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A) Základní údaje o škole 
 
Název a sídlo školy 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 
Opavská 350, 747 64 Velká Polom 
IČO: 75026970, DIČ: CZ 75026970 
 

Charakteristika školy 
V rámci hlavní činnosti škola zajišťuje předškolní vzdělávání, základní 
vzdělávání, školní stravování, činnost školského zařízení pro zájmové 
vzdělávání, závodní stravování a vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 
Školské součásti a jejich naplněnost: 
Předškolní vzdělávání  MŠ Velká Polom U Rákosníčka (3 třídy, 72 dětí) 

     MŠ Velká Polom Pastelka (2 třídy, 40 dětí) 
     MŠ Horní Lhota (1 třída, 28 dětí) 

Základní vzdělávání 1. stupeň ZŠ  (9 tříd, 167 žáků) 
2. stupeň ZŠ  (6 tříd, 125 žáků) 

Zájmové vzdělávání Školní družina (dvě oddělení, 70 žáků) 
 Školní stravování  Školní jídelna (498 strávníků – dětí a žáků) 
 Závodní stravování  Školní jídelna (57 strávníků) 

 
V rámci doplňkové činnosti realizuje hostinskou činnost, realitní činnost 
a výchovu a mimoškolní vzdělávání. 

 
Zřizovatel    Obec Velká Polom 
 
Vedení školy 

Ředitel školy:  Mgr. Tomáš Olivka 
Zástupce ŘŠ:  Mgr. Jiří Skiba 
Zástupce ŘŠ pro MŠ: Eva Válková 

 
Dálkový přístup 

Adresa:   zs.velka.polom@volny.cz 
Web:    www.zsvelkapolom.cz 

 

mailto:zs.velka.polom@volny.cz
http://www.zsvelkapolom.cz/
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Školská rada:   9 členů 
 
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem 
Ing. Kateřina Honajzrová 
Ing. Radka Londýnová 
Ing. Vladimír Dostál 
 
Členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků: 
Vítězslav Rychlý 
Bc. Kateřina Štefková 
Mgr. Kateřina Kalužová 
 
Členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy: 
Mgr. Jiří Skiba 
Mgr. Vlastislava Boleslavská 
Mgr. Gabriela Vrťová 
 

 

B) Přehled oborů vzdělávání podle školského rejstříku 
 

IZO obor vzdělávání kapacita 

107629062 Mateřská škola 153 

102432759 Základní škola 400 

102432759 Pomocná škola 10 

120003813 Školní družina 70 

120003821 Školní jídelna 550 

102956014 Školní jídelna – výdejna 153 



Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 
 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Základní škola 
 

VYROCNI ZPRAVA 13-14.DOC 
STRANA 5 (CELKEM 17) 

 

C) Přehled pracovníků školy 
Přehled pracovníků školy je zpracován za zaměstnance podle střediska, pro které 
vykonávají práci po převážnou část své pracovní doby. Krátkodobé zástupy a smlouvy 
malého rozsahu neuvádíme. 
 
Mateřská škola 
 Eva Válková     učitelka, zástupce ŘŠ pro MŠ, MŠ Rákosníček 
 Eva Žídková    učitelka, MŠ Rákosníček 
 Michaela Feixová   učitelka, MŠ Rákosníček 
 Bc. Michaela Rychlá  učitelka, MŠ Rákosníček 
 Bc. Gabriela Hablawetzová učitelka, MŠ Rákosníček 
 Adéla Franková   učitelka, MŠ Rákosníček 
 Jana Neuwirtová Špaková  učitelka, MŠ Pastelka 
 Bc. Markéta Kolečkářová  učitelka, MŠ Pastelka 
 Lucie Danielová   učitelka, MŠ Pastelka 
 Bc. Blanka Kozáková  učitelka, MŠ Horní Lhota 
 Martina Celárková   učitelka, MŠ Horní Lhota 
 
 Bc. Mariana Kopřivová  účetní 
 Ludmila Rozsypalová  školnice, MŠ Rákosníček 
 Jiřina Bajgarová   školnice, MŠ Pastelka 
 Lenka Janíčková   školnice, výdej stravy MŠ Horní Lhota 
 
