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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace  

Adresa školy Trnávka 89, 742 58 
IČO 70983038 
Telefon 556 729 047 
E-mail ředitele i.vidlickova@centrum.cz 
webové stránky 
email 

www.zs.trnavka.cz 
zs@trnavka.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1.1.2003 
Zařazení do školského 
rejstříku 

16.3.2006 

Název zřizovatele 
Kontakt 

Obec  Trnávka 
obec@trnavka.cz 

Zřizovací listina ze dne 26.9.2002, dodatek č. 1 ze dne 9.2.2006 
Součásti školy    IZO 
 
Den zápisu 7.12.2005 

Základní škola                      102 232 652       100 žáků 
Školní jídelna - výdejna        103 092 285         60 jídel 
Školní družina  od 1.9.2006  174 101 988        30 žáků 

IZO ředitelství 600 138 631 
Vedoucí pracovník ředitelka: Mgr. Ivana Vidličková 
Vymezení hlavního 
účelu a předmětu 
činnosti školy 

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon 
a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování. 

Školská rada  tříčlenná, zřízena dne 10. 10. 2005 
 
Škola je stále organizována jako trojtřídní se čtyřmi postupnými ročníky. 
V tomto školním roce vyučování probíhalo takto: 
I. třída:  1. ročník (18 žáků) 
II. třída:   3. a 4. ročník (22 žáků) 
III. třída: 2. ročník (16 žáků) 
 

Ročník Počet žáků 
1. 18 
2. 16 
3. 9 
4. 13 

Celkem 56 
V tomto školním roce nastoupilo do školy 56 žáků, tedy o 6 více než 
v loňském roce.  Školu navštěvují děti z obcí Trnávka a Kateřinice. 



V další povinné školní docházce pak pokračují na školách:  ZŠ nadporučíka 
Loma Příbor a ZŠ Petřvald, která je spádovou školou. 
 

Materiálně technické vybavení školy 
Učebny, herny Vyhovující 
Odborné učebny Počítačová učebna – vyhovující, 4 PC 
Odpočinkový areál, zahrada Vybaveno dětskými prvky (kladina, 

prolézačky, domeček, skluzavka, 
hrazdičky), vybudován altánek  

Sportovní zařízení Tělocvična schází, cvičí se ve třídě, 
která zároveň slouží školní družině. 
Venkovní prostory – nevyhovující  

Dílny a pozemky Nemáme 
Žákovský nábytek Vyhovující, výškově stavitelný ve všech 

třídách 
Vybavení učebními pomůckami  

vyhovující 
Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Vyhovující 

Vybavení učeben pomůckami  
Vyhovující 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Vyhovující 

 
Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami a didaktickou 
technikou. Ve dvou ze tří učeben jsou k dispozici interaktivní tabule, jedna 
ze tříd a počítačová učebna jsou vybaveny nově počítači připojenými 
k internetu, vše pořízené v rámci dotace EU peníze školám.  
Ostatní pomůcky jsou většinou uloženy přímo ve třídách, a tak mohou být 
okamžitě k dispozici. Do všech tříd byl pořízen výškově stavitelný nábytek, 
tj. lavice a židle, které jsou přizpůsobovány potřebám žáků během celého 
školního roku. 
Ve velké třídě byla vyměněna nevyhovující podlahová krytina, stejně tak 
v přízemí v kuchyni a výdejně stravy, stejně tak došlo k vymalování 
některých školních prostor (kuchyně, výdejna, žákovské WC, schodiště). 
 
 Na dobu neurčitou je pronajato piano od firmy Hudební fond z Ostravy. 
Učebnicový fond je uložen ve skladu. 
Třída v přízemí slouží nadále jako tělocvična a v odpoledních hodinách je k 
dispozici školní družině.  Bohužel pro účely tělovýchovy je nevyhovující. Za 
příznivého počasí žáci tráví hodiny TV venku, cvičí na asfaltové ploše za 
školou nebo na přilehlé louce, kde je pro tyto účely vysekáván prostor 
pracovníky OÚ nebo ochotnými rodiči.  



