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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 zřízena 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizace školy je nezměněna, škola stále disponuje 
třemi třídami se čtyřmi postupnými ročníky. Ve školním 
roce 2021/2022 bylo vyučování zahájeno 1. září a bylo 
organizováno takto: 
I. třída:  2. ročník (12 žáků) 
II. třída:   3. a 4. ročník (23 žáků) 
III. třída: 1. ročník (16 žáků) 
 

Ročník Počet žáků Dívek Chlapců 
1. 16 9 7 
2. 12 6 6 
3. 16 8 8 
4. 7 4 3 

celkem 51 27 24 
 
 

Trnávka Kateřinice 
20 žáků 22 žáků 

 
Po ukončení 4. ročníku přestupují naši žáci na úplné 
školy, tentokrát všichni na ZŠ Petřvald. 
 
 

ZŠ a MŠ 
Petřvald 

ZŠ Brušperk ZŠ Příbor  ZŠ a MŠ 
Kopřivnice  

7  žáků 0 0 0 žáci 
 
 
 
 
 
 
 

Materiálně technické vybavení školy 
Učebny, herny Vyhovující 
Odborné učebny Počítačová učebna – vyhovující, 4 PC 
Odpočinkový areál, zahrada Dětské prvky už byly nevyhovující 

z hlediska bezpečnosti dětí, proto byly 
odstraněny, altán zůstává 

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

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



 

třídách 
Vybavení učebními pomůckami  

vyhovující 
Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Vyhovující, nadstandartní 

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, žáci i učitelů mají k dispozici tablety, vše 
pořízené v rámci dotací vyhlášených MŠMT. 
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. 
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 .  
Součástí výuky TV je i plavecký výcvik žáků, který 
probíhal opět na plaveckém bazénu v Brušperku, který je 
pro nás časově dostupnější (vzdálenost od školy asi 4 km) 
a zároveň dopravu jsme měli dotovánu z rozvojového 
programu MŠMT.  
K relaxaci žáků během hlavní přestávky a k odpoledním 
činnostem ve Školní družině slouží školní zahrada 
s altánkem, většina dětských prvků musela být 
odstraněna z důvodu nevyhovujících bezpečnostních 
požadavků. Zahrada je v posledních letech v případě 
příznivého počasí využívána i jako místo pro konání 
celoškolních akcí pro rodiče (slavnostní zahájení, 
slavnostní ukončení roku, besídky, soutěže apod.).  
Stravování žáků je zajištěno dovozem stravy ze školní 
jídelny při ZŠ Petřvald.   



Škola je stále zapojena do projektů Evropské Unie Ovoce 
do škol a Mléko do škol. Dodavatelem obou komodit je 
firma Ovocentrum z Valašského Meziříčí.  
 
Dále byla škola zapojena do projektu s názvem 
„Z Neználka Všeználkem II,  činnosti na tomto projektu 
byly ukončeny k 30. 6. 2021, monitorovací zpráva byla 
zaslána na MŠMT, všechny finanční prostředky byly 
vyčerpány. Dne 12.1. 2022 byla schválena závěrečná 
zpráva o realizaci tohoto projektu s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013929 . 
Na základě  odeslání nové žádosti o poskytnutí dotace 
a jejím přijetí dne 28. 06. 2021 v rámci Výzvy č.02_20_080 
Šablony III rozhodlo MŠMT o poskytnutí  další dotace 
ve výši 265 509,00 Kč na realizaci výstupů aktivit  nového 
projektu s názvem Z Neználka Všeználkem III (registrační 
číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022666. Práce na 
aktivitách byly zahájeny k 1. 9. 2021 a budou ukončeny 
k 30.6. 2023.  Bližší informace ad9). 
 
I tento školní rok byl poznamenán pandemií covidu. Na 
základě testování byly zachyceny případy nákazy  mezi 
dětmi a KHS nařídila úplnou karanténu všech žáků a 
zaměstnanců školy. Vyučování tak přešlo k 11.11.  2021 
do 19.11. 2021 na on-line formu.  Další vlna nemocnosti 
pak nastala na začátku druhého pololetí, kdy byla 
ředitelka školy z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců 
(70 %) nucena požádat MŠMT o změnu v organizaci a 
v době od 1. 2. 2022 do 3. 2. 2022 bylo uděleno výjimečné 
volno. Shodou okolností na toto datum navazovaly jarní 
prázdniny, takže nedocházelo k dalšímu šíření. 
Vysoká nemocnost žáků přinesla nárůst počtu 
zameškaných hodin ve  všech třídách, viz tabulka ad 6). 
 