Základní škola 
 Pedagogičtí pracovníci  funkce  aprobace třídnictví 
 Mgr. Tomáš Olivka    ředitel školy  M – TV ne 
 Mgr. Jiří Skiba   zástupce ředitele Pč – Tv ne 
 Mgr. Zdenka Kordasová  výchovný poradce  Jč – D  ne 
 Mgr. Vlastislava Boleslavská učitelka  1. st. 
 Mgr. Naděžda Branžovská  učitelka  Ch – Zzv 
 Mgr. Zuzana Coufalová  učitelka  1. st.   
 Mgr. Renáta Bittová   učitelka  Jč - Nj 
 Mgr. Anna Hrubá   učitelka  1. st. 
 Mgr. Jarmila Krejčí   učitelka  Př - Ch 
 Mgr. Dagmar Neuvirtová  učitelka  1. st. 
 Mgr. Věra Moravcová  učitelka  Jč - Ov   
 Simona Basovníková  učitelka  Aj 
 Mgr. Marcela Strnadová  učitelka  1. st. 
 Mgr. Jan Šrajer   učitel   Z - Tv 
 Mgr. Jitka Švidrnochová  učitelka  Jr – Ja - Hv  
 Mgr. Denisa Thiemelová  učitelka  1. st. 
 Mgr. Gabriela Vrťová  učitelka  M - Tech 
 Mgr. Viktor Zedek   učitel   1. st. 
 Mgr. Růžena Krátká  učitelka  1. st. 
 Mgr. Zuzana Novotná  učitelka  1. st. 
 Mgr. Hana Židková   učitelka  F – Pč  ne 
 Marie Bachurová   asistentka pedagoga  ne 
 Michaela Pavlánová  asistentka pedagoga  ne 
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 Mariusz Banaszczyk    náboženství    ne 
 
Ve škole vyučovalo celkem 21 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu bylo 21  
pracovníků plně kvalifikovaných pro výuku v základní škole. Neaprobovaně se 
vyučovala částečně rodinná výchova, výtvarná výchova, dějepis. 
  
Správní zaměstnanci  
 Ivana Hošková   ekonom 
 Milan Vaško     školník 
 Ludmila Bubíková   uklízečka 
 Naděžda Koprovská  uklízečka 
 Iva Furmánková   uklízečka  
 
Školní družina 
 Magdaléna Gorpielová  vychovatelka ŠD 
 Mgr. Pavlína Gorpielová  vychovatelka ŠD 
 
Školní jídelna 
 Alena Vandlíčková   vedoucí školní jídelny 
 Zdeňka Nábělková   hlavní kuchařka 
 Markéta Dostálová   kuchařka 
 Jana Hrbáčová   kuchařka 
 Jarmila Jiříková   kuchařka 
 Jana Kozelská   kuchařka 
 Lenka Tešnarová   kuchařka 
 Anna Tvarůžková   kuchařka 
 Jana Kozelská   kuchařka 
 Petra Vašková   výdej stravy MŠ Rákosníček 
 Iva Vaňková    výdej stravy MŠ Pastelka 
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D) Přijímací řízení 
 

Do mateřských škol: 

Zapsáno:  55 dětí 
Přijato:  41 dětí 
Nepřijato:  14 dětí z důvodu kapacity mateřské školy 

 

Do základní školy: 

Zapsáno:  57 dětí 
Přijato:  57 dětí 
Žádost o odklad:  2 dětí 

 

 

E) Výsledky vzdělávání žáků 
Zpráva výchovného poradenství – školní rok 2013/2014 
 
Volba povolání – vycházející žáci 
 

Ukončení povinné školní docházky Počet žáků 

Počet žáků celkem 33 

Počet chlapců 13 

Počet dívek 20 

Maturitní obory - všeobecné  

Gymnázium 8 

Gymnázium - umělecké 1 

Přírodovědné lyceum 1 

Technické lyceum 1 

Zdravotnické lyceum 1 

Maturitní obory - ostatní  

Dopravní prostředky 1 

Hotelnictví a turismus 1 

Informační technologie 1 

Obchodní akademie 3 

Provoz a ekonomika dopravy 1 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Sociální činnost 1 

Stavebnictví 1 

Zdravotnický asistent 2 

Autotronik 2 

Mechanik elektrotechnik 1 

Učební obory  

Cukrářka 1 
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Mechanik – opravář motorových vozidel 2 

Kadeřnice 1 

Truhlář 1 

Truhlářské práce 1 

 

 

Víceletá gymnázia Počet žáků 

Osmiletá (z páté třídy) 1 

 

 
Žáci měli možnost podat dvě přihlášky na dva obory dvou nebo jedné střední 

školy (popř. na jeden obor dvou středních škol).  
 