Součástí výuky TV je i plavecký výcvik žáků, který v tomto roce probíhal 
v plavecké škole v Kopřivnici (KVS). 
K relaxaci žáků během hlavní přestávky a k odpoledním činnostem ŠD   
slouží školní zahrada s altánkem a několika dětskými prvky.  Zahrada je 
v posledních letech hojně využívána i jako místo pro konání celoškolních 
akcí pro rodiče (slavnostní zahájení, slavnostní ukončení šk. roku, besídky, 
soutěže apod.) 
Stravování žáků je zajištěno dovozem stravy ze školní jídelny při ZŠ 
Petřvald, s dovozcem je uzavřena platná smlouva a dovozce splňuje 
všechny podmínky dané hygienickými předpisy. 
Škola je zapojena do projektu Evropské Unie s názvem Ovoce do škol, jehož 
cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 
správné stravovací návyky ve výživě dětí. Dodavatelem je firma 
Ovocentrum z Valašského Meziříčí. 
 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program  Zařazené třídy 
Škola pro nás  1. – 4. roč. 

 
 
K 1. září 2014 byl vydán ŠVP upravený podle nejnovějších požadavků RVP. 
Učební plán nezměněn. 
 

Učební plán  2014/2015 
Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 
Český jazyk 9 10 9 7 
Anglický jazyk - - 3 3 
Matematika 4 5 5 5 
Prvouka 2 2 3 - 
Přírodověda - - - 2 
Vlastivěda - - - 2 
Hudební 
výchova 

1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 1 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 2 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 

Počet hodin 20 22 25 25 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Provozní zaměstnanci: 
 

pracovní zařazení úvazek 
školnice 100 %  

topič 12,5 %  
výdejčí stravy 37,5% 

 
Pedagogičtí pracovníci : 

 
pracovní zařazení úvazek 

ředitelka 100 % 
učitelka 100% 

učitel 100% 
učitelka 50% 
Učitelka MD 

Vychovatelka 75% 
 

Na základě Nařízení vlády ze dne 6. 1. 2005 pracovali na škole výchovný 
poradce, metodik informačních a komunikačních technologií a metodik 
prevence. Těmito funkcemi byli pověřeni stávající pracovníci včetně 
ředitelky školy. 
V tomto školním roce ukončila učitelka zastupující za MD studium 1. stupně 
ZŠ a je plně kvalifikovaná pro výkon pedagogické činnosti, učitel zahájil 
kvalifikační studium v rámci celoživotního vzdělávání. 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
k základnímu vzdělávání 

 
děti, které se dostavily k zápisu              16 

 
Z toho děti přicházející po odkladu 3 

z toho nově počet odkladů                           1 
 

 
 
Přijímací řízení proběhlo podle pravidel Správního řádu na základě žádostí 
zákonných zástupců žáků dne 5. 2. 2015. Výsledky přijímacího řízení byly 
vyvěšeny na webových stránkách školy. K 31. 5. 2015 zákonní zástupci 
podali 1 žádost o udělení odkladu povinné školní docházky, žádost 
splňovala podmínky stanovené ke kladnému rozhodnutí, tudíž bylo 
vyhověno, v dané lhůtě nebylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 



1. 9. 2015 nastoupilo do 1. ročníku 15 žáků. 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 
2014/2015 

 
 

Tabulka prospěchu za 1. pololetí 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli neklasifikováni 

1. 18 18 0 0 0 
2.    16 16 0 0 0 
3.    9 9 0 0 0 
4.    13 7 6 0 0 

celkem    56 50 6 0 0 
 

Celková průměrná známka školy: 1,18 
 
 
Tabulka prospěchu za 2. pololetí 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli neklasifikováni 

