Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014-15
dle § 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a § 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb.
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Bod č. 1
Charakteristika školy – tab. č. 1a, tab. č. 1b + komentář
.
Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR od 1. 7. 2002. Rozhodnutím MŠMT ze dne 3. 4. 2014
se do školského rejstříku zapisuje právnická osoba pod názvem: Mateřská škola, Základní
škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430, den zahájení činnosti: 1.9.2014.
Součásti školy :
Název školy

IZO školy

Kapacita

Základní škola praktická
Základní škola speciální
Základní škola při
zdravotnickém zařízení
Třída přípravného stupně při
ZŠS
Školní družina
Mateřská škola speciální
Speciálně pedagogické
centrum
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá

110 400 763
110 400 763
102 403 660

100 žáků
40 žáků

110 400 801

6 žáků

110 400 798
110 400 780
110 400 810

94 žáků
35 dětí

181 056 577
181 056 577

10 žáků
10 žáků

Škola je organizovaná jako :
ZŠ praktická – 3 třídy, 9 ročníků
ZŠ speciální – 4 třídy, 10 – ti letá docházka
Třída přípravného stupně
při ZŠS
– 1 třída ,6 dětí
ZŠ při zdravotnickém zařízení
MŠ speciální – 3 třídy - děti ve věku 3 – 7 let
ŠD – 3 oddělení
Praktická škola jednoletá – 1 třída
Praktická škola dvouletá - 1 třída
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Tabulka č. 1a
Výkonové ukazatele
stav z výkazu k Skutečnost
30.9.2014
30.6.2015
Počty žáků školy celkem

132

105

v tom :

35
70
6
7
9
5

35
73
6
7
9
6

Počty tříd celkem

14

14

v tom :

3
7
1
1
1
1

3
7
1
1
1
1

51

46

Mateřská škola
ZŠ
Přípravný stupeň
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
ZŠ při ZZ

Mateřská škola
ZŠ
Přípravný stupeň
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
ZŠ při zdrav. zař.
Počty žáků zapsaných do školní
družiny

k

Žáci a učitelé ze všech součástí se stravují v jídelně VOŠ a SPŠ Strakonice. Tato škola sousedí
s naší školou a jejím zřizovatelem je JK. Pozemek u školy je využíván na pracovní vyučování,
tělesnou výchovu, zájmovou činnost, činnost ŠD a hry dětí. Škola nemá tělocvičnu, žáci využívají
na TV tělocvičnu Města Strakonice, sportovní stadion Města Strakonice, zimní stadión. Hřiště na
pozemku školy se využívá na základní tělesnou výchovu.
Škola je v současné době poměrně dobře vybavena PC technikou. Celkem je ve škole využíváno 16
notebooků, 39 stolních PC a 5 interaktivních tabulí. Internetové připojení je na dobré úrovni, ve
všech patrech je k dispozici bezdrátové připojení WIFI. Případnému zneužívání internetu je
zamezeno blokací sociálních sítí.
Ve školním roce 2014/15 pokračovala modernizace vybavení školy a opravy v tomto rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

částečná obnova nábytku ve třídách ZŠ ( židle, skříně)
nová vestavěná skříň v MŠ
obnova PC, zakoupení tabletů a řídícího prvek na posílení WIFI
nové hrací koberce do relaxačních koutů
speciální židle pro tělesně postižené ve třídě přípravného stupně
pořízení kamerového systému
zakoupení 2 ks přístrojů na odstranění vlhkosti školy
oprava podlahových krytin
oprava klavíru
oprava pískoviště
výměna oken na půdě oprava suterénu (omítky, podlahy)
oprava rozvodů vody a topení (částečná výměna topných těles)
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Byla zakoupena kompenzační pomůcka Klokanův kufr a diagnostický nástroj MABC-2, průběžně
jsou dokupovány pomůcky a hračky do tříd MŠ, ZŠ a ŠD, smyslová místnost Snoezelen byla
dovybavena vodním sloupcem a novou matrací .
Hodnocení začínajících pedagogů
Všichni noví pedagogové spolupracovali se svými uvádějícícími učiteli a zpočátku využívali jejich
bohaté zkušenosti při tvorbě příprav a navazování pozitivních pracovních kontaktů, kontaktů s
novými žáky i jejich rodiči. Aktivně se zapojili do týmové spolupráce (pořádání pravidelných akcí –
nácvik besídky, výroba kostýmů a rekvizit, výtvarné práce na soutěže). V maximální míře využívají
při výuce dostupné pomůcky a ICT.
Někteří již úspěšně dokončili magisterské studium, jiní si kvalifikaci doplňují.
Obecně jsou tvůrčím a motivačním přínosem pro náš pedagogický sbor. Vnesli do školního
prostředí nové moderní trendy využívané ve speciálním školství.
Ve školním roce 2014/15 byly realizovány následující projekty:
„Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP“ cz.1.0.7/1.2.15/02.0003
Projekt: předpokládá navázání užší spolupráce mezi pedagogickými pracovníky mateřských škol,
základních škol, pracovníky poradenských zařízení, rodiči a samotnými dětmi při přípravě
budoucích školáků se SVP na vzdělávání v běžných základních školách. Projekt byl zahájen 01. 09.
2013 a ukončení bylo k 31. 10. 2014
„Terapie“
Cílem projektu bylo umožnit žákům s těžkým zdravotním postižením pravidelnou terapii s pejskem
– canisterapii. Příspěvek na tento projekt jsme získali od MěÚ Strakonice. Projekt je realizován od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

„Technické vzdělávání pro všechny“, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34. 03236
Cílem projektu bylo nové vybavení dílen a počítačové učebny, včetně dvou interaktivních tabulí do
tříd ZŠ.
Tento projekt získala Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430
získala z ROP NUTS II .

“ Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s
handicapovanými dětmi, CZ.11/MGS/070“

Tento projekt je realizován z Norských fondů a probíhá od 15. dubna 2015 – 30. dubna 2016.
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V rámci tohoto projektu se žáci ZŠS a Praktické školy jednoleté a dvouleté budou účastnit
arteterapie, hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie, pohybových aktivit a dramaterapie.

„ Projekt TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE , registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/48.0144“
V rámci tohoto projektu se uskutečnila výměnná stáž pedagogů MŠS Příbram a Strakonice, 2
pedagogové byli proškoleni. Proškolení se týkalo oblasti technické a přírodní materiály a profese,
činnosti a nářadí, součástí tohoto proškolení byly materiály pro výuku těchto aktivit.

Zpráva o činnosti SPC ve školním roce 2014/2015
Tabulka č. 1b

Základní dlouholetou náplní poradenské práce našeho Speciálně pedagogického centra byla i v
uplynulém školním roce speciálně pedagogická a psychologická diagnostika s následnou péčí,
poradenstvím a metodickou pomocí s působností v celém našem regionu.
V průběhu roku 2014/2015 došlo opět k nárůstu klientů v oblasti žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných základních škol. Nárůst jsme
zaznamenali prakticky ve všech okresech našeho regionu. Rozšířila se tak i úzká spolupráce s
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pedagogickými pracovníky i vedením škol, kde jsou naši klienti zařazeni. Byla zajištěna pravidelná
depistáž mentálně postižených dětí v okresech Strakonice, Písek, Prachatice a Tábor, kde máme též
detašované pracoviště.
Na základních školách proběhlo i několik seminářů pořádaných naším SPC na téma „Podpůrná
opatření žáků se SVP“. V červnu odešla z našeho zařízení jedna speciální pedagožka (přestoupila
do PPP v Táboře) a vrátila se speciální pedagožka z Tábora, která před časem v našem SPC též
působila.
V uplynulém roce bylo SPC dovybaveno novým evidenčním programem klientů VIRIDIS a
došlo též k proškolení všech zaměstnanců SPC na zmíněný program. Též byli pracovníci zařízení
vybaveni novým Testem motoriky pro děti MABC-2. Pracovníci centra mají ke své práci k
dispozici plně vybavené pracovny s novým nábytkem na míru a vyhovující zázemí – místnost s
mikrovlnnou troubou, ledničkou a kuchyňskou linkou.
Ve školním roce se uskutečnila pravidelná setkání poradenských zařízení (SPC a PPP),
pracovníků KÚ v Českých Budějovicích a zástupců ČŠI v rámci regionu, na kterých jsme se
pokusili odpovědět na současné společné problémy a úskalí integrace žáků se zdravotním
postižením ve školách běžného vzdělávacího proudu. Též byli všichni pracovníci informováni o
ukončení projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ a distribuci hotových
Katalogů podpůrných opatření v návaznosti na novelu §16 ŠZ do všech poradenských zařízení v
ČR.
Během školního roku proběhly i dvě celostátní konference pracovníků SPC v Praze a v
Olomouci, pořádané AP SPC i MŠMT (zejména v souvislosti s novou vyhláškou a připravovanou
verzí §16 novely č. 82/2015 Školského zákona).
Budova Plánkova 430
Majitelem objektu je Krajský úřad – Jihočeský kraj. Budova je dvoupatrová, učebny vyhovují
svému účelu. V této budově se vzdělávají žáci ZŠ praktické, ZŠ speciální, Praktické školy jednoleté
a dvouleté a MŠ speciální. Součástí školy jsou i oddělení školní družiny, které využívají společně
větší místnost v přízemí a další prostory v přízemí domku Svatopluka Čecha.
Budova Svatopluka Čecha 1324
Majitelem budovy je od roku 2008 Krajský úřad - Jihočeský kraj, správcem budovy je od 1. 7. 2010
ZŠ a MŠ Strakonice. V 1. patře budovy sídlí poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.
Každý pracovník má svoji kancelář, společná je čekárna pro rodiče, ve všech místnostech je
rozvedená internetová síť. Vstup do budovy je z ulice Svatopluka Čecha.
Budova Radomyšlská 336
V objektu nemocnice, na dětském oddělení provozuje svoji činnost MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice,
Plánkova430.
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Bod č. 2
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR

ZŠ praktická:

Od 1. 9. 2007 školní vzdělávací program „Cesta
ke vzdělání“
Vzdělávací program pomocné školy a
přípravného stupně PŠ schválilo MŠMT ČR, č.
j. 24035/97-22 s platností od 1. 9. 1997 jako
učební dokument ve smyslu § 39, odst. 1
školského zákona
Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: 15
988/2003-24 Od 1. 9.2010 školní vzdělávací
program „Cesta pro život,“ „Cesta pro život II“
Od 1. 9. 2010 školní vzdělávací program
„Těšíme se do školy“
Od 1.9. 2014 školní vzdělávací program :
„Cesta k samostatnosti I“
Od 1.9. 2014 školní vzdělávací program :
„Cesta k samostatnosti II“
Školní vzdělávací program „My se máme rádi,
my jsme kamarádi“
ŠVP „Cesta ke vzdělání II“ , podle kterého se
vzdělávají žáci v ZŠ při ZZ, č.j. 16847/96-2,
25018/98-22.
Speciálně pedagogická centra doporučeno
MŠMT ČR, č. j. 11769/95-24, ze dne 6. 3.
1995