Jedna dívka bude studovat v Krnově (předškolní a mimoškolní pedagogika), 

v Opavě 3 žákyně. Ostatní vycházející žáci – 29 – budou studovat v Ostravě. 
 
Žáci 8. tříd v rámci přípravy na výběr střední školy, popř. budoucího povolání, 

absolvovali i letos besedu na IPS pro volbu a změnu povolání  ÚP v Ostravě. 
 
V rámci pracovního vyučování vyučujeme předmět Volba povolání. 
 

Integrovaní žáci – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

Počet žáků 17 

Počet chlapců 11 

Počet dívek 6 

Druh postižení Počet žáků 

Vada řeči 1 

Tělesné postižení 1 

Mentální postižení 3 

SVPUCH, popř. ADHD 12 

 
 

Těmto žákům jsme jako každý rok věnovali speciální pozornost. Pracovali jsme 
s nimi podle platné legislativy a spolupracovali jsme se speciálními pracovišti: 
pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra. 

 
Při práci s dětmi se závažnými postiženími pomáhaly pedagogům na naší škole 

dvě asistentky pedagoga. 
 
Integrovaní žáci – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - jsou podle 

potřeby a se souhlasem rodičů odesíláni ke kontrolnímu vyšetření. Naši školu většinou 
dvakrát ročně navštěvují odborníci z příslušných pedagogických center a pedagogicko – 
psychologické poradny a s učiteli konzultují odborné postupy k zajištění kvalitní péče a 
vzdělávání těchto dětí. 
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Školní vzdělávací program: Škola pro všechny  
 
V letošním školním roce jsme opět nabízeli více sportovních kursů: 
Cyklo – vodo – horo kurs – pro žáky 7. – 9. ročníku v Janských Koupelích. 
Lyžařský výcvik byl organizován pro žáky 7. - 9. ročníku v Jeseníkách.  
Plavecký výcvik (povinný) pro 2.- 4. ročník probíhal v krytém bazénu v Kravařích. 
Kurs vysokohorské turistiky – pro žáky 6. – 9. ročníku v Západních Tatrách. 
 
 
Výchova k volbě povolání byla součástí tematických plánů Občanské výchovy 
a Pracovních činností v osmém a devátém ročníku. 
Enviromentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, 
vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy, rodinné výchovy 
apod.  
Ochrana člověka za mimořádných situací – žáci byli proškoleni na počátku školního 
roku v rámci třídnických prací. 
 
Od školního roku 2013-2014 byla zavedena elektronické žákovská knížka pro žáky i 
elektronická třídní kniha. 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

Ve škole se vzdělávalo celkem 292 žáků. 

 I. pololetí 

S vyznamenáním prospělo 74 žáků. 

Docházka 

V I. pololetí žáci zameškali celkem 9577 hodin, všechny byly řádně omluveny. 

 
II. pololetí 

S vyznamenáním prospělo 67 žáků, jeden žák byl klasifikován nedostatečně z 
matematiky. 

Bylo uděleno 13 pochval ředitele školy. 

Docházka 

Ve II. pololetí žáci zameškali celkem 12751 hodin, všechny byly řádně omluveny. 

 

F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
V rámci DVPP se učitelé vzdělávali v placených kurzech zaměřených na čtenářskou 
gramotnost, pohybové cvičení, nové trendy v matematice a na žáky s poruchami učení. 
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G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Mateřská škola Horní Lhota 