Z důvodu plánované rekonstrukce topného zařízení a 
elektroinstalace ve škole s následným malováním celého 
objektu a výměnou krytiny ve školní družině a jedné ze 
tříd byl školní rok ukončen v pátek 24. 6. 2022 a na 
zbývající dny školního roku bylo vyhlášeno ředitelské 
volno. Práce probíhaly intenzivně po celou dobu školních 
prázdnin, přesto bylo potřeba posunout začátek nového 
školního roku na pondělí 5. 9. 2022. 
 
 
 



 

 
2. Přehled oborů základního vzdělávání a 

vzdělávací programy 
 

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

 
 

Učební plán  2021/2022 
Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 
Český jazyk 9 10 10 7 
Anglický jazyk - - 3 3 
Matematika 4 5 5 5 
Prvouka 2 2 2 - 
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 
 

Pedagogičtí pracovníci:  
 

pracovní zařazení úvazek 
ředitel 100 % 
učitel  100 % 
učitel                                    100% 
Učitel 45,45 % 

Vychovatel 77, 38 % 
Asistent pedagoga 75%  
Asistent pedagoga 75% 

  
  



V tomto školním roce pracovaly ve třídách dvě 
asistentky pedagoga, jedna z nich ve 2. ročníku, druhá 
ve 4. ročníku. 

 
 

Provozní zaměstnanci: 
 

pracovní zařazení úvazek 
školnice 75 %  

topič 12,5 %  
výdejčí stravy 37,5% 

 
 
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. 
 
 

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

Zápis do 1. ročníku proběhl tentokrát prezenčně dne  7. 4. 
2022.  
 
 

Přihlášené děti              13 
 

Z toho děti po odkladu 1 

z toho nově počet odkladů                           1 
 

 
Výsledky přijímacího řízení byly vyvěšeny na webových 
stránkách školy. K základnímu vzdělávání bylo přijato 12 
žáků, jednomu žáku na základě žádosti zákonného 
zástupce a přiložených potřebných dokumentů bylo 
uděleno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 
 

Dne 17. 5. 2022 bylo na webových stránkách školy 
zveřejněno datum konání zvláštního zápisu do základního 
vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona 



 

č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství), které bylo 
stanoveno na 6. 6. 2022, s nulovým výsledkem. 
V současné době nemáme ve škole žádného ukrajinského 
žáka. 
K 1. 9. 2022 nastoupilo do 1. ročníku 12 žáků,  z toho 
jeden z jiné spádové oblasti. 
 
 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu 
 

Rozsah a obsah výuky korespondoval s učebními 
osnovami uváděnými v ŠVP.  Využívané výchovné a 
vzdělávací strategie byly v souladu,  dosahované výsledky 
každého žáka byly vyhodnocovány ke vztahu k výstupům 
ŠVP. 
 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí 
školního roku 2021/2022 
 

Tabulka prospěchu za 1. pololetí 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr třídy a 
školy 

1. 16 16 0 0 1,00 
2. 12 12 0 0 1,07 
3. 16 16 0 0 1,05 
4. 7 5 2 0 1,14 

celkem 51 49 2 0 1,06 
 
Tabulka prospěchu za 2. pololetí 
 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli Průměr tříd 

1. 16 16 0 0 1,03 
2. 12 12 0 0 1,11 
3. 16 13 3 0 1,11 
4. 7 5 2 0 1,22 

celkem 51 46 5 0 1,11 
 
 



 
Tabulka docházky 1. pololetí 

 
Ročník Omluvené 

hodiny 
celkem 

Neomluvené 
hodiny 

Průměr 
omluvených hodin 

na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. ročník 869 0 54,31 0 
2.ročník 604 0 53,33 0 
3. ročník 994 0 62,12 0 
4. ročník 347 0 49,57 0 
Celkem 2814 0 55,17 0 
 