ZŠ speciální:

Třída přípravného stupně při ZŠS:
Praktická škola jednoletá:
Praktická škola dvouletá:
MŠS:
ZŠ při ZZ:
SPC:
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Bod č. 3
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi , způsobilosti a dalším vzdělávání
Tabulka č.2- pracovníci školy
Úvazek Funkce

Vzdělání

Aprobace

Prac.poměr

1 ředitelka
1 zástupce ředitelky

VŠ
VŠ

DN
DN

1 vedoucí pro MŠ
1 vedoucí pro SPC

VŠ
VŠ

V -spec.ped.
U – Čj,D,Rj.+
spec.ped.
uč.MŠ +spec.ped.
U -spec. ped.

DN
DN

Aprobace

Prac. poměr

Úvazek Funkce
Vzdělání
ZŠP
1
učitel
VŠ
1
učitelka
VŠ
1
učitelka
VŠ
0,9
učitelka
VŠ
1
asistent pedagoga
ÚSO
1
vychovatelka
ÚSO
1
vychovatelka
ÚSO
1
vychovatelka
ÚSO
1
vychovatelka
ÚSO
0,68
učitelka
VŠ
ZŠS
1
1
1
1
0,18

učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka

VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ

1
1
1
1
1
1
1

učitelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

VŠ
ÚSO
ÚSO
SOU
ÚSO
SOU
SOU

MŠS
1
1

učitelka
učitelka

ÚSO
ÚSO

2.st.M+Zpp+sp.ped.
U spec.ped.
U spec.ped.
U spec.ped.
studium AP
vych. + spec.ped.
vych. + spec.ped.
uč. MŠ + spec.ped.
vych. + spec.ped.
1. st.+
spec.ped

DN
DN
DN
do 30.6.2015
DN
DN
DN- MD
DN
zástup za MD
31.8. 2015

1.st.+ spec.ped.
DN
studentka PF
DN
2. st.+ spec.ped
DN
U spec.ped.
DN
U1. st. +
do 30.6. 2015
spec.pedspec.ped.
studium uč.
zástup za MD
studium AP
DN
studium AP
DN
studium AP
DN
vychovatelství
do 30.6. 2014
studium AP
DN
studentka
DN
pedagogiky
vych., stud. uč. MŠ
uč. MŠ+sp.ped.
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do 30.6.2016
DN

1
1
1

učitelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga

ÚSO
SOU

uč. MŠ+sp.ped.
studium AP

1
PrŠ
1
1
0,864
SPC
1
1
0,5

DN
do 30.6. 2015

asistent pedagoga

SOU
SOU

studium AP
studium AP

DN
DN

učitelka
učitelka
učitelka

VŠ
VŠ
VŠ

U spec. ped.
U spec. ped.
u spec. ped

DN
zástup za MD
do 30.6. 2015

psycholog
speciální pedagog
speciální pedagog

VŠ
VŠ
VŠ

psychologie
U 2. st.+ spec.ped.
psych.,spec.ped.

DN
DN
DN

Ostatní pracovníci
Úvazek Funkce
1 uklízečka
1 účetní
1 soc.prac.SPC
1 školník
1 uklízečka

Vzdělání
SOU
ÚSO
VOV
SOU
SOU

Aprobace

Prac.poměr

všeob.ekonom.
sociální
opravář

DN
DN
DN
DN
DN

Ve školním roce 2014/15 se vzdělávali někteří pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ v oblasti
mentoringu ve školství, zdravotní tělesné výchovy, technického vzdělávání a všichni učitelé ZŠ a
MŠ v oblasti vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením a učitelé ZŠ v oblasti IT a šikany. 4
učitelé si doplňovali vzdělávání potřebné k výkonu jejich profese.. Vzdělávala se i p. ekonomka
v jejím oboru. Účelové prostředky na vzdělávání byly plně využity.

Bod č. 4
Údaje o správním rozhodnutí podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
Tabulka č. 4 – rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy
• přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• zařazení dítěte do přípravného stupně ZŠS
• přijetí žáka k základnímu a střednímu vzdělávání, přestup žáka a převedení
do jiného vzdělávacího programu
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ZŠ a MŠ Plánkova
Přijetí žáků do ZŠP

16

Přijetí do PrŠ
Přijetí žáků do ZŠS
Přijetí žáků do třídy PS
Přijetí dětí do MŠS

4
8
2
12

Děti byly zařazovány na základě správního řízení podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský
zákon).