 
1. pololetí 
Akce v rámci vyučování 
Čertovský den - děti i učitelky přišli převlečeni za čerty, následovalo dopoledne s 
čertími hrami, čertí olympiádou, módní přehlídkou a diskotékou. 
Divadélko Beruška – pohádka Jak si myška našla kamarády.  
Divadélko Beruška - pohádka O neposlušném ježkovi.  
Beseda o fotbalu s fotbalovým trenérem naší mateřské školy p. Pavlasem. 
Doplňkové projekty 
Poznáváme přírodu - celoroční projekt zaměřen na environmentální výchovu. 
Cvičíme v tělocvičně - celoroční projekt. 
Prevence sociálně patologických jevů - celoroční projekt. 
Vystoupení, akce, výlety - celoroční projekt, letos jsme v rámci tohoto projektu 
uskutečnili dvě akce : 
-   Dračí slet  - zakončen drakiádou s rodiči. 
-   Svatý Martin -   zakončený akcí Buzení sv. Martina – stezka.          
    odvahy, příjezd sv. Martina na koni, procházka Horní Lhotou s lampiony, hledání 
pokladu. 
 
Nadstandartní aktivity 
Gymnastika.  
Angličtina. 
Pojď si zahrát známé deskové a karetní hry. 
Individuální logopedie. 
Vystoupení 
Vystoupení na Andělském jarmarku v Horní Lhotě, název - Zimní stromeček.  
Vystoupení pro Klub důchodců. 
Vystoupení pro jubilanty obce, pásmo písní a básniček.  
Vánoční vystoupení pro rodiče. 
Jiné 
Focení dětí individuálně – Photodienst Brno.  
Tvořivá dílna s rodiči - zdobení adventních věnců.  
Schůzka s rodiči. 
 
2. pololetí 

Akce v rámci vyučování 
Veselá školička, loutková pohádka divadla Smíšek. 
Pes přítel člověka, ukázka canisterapie, povídání o chovu psů, p. Blokeshová 
z Bolatic. 
Návštěva předškoláků v první třídě, prohlídka ZŠ Velká Polom. 
Sběr víček od PET lahví pro Marušku Kučerovou, charitativní projekt. 
Exkurze – Domácí zvířátka u Bariličových. 
Čertovský den - dopoledne s čertími hrami, se soutěžemi a diskotékou. 
Exkurze v kapličce v Horní Lhotě v rámci tématu Tři králové. 
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Babička Chrota vypráví, výchovný koncert s ukázkou dobových i současných 
hudebních nástrojů, Mgr. Pavel Macků, Ph.D.. 
Život myslivce, myslivost, p. Blokeshová z Bolatic. 
Doplňkové projekty 
Cvičíme v tělocvičně – pohybové hry, průpravné cviky, cvičení s prvky jógy. 
Děti, děti jak si vlastně povídáte - logopedická prevence, rovnoměrný rozvoj dítěte ve 
všech oblastech. 
Poznáváme přírodu - environmentální výchova. 
Prevence sociálně patologických jevů. 
Nadstandardní aktivity 
Dělení třídy – dětem dáváme možnost vzdělávání ve formě smíšené třídy dětí ve 
věku 2,5-6 let a dělené třídy podle věku. Pro dělené třídy máme pojmenování 
Koumáci a Skřítci. Tento systém se nám velice osvědčil. 
U všech předškoláků jsme provedly Diagnostiku předškoláka a Jiráskův test školní 
zralosti. Výsledky jsme konzultovaly s rodiči, společně se zaměříme na doplnění 
nedostatků. Jednoduchou diagnostiku provádíme u všech dětí v MŠ, její úroveň 
přizpůsobujeme věku dítěte. 
Kroužky 
Gymnastika – každé úterý, účastní se 12 dětí. 
Vystoupení na Andělském jarmarku v Horní Lhotě, rodiče zajistili prodejní výstavku a 
občerstvení. 
Vystoupení pro jubilanty obce, pohádka O šípkové Růžence. 
Vánoční vystoupení pro rodiče. 
Vystoupení na maškarním plese v Horní Lhotě, který pořádá spolek Sport pro 
všechny. 

  
Mateřská škola Velká Polom 
 
1. pololetí 

Akce v rámci vyučování 
 
Tři pohádky – divadlo Šternberk. 
Jak si myška našla kamarády – divadlo Berušky. 
Barvy podzimu – výkresy dětí na výstavě ČSZ Velká Polom.    
Kouzelník ve školce.  
Návštěva knihovny.         
Mikuláš, čerti a andělé – návštěva dětí ze ZŠ. 
Tři pohádky – divadlo Šikulka. 
Vánoční zvonění – rozbalování dárků, písničky, tanečky v MŠ. 
Vánoční návštěva hasičů s dárky k Vánocům. 
 