1. 18 18 0 0 0 
2.    16 16 0 0 0 
3.    9 8 1 0 0 
4.    13 4 9 0 0 

celkem    56 37 10 0 0 
 
Celková průměrná známka školy: 1,24 

 
 
Tabulka docházky 1. pololetí 

 
Omluvené 

hodiny celkem 
Neomluvené 

hodiny 
Průměr 

omluvených 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

1535 0 27,41 0 
 
 
 
 
 



 
Tabulka docházky 2. pololetí 

 
Omluvené 

hodiny celkem 
Neomluvené 

hodiny 
Průměr 

omluvených 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

1949 0 34,80 0 
Zameškané hodiny byly vždy řádně omluveny, jejich nárůst nelze nijak 
ovlivnit.   
Výchovná opatření: třídní důtky   4 
 
Individuální integrace postižených dětí 
 

Vady Počet žáků 
Mentální postižení 0 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesně postižení 0 
OS více vadami 0 
S vývojovou poruchou učení 11 
Z toho s vývojovou poruchou chování 3 
Z toho mimořádně nadaní 1 
Autisté 0 
 Celkem 11 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že škola evidovala celkem 11 žáků s vývojovými 
poruchami učení, z toho 3 s kombinovanými poruchami učení a chování a 1 
mimořádně nadaný žák.  Čtyři z těchto žáků měli zpracovány IVP pro 
předmět Speciální nápravná péče. 

 18. 11. 2014 byla provedena na škole kontrola individuálních 
vzdělávacích plánů (dále IVP) žáků s diagnostikovanými vývojovými 
poruchami učení ze strany PPP Nový Jičín. Pracovníkovi poradenského 
zařízení byly předloženy IVP, školní písemné práce žáků a všechny 
materiály, se kterými žáci pracovali. Nebyla shledána žádná pochybení ze 
strany vedení školy ani dyslektické asistentky, která hodiny nápravy vedla. 

 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Oblast práce metodika prevence  
1/ tvorba minimálního preventivního programu 
2/ spolupráce s vedením školy 
3/ spolupráce s výchovnou poradkyní školy 
4/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 



5/ aplikace prevence do přímé výuky 
6/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 
7/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy 
Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli 
připraveni čelit různorodým krizovým situacím, které před ně život postaví. 
Cílem primární prevence je připravit žáky na takové situace, dodat jim 
schopnosti i vědomosti nezbytné k rozpoznání a především řešení 
takovýchto rizikových momentů. Pro tyto situace na škole spolupracuje celý 
tým pedagogů na škole. Metodik prevence pak na základě této spolupráce 
zpracoval příslušný program. Důležitými body prevence byly: 
 

 Celoroční zájmová činnost ŠD 
 Výběr zájmových činností o přestávkách (volný přístup do počítačové 
učebny, do ŠD, na zahradní hřiště) 

 Prevence pravidelně zařazována do výuky (mezipředmětové vztahy) 
 Pořádání mimoškolních akcí a soutěží, do kterých se zapojují i rodiče 
 Zapojování do sběrových akcí – environmentální výchova 
 Spolupráce s neziskovými organizacemi (Fond Sidus, Život dětem) 

 
Škola uplatňuje různé formy a metody působení na jednotlivce i skupinu 
dětí zaměřených na podporu osobnosti a sociálního chování v rámci 
výchovného procesu. Preventivní témata jsou uplatňována také ve všech 
ročnících ve školním vzdělávacím programu.  
Výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena zasahuje do všech předmětů. 
Ve škole jsou vytvořeny příznivé podmínky umožňující společnou činnost 
dětí v době mimo vyučování. Žáci se aktivně podílejí na vytváření „školy pro 
nás“. Zejména v činnostech školní družiny je poskytnut velký prostor pro 
vytváření příznivého klimatu školy, spolupráci a osobnostního růstu 
jednotlivce. 