Bod č. 5
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka č. 5 – výsledky vzdělávání + komentář

Počet
Třída
žáků
IV.A
1.,2.,3.,4.
r.
16
VII.A
7.,8.r.
12
IX.A
5.,6.,9..r.
10
Celkem

38

Prospěli
s vyznam. Prospěli

14

2

3

9

5

5

22

16

Docházka
omluvené omluvené
hodiny
hodiny
I.pololetí II.pololetí

neomluvené
hodiny
I. pololetí

neomluvené
hodiny
II. pololetí

celkem za šk. rok

10 424

190

59

249

13 789
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Hodnocení chování
Napomenutí
TU

z
toho
dívky

0

0

Napomenutí
TU

z toho
dívky

0

0

Důtka
TU
I.
pololetí
5
Důtka
TU
II.
pololetí
7

z toho
dívky
2

Důtka
ŘŠ
I.
pololetí
4

z toho
dívky

2

z toho
dívky
2

Důtka
ŘŠ
II.
pololetí
5

2.st.
z
3.st.
z chování toho z chování
I. pololetí dívky I. pololetí
1

z toho
dívky

0

2.st. z
chování
II.
pololetí
2

0

2

z toho
dívky

2

3.st. z
chování
II.
pololetí
2

z toho
dívky
1
z toho
dívky

0

Komentář k bodu č.5
K hodnocení žáků základní školy speciální a praktické školy jednoleté a dvouleté se používá
formalizované slovní hodnocení, u žáků vzdělávaném v rehabilitačním vzdělávacím programu širší
slovní hodnocení. Vzdělávací program umožňuje postupovat v jednotlivých výchovných složkách
podle individuálních schopností žáků, tempem, které je pro ně nejvýhodnější. Využívá se hlavně
kladné motivující hodnocení. Při hodnocení prospěchu a chování zohledňuje učitel druh a stupeň
postižení, zdravotní stav a kvalitu výchovného prostředí žáka.
Tabulka 6 – údaje o vycházejících žácích
Počet vycházejících žáků ve školním roce 2014/15
Ukončili školní docházku
Druh školy

Celkem

z toho dívky

Z toho ukončili v nižším ročníku
z
toho
Celkem
dívky

ZŠ praktická

5

3

0

0

ZŠ speciální
Celkem

7
12

5
8

0
0

0
0

Komentář k tabulce č.6
Z celkového počtu vycházejících žáků ZŠ praktické byli tři žáci přijati do OU, dva žáci odchází do
přímého pracovního procesu. Čtyři žáci, kteří ukončili docházku v ZŠ speciální pokračují ve
vzdělávání na praktické škole.

Bod č. 6
Provedené kontroly ve školním roce 2014/15
ČŠI - 2 kontroly
zřizovatel – 2 kontroly
KHSJK – 1 kontrola
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Bod. č. 7
Údaje o mimoškolních aktivitách
1. Spolupráce školy s dalšími organizacemi
• Občanské sdružení „Cestou vůle“
• VOŠ Prachatice, sociální akademie při JU ČB – praxe studentů
• Zdravotně sociální fakulta ČB – praxe studentů
• VŠERS
• SPC v Jihočeském kraji
• PPP Strakonice, SVP Strakonice,
• ÚSP pro mládež Strakonice, Mačkov, Osek
• Policie ČR – Strakonice
• Městská policie Strakonice
• UP Strakonice
• MěÚ Strakonice – sociální odbor
• Vojenský útvar Strakonice
• ZŠS Písek, DD Volyně
2. Sportovní aktivity, rehabilitační pobyty
• ZŠ speciální- plavecký výcvik po celý rok,
• MŠ speciální plavecký výcvik duben-červen
• Rehabilitační zimní pobyt (leden 2015) - pro žáky ZŠ speciální a třídy PS
• Pravidelná terapie pro děti MŚ speciální a ZŠ speciální (canisterapie, hipoterapie), peníze na
akci věnoval VÚ Strakonice, další finanční prostředky se získaly z úspěšných projektů
3. Protidrogová prevence
• Spolupráce s Policií ČR Strakonice pro 1. stupeň ZŠ praktické zaměřená na řešení
náročných výchovných situací
• Mimoškolní činnost na škole
• Kroužky
• Informační skříňka
• Pravidelné volné hodiny metodika prevence pro individuální řešení problémů v této oblasti
• Beseda v K-centru Strakonice pro žáky 9. a 8. tříd
• Práce s třídním kolektivem – školní metodik prevence
• Spolupráci s Městskou policií Strakonice
4. Environmentální vzdělávání
• Spolupráce s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopea ve Strakonicích
výukové programy s ekologickou tematikou
• Mezilidské vztahy – Učitelé motivují žáky k ohleduplnosti a pomoci mladším, slabším a
tělesně postiženým spolužákům. Zaměříme se na zásady slušného chování – zejména
zdravení dospělých osob ve škole a dodržování školního řádu ZŠP, ZŠS
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• Besedy s tematikou vztahu k přírodě (beseda o dravcích, o chráněných krajinných oblastech)
• Ekologizace provozu školy – výchova k šetření energií, třídění odpadů, vyhlášení soutěže
v čistotě okolí školy a v péči o zeleň)
• Výchova k přírodě a vztah člověka k prostředí – výuka v jednotlivých předmětech, výchova
k ochraně přírody při uskutečňování pobytů v přírodě
• Účast na dobrovolné brigádě při úklidu některých lokalit města
• Soutěže zaměřené na tematiku vztahu k přírodě a životnímu prostředí
• Projektový den zaměřený na ekologii – ZŠ praktická i ZŠ speciální
• Projektový den – ochrana člověka za mimořádných situací
5. Exkurze a vzdělávací aktivity
• Do OU textilního Strakonice, ÚP Strakonice
• Beseda na téma zdravotní výchova, výcvik psů a ochrana zvířat
• Návštěva zahradnictví a psího útulku
• Canisterapie pro žáky ZŠ speciální, MŠ speciální
• Hipoterapie pro žáky ZŠ speciální, MŠ speciální
• Výlety: Hluboká- ZOO, prohlídka Českých Budějovic
• Exkurze Teplárna Strakonice
• Návštěva ÚSP Mačkov – hipoterapie
• Pravidelné společné akce pro žáky, rodiče a veřejnost
• Fyzioterapie pro žáky ZŠS