Doplňkové projekty 
Uspávání broučků – Zima pod hladinou rybníka.  
Vyhlášení soutěže O nejkrásnější klobouček. 
Na hlavu mi není horko ani zima ať je jaro, léto, podzim nebo zima! 
A už je tu Mikuláš – Tancování s čerticí Emou a Mikulášská nadílka.  
Maškarní rej s Šaškem Hopsalínem. 
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Jiné                     
Fotograf v MŠ 
Výroba lucerniček v MŠ U Rákosníčka – 16.30 hod. 
Vítání dětí do svazku obce – dlouholetá spolupráce s OÚ Velká Polom. 
 
Akce pro rodiče 
Burza dětského ošacení /ošacení, boty, lyžáky, lyže, brusle…/ 
Členská schůze OSR při MŠ Velká Polom -17.00 hod. v sále ZŠ Velká Polom. 
Večer pro ženu – tradiční posezení maminek s programem. 
Přednáška pro rodiče – Školní zralost. 
                     
Kroužky: AJ, gymnastika a taneční kurz.  
 

2. pololetí 
Akce v rámci výuky školek 
Divadlo Špilberg. 
Divadlo Myšky Klárky a veverky Terky. 
Divadlo Šikulka. 
Vystoupení kouzelníka Kellnera. 
Mikulášská besídka: Tančení s čerticí Emou spojené s Mikulášskou   
nadílkou /Divadlo Modrý slon. 
Přednáška pro děti pod názvem Pes, přítel člověka. 
Mikuláš, čerti a andělé – spolupráce s dětmi 9. tříd ZŠ 
Každoroční pečení a zdobení perníčků. 
Vánoční nadílka ve školkách. 
Návštěvy tříd na prvním stupni ZŠ, vzájemné návštěvy školek. 
Návštěva dětí MŠ Pastelka v Jo, jo parku Ostrava.      
Fotografování dětí. 
Přednáška pro děti: Pohádka o hudebních nástrojích /hudební ukázka starých  
i současných hudebních nástrojů. 

 
Akce pro děti a rodiče 
Tradiční uspávání broučků pod názvem „Pohádková zahrada“. 
Přednáška a měření zraku u dětí předškolního věku. 
Tradiční Vítání malých občánků do svazku obce /přednášení dětí. 
Ukázková hodina  tanečního kurzu. 
Ukázková hodina jógy pro děti. 
Účast dvou družstev rodičů ve volejbalovém turnaji „ O pohár ředitele školy“. 
Putování k Betlému- měsíční akce rodičů a dětí na MŠ Pastelka. 

 
Akce pro rodiče 
Přednáška kvalifikované pracovnice PPP o školní zralosti dětí. 
Spolupráce rodičů při výrobě lucerniček. 
Členská schůze pro rodiče. 
Burza dětského ošacení. 
Večer pro ženu – tradiční akce s programem pro všechny ženy v obci. 
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Další zájmové placené kroužky pro děti 
Výuka taneční školy Carmen. 
Výuka Gymnastiky Špičková. 
Kroužek AJ. 

 
 
Základní škola 
 

1. pololetí 
 
Projektové dny 
Projekt Edison Ve spolupráci s agenturou EISEC - ve škole byli dva dny studenti 
z Austrálie, Brazílie a Rumunska.  
 
 
Akce 
Cyklo- horo- vodo kurs 
Projekt Comenius – týdenní pobyt se žáky z Polska, Slovenska a Lotyšska. 
Mikulášská laťka za účasti zahraniční školy z Polska. 
Kulturní představení – kino, divadlo. 
Besedy – Prevence nežádoucího chování. 
Volba povolání – návštěva SPŠ Ostrava – Vítkovice. 
Soutěž ve zpěvu – Perníková nota. 
Turnaj v malé kopané v Ostravě. 
Turnaj ve florbale v Ostravě. 
Konverzace v AJ. 
Olympiády - školní kola fyzika, jazyk český, chemie, matematika. 
Přírodovědný klokan. 
Jak na zuby – školení pro žáky 1. -7. tříd se studenty zubní medicíny. 
Valentův podzim – soutěž pěveckých sborů. 
Vánoční akordy – soutěž pěveckých sborů. 
Lyžařská a snowboardový výcvikový kurs Grůň. 
 