 
7. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cílem je mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor s motivací dále se ve svém 
oboru vzdělávat. 
  

  PPřřeeddmměěttoovvéé  ččiinnnnoossttii  ––  vvýýuukkaa  jjaazzyykkůů  ((mmeettooddiicckkéé  sseemmiinnáářřee))  
  ŘŘíízzeenníí  šškkoollyy  ––  nneejjnnoovvěějjššíí  ppoozznnaattkkyy  
  OObboorroovvéé  ččiinnnnoossttii  ((aapplliikkaaccee  nnoovvýýcchh  ppoozznnaattkkůů  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  
ppřřeeddmměěttůů,,  nnáámměěttyy  ddoo  ŠŠDD))  

  PPrrááccee  ss  dděěttmmii  ss  VVPPUU,,  VVPPCCHH  
  
Plán DVPP vycházel rovněž ze samostudia pedagogů (internet, odborný 
tisk). 
Podle zkušeností z minulého školního roku byla dále rozvíjena spolupráce s  
ředitelstvím Základní školy v Petřvaldě, s MŠ Kateřinice. 
 



Seznam akcí DVPP (všechny s akreditací MŠMT) 
 

NÁZEV KURZU ROZSAH POŘADATEL 
Aktuální úprava úřední korespondence pro 

ZŠ 
8h NIDV 

Systém INSPIS ŠVP (modul pro práci se 
ŠVP) 

4 h ČŠI 

Jak sestavit plán reedukace VPU 16 h Mgr. Šárka Sohrová 
Jak připravit zápis do 1. ročníku 8 h Mgr. Šárka Sohrová  
Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy pro děti 5 h KVIC 
Jak zábavně a rychle a účinně naučit děti 
číst a psát v AJ 

5 h KVIC 

Specifické poruchy chování 8 h NIDV 
 
 

8. Údaje o činnosti Školní družiny  
 
Školní družina začala v plném režimu pracovat od 2. 9. 2014 a její činnost se 
řídila Školním vzdělávacím plánem pro ŠD, který zpracovala vychovatelka 
ve spolupráci s ředitelkou školy, a ze kterého pak vychází konkrétní měsíční 
plány práce. 
Družinu navštěvovalo celkem 30 dětí. 
Činnost ŠD byla po celý rok zaměřena na smysluplné trávení volného času, 
děti se věnovaly výtvarným, informačním, sportovním a tvořivým 
činnostem, které byly začleněny do celoroční družinové hry. 
V rámci ŠD pracovaly kroužky sportovní, dramatický, výtvarný, flétny. 
Činnost těchto kroužků pak byla prezentována na společných akcích 
s rodiči. 

                                                                                                                                                                                      
9. Údaje o výchovně vzdělávacích akcích pro žáky, mimoškolních 

aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Akce pro celou rodinu 
 

 Bylo, nebylo (procházka obcí zaměřená na její historii se zajímavými 
úkoly pro rodiče a děti) 

 Podzimní hrátky (netradiční disciplíny pro rodinná družstva) 
 Velikonoční tvoření (pracovní dílna s rodiči a dětmi) 
 Strašidelná škola (večerní komentovaná prohlídka školy pro rodiče a 
děti s plněním řady úkolů) 

 
Výchovně vzdělávací akce 

 Program proti šikaně – fa Zaoral 
 Jak se chovat k pejskovi – fa Zaoral  



 Mobilní dopravní hřiště 
 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku, odznak cyklisty 
 Zdravé zuby- přednáška s praktickou ukázkou čištění zubů 
 Hasík – výchovně vzdělávací program pro žáky 2. ročníku (HZS Nový 
Jičín) 

 Divadelní představení „Čtyřlístek“ (Divadlo loutek Ostrava) 
 Divadelní představení „Včelí medvídci“ 
 Divadelní představení „ Kašpárek a čert“ 
 Plavecký výcvik 