6. Prezentace školy
• Zdobení vánočního stromu v areálu strakonického hradu / žáci ZŠ speciální /
• Slavnostní předání vybraného finančního daru od VÚ Strakonice, pravidelné pořádání
Country bálu pro rodiče žáků ZŠS a veřejnost
• Mezinárodní dětská výtvarná soutěž „Lidice 2014“- žáci ZŠ speciální, ZŠ praktické
• ruční výroba vánočních prací pro jednotlivá oddělení nemocnice a některé veřejné instituce
• Nadace transplantace kostní dřeně (pravidelná pomoc – vytváření dárků, prodejní výstavka)
• Besídky pro rodiče

9. Účast žáků v soutěžích
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarná soutěž „Lidice 2014“
Výtvarná soutěž mládeže Městského informačního střediska Když sněhová vločka zebe
Výtvarná soutěž Děti malují pro Konto Bariéry
sportovní hry ZŠS Strakonice x ZŠS Písek
17. ročník plaveckých závodů pořádaných ÚSP Strakonice
okresní turnaj v kuželkách
okresní kolo SHM
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• krajské kolo SHM
• národní kolo SHM

Bod č. 8
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014

Zhodnocení činnosti organizace v uplynulém roce 2014
Organizace poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami. Hlavním cílem organizace je vzdělávání žáků s lehkým, středním, těžkým a
kombinovaným zdravotním postižením. Vzdělávání probíhalo s ohledem na psychický a fyzický
rozvoj žáků při uplatňování přístupů odpovídající vzdělávacím potřebám žáků a poskytování
individuální podpory v rámci výuky.
V roce 2014 jsme pokračovali v obnově a modernizaci nábytku naší školy. Dále jsme v
některých učebnách pokračovali ve výměně podlahových krytin. Pro budovu Plánkova 430 jsme
zakoupili odvlhčovače budovy, z bezpečnostních důvodů jsme umístili ke vchodovým dveřím
kamerový systém. Také jsme rozšířili WIFI připojení, do ŠD jsme zakoupili nové hrací koberce , o
prázdninách jsme vymalovali budovu Plánkova, kde jsme současně natřeli dveře a zárubně. V
přízemí budovy jsme provedli opravu omítek. Dokupovali jsme i kompenzační pomůcky – z
projektu VIA jsme zakoupili pro žáky s těžkým zdravotním postižením polohovací zařízení, do
třídy přípravného stupně jsme zakoupili speciální židle, pro žáky jsme pořídili tablety, které chceme
postupně ještě dokupovat. V roce 2014 se zakoupil jeden nový počítač a notebooky pro učitele
ZŠP. DO SPC jsme zakoupili pomůcku Klokanův kufr a testový soubor IDS, tyto pomůcky jsme
mohli zakoupit díky rozvojovému programu „Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2014, č.j. MŠMT-37852/2013-1“-UZ 33040 a z rozvojového
programu MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“
č.j. MŠMT-37020/2013-1(UZ33025).
V roce 2014 probíhal na škole projekt z OPVK „Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP,
reg. číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 a projekt Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2014, č.j MŠMT 33231/2013.
Vlastní rozbor hospodaření – vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, plnění
závazných ukazatelů
-

viz.tabulka č.1

Hlavním úkolem v roce 2014 bylo co nejefektivněji hospodařit s prostředky státního rozpočtu.
Finanční vypořádání vztahu ke SR byl provedeno dle pokynu zřizovatele.
Hospodářský výsledek za tento rok činil 192 092,09 Kč. Tento byl tvořen :
z ostatních finančních prostředků
14 897,53 Kč
z prostředků zřizovatele
177 194,56 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 navrhujeme převést:
fond odměn: 34 418,42 Kč
rezervní fond: 157 673,67 Kč
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Organizace v roce 2014 hospodařila s finančními prostředky maximálně úsporně. Snažila se o
částečnou obnovu a modernizaci vybavení a pomůcek ve škole, dále nemalá částka byla
investována do oprav a údržby budovy . V budově ZŠ proběhla taktéž rozsáhlá oprava výmalby a
emailových nátěrů (soklů). Dále jsme zadali k opravě a k novým nátěrům dveře a zárubně. Práce
firma zhotovila včas a požadované kvalitě.
Doplňkovou činnost organizace provozuje od 1.3.2013 v oblasti oboru živnosti volné: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Výsledek hospodaření za
tuto činnost činil v roce 2014 0,-- Kč.
Celkem poskytnuté a čerpané dotace 18 623 904,10 Kč z toho:
UZ: 33353
UZ: 88888
UZ: 33052

13 809 000,-- Kč
3 637 000,-- Kč
80 931,-- Kč

UZ: 33051
UZ: 33044

29 017,-- Kč
20 000,-- Kč

UZ: 33025
21 000,-- Kč
postižením č.j.MŠMT-37020/2013-1
UZ: 33040
20 000,-- Kč
UZ: 33030