2. pololetí 
 
Projektové dny 
Na prvním stupni „Naše Obec“. 
Na druhém stupni byly zaměřeny na chemii a biologii. 
Šplháme na Mount Everest. 
 
Akce 
Besedy - Prevence nežádoucího chování, dospívání,  
Comenius -  v rámci projektu jsme týdne v říjnu navštívili partnerskou školu na 
Slovensku. 
Dopoledne pro žáky 5. tříd ze spádových škol 
Kulturní představení - kino , divadlo. 
Olympiády – okresní a krajská kola fyzika, jazyk český, chemie, matematika. 
Přírodovědný klokan – okresní kolo. 
Slavnost SLABIKÁŘE 
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Soustředění pěveckého sboru Paprsek. 
Soutěž ve zpěvu - Perníková nota. 
Valentův podzim - soutěž pěveckých sborů. 
Vánoční akordy - soutěž pěveckých sborů. 
Vánoční workshop. 
Volba povolání - návštěva SPŠ Ostrava – Vítkovice. 
Zápis do 1. Třídy. 
Na škole probíhá školní sportovní pohár pro žáky druhého stupně. 

 
Mimoškolní akce 
 
Turnaj o pohár ředitele školy. 
Výroba adventních věnců. 
Školení psychologie osobnost MBTI  pro učitele. 

 
 

Akce pořádané ve spolupráci s OSR a ostatními organizacemi 
 
MŠ U Rákosníčka a MŠ Pastelka 

 
Volejbalový turnaj O pohár ředitele školy. 

Výroba lucerniček pro děti na akci Uspávání zvířátek/rodiče a učitelky. 
Uspávání zvířátek – Kouzelné stromy a zvířátka. 
Burza dětského oblečení. 
Večer pro ženu. 
Maškarní rej s Hopsalínem. 
 

MŠ Na kopečku – Horní Lhota 
Co nám vyrostlo na zahrádce? 
Zdobení adventních věnců s rodiči. 

Akce v ZŠ 

Drakiáda. 
Závody aut na dálkové ovládání. 
Diskotéka. 
Ples. 
Sportovní odpoledne. 
Den dětí. 

 

 
 

H) Výsledky inspekční činnosti ČŠI 
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole inspekce.  
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I) Základní údaje o hospodaření školy 

V souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky 15/2005 Sb. se základní údaje o hospodaření školy 
nezpracovávají za období školního roku. Dále uváděné údaje jsou za období roku 2013. 

 

Škola sestavuje na období fiskálního roku plán hospodaření, v průběhu období jej 
podle potřeb aktualizuje a pravidelně sleduje naplňování příjmů a čerpání nákladů. 
O svém hospodaření škola pravidelně informuje měsíčně předkládáním sestav pohybů 
v hlavní knize, několikrát ročně předkládáním vyplněných tabulek tak, jak stanoví 
Zásady vztahu orgánů obce Velká Polom k příspěvkové organizaci, 
a také prostřednictvím Zprávy o hospodaření, kterou sestavuje příspěvková organizace 
za období fiskálního roku. 

Při hospodaření škola odděleně sleduje příjmy a výdaje podle jednotlivých zdrojů: 

 dotace Moravskoslezského kraje: mzdové prostředky a ONIV – ostatní 
neinvestiční výdaje (učební pomůcky, učebnice, pracovní oděvy, odvody z mezd, 
pojištění žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, náhrady zaměstnancům 
za pracovní neschopnost atd.) – UZ 33353, 

 dotace od zřizovatele na krytí provozních nákladů na hlavní činnost, dotací se 
závazným ukazatelem na krytí nákladů na energie, případně investiční dotace na 
pořízení hmotného majetku, 

 vlastní příjmy školy z hlavní činnosti, tj. příjmy z úplaty za vzdělávání v MŠ 
a ŠJ, příjmy za stravovací služby pro děti, žáky a zaměstnance, a to ke krytí 
provozních nákladů na hlavní činnost školy, 

