme uskutečnili společné setkání těchto mateřských škol v rámci dne otevřených 

dveří, kde měli možnost zhlédnout průběh výuky. S mateřskou školou Staměřice jsme 

uspořádali společné vystoupení ke Dni matek. V nadcházejícím školním roce chceme ještě 

více posílit vztahy a spolupráci mezi mateřskými školami a především s MŠ Staměřice a 

spolupráci se Základní školou  v Oseku n.B., kam naši žáci převážně odcházejí po ukončení 

studia na naší škole. 

 

 

   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána na pedagogické 

radě dne 31.8.2017 a bude předložena ke schválení školské radě dne 18.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

V Dolním Újezdě 18.9.2017  

 

                  Mgr. Michal Ulma 

                                     ředitel školy 

 

 

 

 

Členové školské rady: 

Mgr. Kateřina Šimíčková,  

Zdislav Ház,  

Jana Velnerová   

 

 

 

 

 

 