1 006 956,10,-- Kč

- přímé náklady
- provozní prostředky
- RP – zvýšení platů pracovníků regionálního
školství
- RP – zvýšení platů ped.pracovníků
- podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2014 č.j. MŠMT-33231/2013
- kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním
- vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2014, č.j.MŠMT37852/2013-1
- projekt MŠ – Podpůrné aktivity pro budoucí
školáky se SVP r.č. CZ.1.07/1.2.15/02.0003

Vyúčtování veškerých dotací bylo společně s kopiemi dokladů čerpání předloženo nadřízenému
orgánu ke kontrole a schválení účelovosti čerpání. U předložených čerpání projektů nebyly
shledány žádné nedostatky a nesrovnalosti v čerpání.
3.
-

Výsledek hospodaření
viz.tabulka č.2
Hospodářský výsledek za tento rok 2014 činil 192 092,09 Kč a to:

HV z provozních prostředků
HV z ostatních prostředků

177 194,56 Kč
14 897,53 Kč

Náklady za rok 2014 18 591 793,72 Kč
Výnosy za rok 2014
18 783 885,81 Kč
-------------------------------------------------------Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 navrhujeme převést:
fond odměn: 34 418,42 Kč
rezervní fond: 157 673,67 Kč
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Hospodářský výsledek, převedený do rezervního fondu, bychom rádi v roce 2014 využili na rozvoj
činnosti žáků.
Organizace v roce 2014 hospodařila s finančními prostředky maximálně úsporně. Snažila se o
částečnou obnovu a modernizaci vybavení a pomůcek ve škole, dále nemalá částka byla
investována do oprav a údržby budovy . V budově ZŠ proběhla taktéž rozsáhlá oprava výmalby a
emailových nátěrů (soklů). Dále jsme zadali k opravě a k novým nátěrům dveře a zárubně. Práce
firma zhotovila včas a požadované kvalitě.
Doplňkovou činnost organizace provozuje od 1.3.2013 v oblasti oboru živnosti volné: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Výsledek hospodaření za
tuto činnost činil v roce 2014 0,-- Kč.
Základní škola a Mateřská škola Strakonice dodržela všechny závazné ukazatele, nedošlo k
úsporám platů, OON a zákonných odvodů s tím souvisejících včetně FKSP, tudíž odvod
nedočerpaných prostředků do státního rozpočtu nebyl proveden.
Přímé výdaje na vzdělávání
Pro rok 2014 byla na naše zařízení stanovena částka na další vzdělávání pracovníků
38 687,-- Kč .
U vzdělávacích akcí byla využita především nabídka :
Dyscentrum Strakonice
Národní ústav pro další vzdělávání pracovníků, Praha
Vzdělávací centrum České Budějovice
Základní škola Mirotice
Aliance pro rozvoj a výuku, Praha
Asociace pomáhající lidem s autismem, Tábor
Akce byly vybírány na základě zájmu, personálního rozvoje pedagogických pracovníků a potřeb
škol.
4.

Fondy

Investiční fond
viz.tabulka č.3
Investiční fond jsme v roce 2014 tvořili pouze formou odpisů a to částkou 170 000,-- Kč. Taktéž v
tomto roce došlo k čerpání a to na nákup dvou vysoušečů vlhkosti školy a rozšíření Wi-Fi sítě..
Stav investičního fondu k 31.12.2014 činí 23 285,05 Kč
Rezervní fond
tvorba:

70 333,37 Kč
137 000,--Kč

z hospodářského výsledku 2013
dary

čerpání:
50 000,-- Kč
polohovací zařízení – projekt VIA
198,-- Kč
doprava – děti
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207 333,37 Kč

92 624,44 Kč
projekt Aktivačních center
10 000,-- Kč
canisterapie – projekt VIA
2 000,-- Kč
MŠ – canisterapie – DPP
9 224,-- Kč
MŠ – doprava
6 000,-- Kč
MŠ – relaxační terepeut.jízdy na koni
2 055,-- Kč
MŠ - bazén
5.
Péče o spravovaný majetek