 
Projekty: 
 

 „Šupinka kapříka Pepíka“ – celodenní projekt s vánoční tematikou 
 Den Země – celodenní projekt  
 Setkání s myslivci – environmentální výchova (celodenní projekt 
zaměřený na správný postoj k přírodě 

Exkurze: 
 

 OVOCENTRUM Valašské Meziříčí – exkurze ve firmě dodávající ovoce 
do školy v rámci projektu Ovoce do škol 

 Jak se žilo na venkově – exkurze do Valašského muzea v přírodě v 
Rožnově 

 
Akce pro veřejnost a jiné: 
 

 Vystoupení žáků školy na setkání se seniory obce 
 Rozsvěcování Vánočních stromů – vystoupení žáků na akcích obcí 
Trnávka a Kateřinice 

 Vánoční jarmark – ukázka žákovských prací s vánoční tematikou 
 Malá zahradní slavnost – vystoupení žáků spojené se slavnostním 
ukončením školního roku 

 Mikulášská besídka (DDM Kopřivnice) 
 Den otevřených dveří pro předškoláky 
 Lehkoatletický trojboj ZŠ Petřvald 
 Požární ochrana očima dětí - soutěž 
 Soutěž s panem Popelou – sběr papíru (v přepočtu na 1 žáka- 74,18 
kg 40. místo v regionu Severní Morava, celkem 4080 kg papíru -78. 
místo v regionu). 

 Florbalový turnaj družstev pod záštitou OÚ Kateřinice 
 Turnaj v Molkky (vikingská hra) 
 

10. Údaje o inspekční činnosti 
 
V tomto školním roce proběhlo testování žáků 4. ročníku v rámci 
mezinárodního šetření TIMSS 2015 v oblasti přírodovědné a matematické 



gramotnosti. Šetření se zúčastnilo všech 13 žáků, výsledky šetření zatím 
nejsou známy. 
   

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních    
programů 

 
Ve školním roce 2014/2015 nebyla škola zapojena do rozvojových a 
mezinárodních programů. 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
Škola nenabízí kurzy v rámci celoživotního učení. 
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 
vzdělávání – rozšiřující studium pro zvýšení kvalifikace (1 pedagog) 
 
 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola se zapojila do výzvy MŠMT č. 56 a předložila žádost o finanční 
podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Klíčovými aktivitami jsou:  

- Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
gramotnosti 

- Zahraniční jazykový kurz pro učitele 
- Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, 

přírodovědných a technických předmětů v zahraničí 
Projekt byl schválen a škola obdržela finanční prostředky v celkové částce 
219 189,- Kč. 
Zahraničního jazykového kurzu v anglickém Brightonu se účastnila 
vyučující AJ během srpna 2015. 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole není zřízena samostatná základní organizace odborové 
organizace pracovníků ve školství. 
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním roce 
2014/2015: 

 OÚ  Trnávka 
 Kulturní komise při OÚ Trnávka 
 OÚ Kateřinice 
 Školská rada ZŠ Trnávka 



 PPP Nový Jičín 
 TJ Sokol Trnávka 
 Obecní knihovna Trnávka 
 Svaz zahrádkářů Trnávka 
 Myslivecké sdružení Trnávka- Kateřinice 
 Policie ČR 
 Hasičský záchranný sbor Nový Jičín 
 Dopravní hřiště Příbor 
 DDM Kopřivnice 
 ZŠ Petřvald 
 MŠ Kateřinice 
 ASA s.r.o. 
 ANSA knihy s.r.o. 
 Ovocentrum Valašské Meziříčí 
 Divadlo loutek Ostrava 

 