 příjmy z doplňkové činnosti ke krytí schodku nákladů na hlavní činnost, zisk 
z doplňkové činnosti se využívá k dalšímu rozvoji školy a posílení jejího rozpočtu 
v případě nedostatečných zdrojů  

 prostředky z darů fyzických a právnických osob, 

 příjmy z projektů – ke krytí nákladů vznikajících při aktivitách školy v rámci 
projektu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
a projektu „Return to Roots“ v rámci partnerství škol Comenius, 

 ostatní dotace – zejména dotace obce Horní Lhota jako příspěvek na provoz 
MŠ v Horní Lhotě, dotace obcí na dopravu žáků na lyžařský výcvik. 

 
Rekapitulace hospodaření školy ve fiskálním období 2013: 

Hospodaření dle činností Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 
Celkem 

Náklady celkem 23 202 038,22 1 305 343,38 24 507 381,60 

Výnosy celkem 23 242 770,24 1 536 459,40 24 779 229,64 

Hospodářský výsledek 40 732,02 231 116,02 271 848,04 
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Dále škola hospodaří s prostředky svých fondů – s fondem investičním (v loňském roce 
proběhla tvorba, čerpání ke krytí investičních potřeb a odvod zřizovateli), s rezervním 
fondem (tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření a přijatými finančními dary), s 
fondem odměn (v minulém období bez pohybu) a FKSP (tvorba a čerpání v souladu 
s plánem). Peněžní fondy k 31. 12. 2013 jsou kryty finančními prostředky. 

 

Příjmy školy v roce 2013 byly dostatečné, pokryly výdaje školy na její provoz 
a rozvoj. Detailní rozbor hospodaření je obsahem Zprávy o hospodaření k 31. 12. 2012, 
která je k nahlédnutí ve škole, byla odevzdána zřizovateli a je zveřejněna ve Sbírce listin 
dostupné z http://www.justice.cz. 

 
V září škola prošla finanční veřejnosprávní kontrolou, kterou na základě pověření 
zřizovatele provádí Ing. Jiří Turoň, IČO 47173548. Kontrola byla za období II. pololetí 
2012 (následná) a za I. pololetí roku 2013 (průběžná). Nebylo zjištěno, že by škola 
postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem, nebo že by operace 
prováděla neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně. 
 
V prosinci 2013 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje veřejnosprávní kontrolu 
hospodaření s veřejnými prostředky za období 2012 a 2013. KÚ zjistil drobná dílčí 
pochybení, nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že by poskytnuté 
prostředky nebyly čerpány v souladu s účelem poskytnutí ani nebylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně. 
 

J) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily tradičně ve spolupráci s  
Policií ČR v tomto školním roce besedy pro všechny žáky základní i mateřské školy 
(např. Základy kriminalistiky, Nebezpečná hra – šikana, Žáci 6. ročníku absolvovali 
dramatickou výchovu zaměřenou na vnitřní klima třídy. Žáci 8. a 9. tříd navštívili také 
veřejné soudní jednání.  
 

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Podané dotační žádosti 

OPVK výzva 51 – tablety do škol – získaná dotace- škola získá pro učitele 20 Ipadů, 
software a školení. 

Projekt Comenius – byl podán nový projekt –neschválen pro nedostatek financí 

http://www.justice.cz/


Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 
 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Základní škola 
 

VYROCNI ZPRAVA 13-14.DOC 
STRANA 17 (CELKEM 17) 

 

Zapojili jsme se do grantových projektů  

V letošním školním roce: 

Skončil dvouletý projekt Comenius se zahraničními školami z Lotyšska, Polska a 
Slovenska.  

Učitelé byli zapojeni do projektu s firmou IT Cluster – tento projekt byl zaměřen na 
školení pedagogů v oblastech IT, environmentální výchova, ekologie, nanotechnologie. 

Žáci 8. tříd byli zapojeni do projektu s Vítkovickou střední školou. Projekt byl zaměřen 
na seznámení žáků s učebními obory. 
 
Učitelé v rámci vnitřní komunikace byli proškoleni firmou RainFellows s.r.o. v oblasti 
typologie osobnosti. 
 
Vyjádření školské rady: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Ve velké Polomi: ____________________ 

 

 

______________________________________ 

  Předseda školské rady 