172 101,44 Kč

Stav majetku movitého a nemovitého
Stav majetku školy MŠ, ZŠ a PrŠ, Plánkova 430, Strakonice je veden souladu s vnitřními
směrnicemi školy. Inventarizace za rok 2014 byla provedena podle pokynů zřizovatele a ředitelky
školy. Přírůstky a úbytky jsou zapisovány pravidelně během účetního období. Inventarizace je
prováděna minimálně 1x ročně, nejdéle k 31.12. Inventarizační seznamy jsou vedeny na
jednotlivých úsecích a dále podle finančního členění a druhu. Členění je vedeno následovně –
ceniny, DDHM, DHM, DDNM, peníze, učební pomůcky, stavby, pozemky, knihovna. Veškerá data
jsou zpracována písemně i elektronicky.
Při inventarizaci k 31. 12. 2014 nebyly shledány žádné nedostatky. Pracovníci, kteří podepsali
hmotnou odpovědnost a členové inventarizačních komisí včas a důkladně překontrolovali soupis
majetku se skutečností. Podklady a kompletní inventarizace jsou založeny v ZŠ a MŠ, Plánkova
430, Strakonice.
Naše zařízení netvoří žádné zásoby, nakoupené pomůcky a úklidové prostředky se ihned předávají
do užívání.
V budově MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice , Plánkova 430 se nachází ZŠ praktická, ZŠ speciální, MŠ
speciální, Praktická škola a školní družina. Speciálně pedagogické centrum má sídlo v nedaleké
ulici Svatopluka Čecha 1324, Strakonice
Druh majetku:
-budovy a stavby (021)
19 888 916,50 Kč
-pozemky (031)
3 337 787,00 Kč
-dlouhodobý hmotný majetek (022)
1 091 457,41 Kč
-drobný dlouhodobý hmotný majetek I.(028)
6 771 588,77 Kč
-drobný dlouhodobý hmotný majetek II.(902)
2 290 587,71 Kč
-pronajatý majetek-majetek AC (903)
262 775,00 Kč
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek I.(018)
193 726,02 Kč
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek II.(901) 303 237,78 Kč
-ceniny (263)
247,00 Kč
-pokladní hotovost (261)
12 266,00 Kč
-stavy na účtech (241, 243)
2 541 318,76 Kč
V roce 2014 organizace pronajímala jednu učebnu . Náklady na její pronájem činily:
pronájem prostor:
2 096,-- Kč
přeúčtování energií: 3 000,-- Kč
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6.

Stav pohledávek

viz.tabulka č. 4, 4a, 4b
311 pohledávky
314 záloha – elektrická energie
314 poskytnuté zálohy – vodné, stočné
314 poskytnuté zálohy – předplatné
381 náklady příštích období
377 ostatní krátkodobé pohledávky
388 dohadné účty aktivní

0,00 Kč
96 000,00 Kč
14 350,00 Kč
550,00 Kč
34 331,17 Kč
750,00 Kč
1 592 508,98 Kč

CELKEM--------------------------------------------------------------------------------1.738.490,15 Kč
Vše bylo uhrazeno ve lhůtě splatnosti a z prostředků státního rozpočtu příslušného roku, ke kterému
se účetně vztahovaly.
7.
Energie
viz.tabulka č.5
Organizace nakupuje elektrickou a tepelnou energii. Hlavními dodavateli jsou:
elektrická energie
– E-ON Energie a.s., České Budějovice
tepelná energie
– Teplárna a.s., Strakonice.
Od 1.7.2013 došlo ke změně systému vytápění. Teplárna a.s. Strakonice dodává od tohoto data
tepelnou energii v sekundárním systému.
Našim hlavním cílem je šetření energií a zajištění maximálních úsporných opatření. V budově
MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice jsou vyměněna původní okna za
plastová. Avšak k zateplení budovy zatím z důvodu nedostatečných finančních prostředků nedošlo.
Taktéž by organizace u této budovy velice nutně potřebovala zateplit půdu, jelikož v zimních
měsících dochází ke značnému úniku tepelné energie a promrzání stropů. Toto má nedílný vliv na
únik tepla, značně chladnější jsou učebny v druhém patře (pod půdou).
V další budově
ul.Svatopluka Čecha, kde je naše odloučené pracoviště, se nám taktéž podařilo v předešlých letech
vyměnit okna, avšak k zateplení budovy taktéž nedošlo. I zde dochází k velkému úniku tepla.
Na základě našich požadavků Jihočeský kraj vyhověl naší žádosti a v době prázdnin by měla
probíhat výměna střešní krytiny a částečné zateplení půdy. Tímto opatřením věříme, že dojde ke
značné úspoře tepelné energie.

Bod č. 9
Plán, výhled, cíle
I nadále se budeme snažit se získat finanční prostředky pro další nákup rehabilitačních pomůcek na
dotvoření rehabilitačních koutků ve třídách.
V budově Plánkova pokračovat v projektu „Aktivačního centra“ – vzdělávacího zařízení při naší
škole, které nabízí formou kurzů celoživotní vzdělávání pro klienty s těžkým a kombinovaným
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zdravotním postižením. Pokračovat v úpravě školní zahrady pro odpočinkovou a relaxační činnost
dětí.
Zefektivnit výuku prostřednictvím alternativních a inovativních způsobů výuky. Obměňovat
počítačovou techniku, využívat interaktivní tabule při výuce.
Pokračovat v rozšiřování komplexní speciálně pedagogické péče o děti na všech spádových
okresech.

Dlouhodobě
Snažit se o získání finančních prostředků na zateplení budovy v ulici Svatopluka Čecha..

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Martina Košťálová
ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Strakonice, Plánkova 430
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Bod č.10
Zápis o projednání zprávy o činnosti školy a schválení školskou radou.
Dne byla projednána zpráva o činnosti školy a schválena školskou radou.