15. Závěr  
Podařilo se: 
 

 pokračovat ve zviditelňování práce školy na veřejnosti (veřejná 
vystoupení žáků, prezentace žákovských výrobků, akce pro rodiče a 
děti), 

 navázat spolupráci s novým vedením obce 
 realizovat projektové činnosti  
 získat finanční prostředky na další rozvoj vzdělávání (výzva 56 
MŠMT) 

 zajistit konání plaveckého výcviku v novém školním roce na nově 
vybudovaném bazénu v nedalekém Brušperku 

 udržovat naplněnost ŠD 
 udržovat komunikaci mezi rodinou a školou prostřednictvím portálu 
„Škola na dlani“ 

 zpřístupnit školu rodičům kdykoli podle jejich potřeb – konzultační 
hodiny vyučujících 

  zamezit volnému vstupu cizích osob do budovy školy (bezdrátový 
zvonek) 

 omezit úrazovost žáků, zařadit výukové programy či projekty k této 
problematice do vyučování, v tomto školním nedošlo k žádnému 
vážnějšímu úrazu, který by vyžadoval delší dobu léčení 

 rozvíjet spolupráci s výše uvedenými organizacemi a subjekty 
 vyměnit podlahovou krytinu v jedné ze tříd, v kuchyni a ve výdejně 
 ušetřit na energiích 

 
 
 
 



 
 
Cíle a záměry pro další školní rok: 
 
Priority:  
 

 pokračovat v osvědčené spolupráci se zřizovatelem školy a ostatními 
subjekty a organizacemi 

 úspěšně dokončit práce na šablonách k výzvě 56 (viz výše) 
 udržet naplněnost školy 
 nabízet přívětivé a bezpečné prostředí venkovské malotřídní školy 
založené na vzájemné úctě, důvěře a pocitu sounáležitosti 

 pracovat na udržení kvalitního a kvalifikovaného pedagogického 
sboru  

 vytvářet podmínky pro individuální přístup a osobnostní rozvoj žáků 
 za aktivního přispění žáků zlepšovat kvalitu a estetický vzhled 
prostředí školy, zapojit žáky do vnitřní i vnější výzdoby budovy školy, 
vést je k pořádku a ekologickému chování (třídění odpadů) 

 zapojovat se do soutěží vyhlašovaných různými organizacemi, 
pokračovat v pořádání společných akcí pro rodiče a děti, 

 v rámci finančních možností provést výměnu podlahových krytin 
v dalších třídách 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16. Základní údaje o hospodaření školy 

    
   
Kalendářní rok 2014 
Celkové výnosy v roce 2014 činily:       3.236.622,-  
Tyto výnosy měly následující strukturu: 
Příspěvek od zřizovatele        550.000,-  
Příspěvek MŠMT vyplacený prostřednictvím krajského úřadu   2.643.674,-  
Tento příspěvek byl použit na výplatu platů zaměstnanců a zákonných odvodů, na 
nákup učebnic a učebních pomůcek, další vzdělávání, software. Byl vyúčtován v plné 
výši. 
 
Výběr – družina         30.000,-  
Ostatní (úroky z.bú., sběr, přeplatek energií)     12.948,-  
 
 
Celkové náklady v roce 2014 činily       3.200.207,-  
Jejich struktura byla následující: 
 
Materiál          109.528,-  
 z toho např. 
 Učební pomůcky,knihy a materiál pro výuku    54.701,-  
 Vybavení         21.128,-  
  
Energie          113.814,-  
 
Opravy           62.974,-   
 
Služby          296.301,-  
 z toho např. 
 Dovoz stravy         36.660,-  
 Stravování zaměstnanců – věcné náklady    15.495,-
  
 Stravování žáků – věcné náklady      86.600,-  
  Telekomunikační služby       18.031,- 
  
 Účetní práce         56.338,- 
  
 Plavání žáků         27.600,- 
  
Osobní náklady         2.576.607,-  
 
Pojištění, daň z úroku        7.332,- Kč 
 
Odpisy          22.216,- Kč 
 
DDHM          11.435,- Kč 
 
 
Zpracoval: Ing. Ivana Némethová 