Předseda školské rady : Mgr. Marie Kochová…………………………………………………..
Zástupce za zřizovatel: Ivana Krýslová ………………………………………………….
Zástupce rodičů

: Ivana Brožová…………………………………………………
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Přílohy:
Výnosy z hlavní činnosti v roce 2014
v Kč na dvě desetinná místa
číslo

číslo

ukazatel

řádku
Výnosy celkem
1

účt. třída 6

z toho: výnosy z prodeje vlastních výrobků

podrobný obsah účtu *

částka

účtu

18 767 905,81

601

2

výnosy z prodeje služeb

602

3

výnosy z pronájmu

603

4

výnosy z prodaného zboží

604

5

jiné výnosy z vlastních výkonů

609

6

smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

7

jiné pokuty a penále

642

8

výnosy z vyřazených pohledávek

643

9

výnosy z prodeje materiálu

10

výnosy z prodeje dlh.hm. a nehm. majetku

11

čerpání fondu odměn

648

12

čerpání FKSP

648

13

čerpání rezervního fondu

648
648

49 500,00 poplatky školné MŠ, ŠD, opisy vysvědčení
2 096,00 pronájem učebny

211,94 drobný prodej materiálu

644
645-646

čerpání RF na předem stanovené akce
79 477,00 (darovací smlouvy)

14

čerpání investičního fondu

15

čerpání fondů celkem

648

79 477,00

16

ostatní výnosy z činnosti

649

17

úroky

662

10 216,00 poplatky za tráty, poškození majetku
2 500,77 bankovní úroky

18

kurzové zisky

663

19

ostatní finanční výnosy

669

20

výnosy z transferů

672

18 623 904,10 transfery

z toho:
účet 648

10
79 000,00
477,00 Kč
K
50 000,00 Kč

- canisterapie
- polohovací zařízení

2 000,00 Kč

- canisterapie v rámci DPP v MŠ

9 422,00 Kč

- doprava dětí MŠ

6 000,00 Kč

- hipoterapie dětí MŠ

2 055,00 Kč - návštěva bazénu - děti MŠ
účet 649

10 216,00
K - ztráty žákovských knížek, učebnic
680,00 Kč

2 696,00 Kč - přeúčtování teplo
304,00 Kč - nájemné
6 536,00 Kč - přeúčtování el.energie
účet 672

18 623
904,10
13 809
000,00
Kč K
- UZ:33353
29 017,00 Kč - UZ:33051
80 931,00 Kč - UZ:33052
20 000,00 Kč - UZ:33044
21 000,00 Kč - UZ:33025
20 000,00 Kč - UZ:33040
3 637 000,00 Kč - UZ:88888
1 006 956,10 Kč - UZ:33030
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Doplňková činnost v roce 2014
Organizace:

tab. č. 2

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice

Jednotlivě dle druhů činností realizovaných v roce 2014

výnosy k 31. 12. 2014

náklady k 31. 12. 2014

daň z příjmů

1

2

3

v Kč na dvě desetinná místa
výsledek hospodaření po
zdanění k 31. 12. 2014
4=1-2-3

ubytovací činnost

0,00

pronájmy

1,00

1,00

0,00

hostinská činnost

0,00

pořádání odborných kurzů

0,00

prodej studijních materiálů

0,00

prodej vlastních výrobků

0,00

prodej vlastních služeb

0,00

energie
spotřeba materiálu

1 082,00

1 082,00

0,00

10 037,00

10 037,00

0,00

4 860,00

4 860,00

0,00

mzdové náklady - DPP

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňková činnost organizace celkem

15 980,00

15 980,00

0,00

Investiční fond v roce 2014
v Kč na dvě desetinná místa
Stav k 1. 1. 2014
9 819,05

Stav k 31. 12. 2014

Rozdíl

23 285,05

13 466,00

Komentář - zdůvodnění nárůstu konečného stavu fondu:
PS k 1.1.2014
9 819,05 Kč
Přírůstky 2014
170 000,-- Kč
- odpisy
Úbytky 2014
156 534,-- Kč
- nákup vysoušeče vlhkosti školy, Wi-Fi síť
KZ k 31.12.2014
23 285,05 Kč
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0,00

Stav pohledávek
v Kč na dvě desetinná místa
ukazatel

skutečnost k 31.12.2014

Krátkodobé pohledávky celkem - ř. B II. Rozvahy

1 738 490,15

z toho po lhůtě splatnosti
z toho po lhůtě splatnosti delší než 1 rok

Průběh správy pohledávek po lhůtě splatnosti (stav k 31.12.2014)
tab. č. 4a)

Organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430, 386 01 Strakonice

v Kč na dvě desetinná místa
název dlužníka

výše pohledávky

číslo
splatnost
účet.dokl.
dne
ze dne

důvod vzniku
pohledávky

opatření provedená ze strany organizace (např.
1.upomínka,2.upomínka,návrh žaloby k soudu,soudní rozhodnutí atd. ze
dne, vypsat všechny postupy

xxx

celkem

0,00

X

X

X
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Pohledávky do 80 tis. Kč po lhůtě splatnosti vyřazené v průběhu roku 2014
(dle bodu 2.7 přílohy č. 2 zřizovací listiny)
Organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Plánkova 430, 386 01 Strakonice
tab. č. 4b)
v Kč na dvě desetinná místa
název dlužníka

výše pohledávky

splatnost
dne

důvod vzniku pohledávky

důvod, proč pohledávka byla vyřazena do
nákladů

X

X

X

xxx

celkem

Organizace:

0,00

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice

tab. č. 5

Plánkova 430, 386 01 Strakonice

Přehled spotřeby a nákladů na energie za organizaci celkem
v Kč na dvě desetinná místa
měr. jednotky
el.energie / kWh

NÁKLADY
plyn / m3

pára / GJ

*) ostatní

el.energie

plyn

pára

ostatní

celkem

Spotřeba za rok 2013

22 474

1 034

110 631,60

544 848,00

655 479,60

Spotřeba za rok 2014 **)

23 996

641

167 630,40

420 208,00

587 838,40
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