 
Tabulka docházky 2. pololetí 
 
Ročník Omluvené 

hodiny 
celkem 

Neomluvené 
hodiny 

Průměr 
omluvených hodin 

na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. ročník 731 0 45,68 0 
2.ročník 544 0 45,33 0 
3. ročník 847 0 62,12 0 
4. ročník 247 0 49,57 0 
Celkem 2369 0 46,45 0 
 
 
Počty omluvených hodin byly v prvním pololetí extrémně 
vysoké, podepsala se na tom vysoká nemocnost , ve 
druhém pololetí se počty zameškaných hodin mírně 
snížily. 
 

 
7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

rizikového chování a zajištění podpory dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a 
s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
Individuální integrace postižených dětí: 
 

Převažující stupeň PO Počet žáků 
1. stupeň 1 
2. stupeň 4 
3. stupeň 2 
Celkem 7 

 



 

Z uvedené tabulky vyplývá, že škola na konci školního 
roku evidovala celkem 7 žáků, kterým byla poskytována 
podpůrná opatření podle doporučení Školského 
poradenského zařízení.  Dvěma  žákům byla věnována 
jedna hodina speciálně pedagogické péče, která 
 v  organizaci vyučování nahrazovala jednu hodinu ČJ. Dva 
žáci pracovali pod dohledem asistentů pedagoga. 

 Zároveň byla  škole poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu – Nástroje pro oživení  a odolnost -- ve výši 
8 775,- Kč, jejímž cílem bylo poskytování individuálního 
nebo skupinového doučování.  
Na základě dohody s třídními učiteli byli do skupin 
zařazeni žáci , kteří byli ohroženi školním neúspěchem a 
byla jim věnována zvláštní péče. 
 
Vzhledem k velikosti školy se na prevenci sociálně 
patologických jevů podílí celý pedagogický tým. V tomto 
školním roce nebyl řešen žádný projev rizikového 
chování, všichni žáci měli zameškané hodiny řádně 
omluveny zákonnými zástupci. 
 

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Dlouhodobým cílem vedení školy v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků je: 

 dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti 
pedagogického kolektivu; 

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

Většina kurzů DVPP se uskutečníla online:  
 Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami II, 
 Lex Ukrajina – přijímání a vzdělávání žáků – 

azylantů 
 Pedagogové dále sledovali weby, které poskytují 

pomoc při výuce a nabízejí nové náměty při práci 
v jakémkoli předmětu – ČT edu 
 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 

 
Projekty financovány z prostředků EU 

 „Ovoce do škol“ 
 „Mléko do škol“ 



  škola získala 558 366,- Kč na realizaci výstupů a 
jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu s 
názvem „Z Neználka Všeználkem II“, s datem 
čerpání od 1. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2021. 
Dotované aktivity:  

 Klub  čtenářský 
 Klub logiky a deskových her 
 Odpolední škola 
 Využití ICT ve vyučování (nákup tabletů) 
 Projektové dny ve škole a mimo školu 
 Projektové dny ve školní družině 
 Funkce školního  asistenta pro ZŠ i pro ŠD 

Všechny výše uvedené prostředky byly vyčerpány. 
Na základě nové výzvy získala škola 265 509,00 Kč na 
realizaci výstupů aktivit  nového projektu s názvem Z 
Neználka Všeználkem III s datem zahájení  1.9.2021 a 
datem ukončení 31. 8. 2023. 
Dotované aktivity: 

 Klub logiky a deskových her 
 Klub čtenářský 
 Odpolední škola 
 Projektový den – zaměřený sportovně : 

Házenkářská abeceda 
 Školní asistent 

 
Vlastní akce školy: 

 Návštěva divadelního loutkového představení DLO 
– Vosa Marcelka 

           --Smrt na hrušce 
 Exkurze do Planetária Ostrava 
 Exkurze do skanzenu Rožnov spojená s akcí 

Pohádkový les pro děti 
 Mezinárodní den dětí – sportovní akce celé školy 
 Projektové dny:  

--Rozbitý zvoneček (vánoční obyčeje) 
--Ptáci v zimě (jak a co připravit přezimujícím    
ptákům ke krmení) 
-- Projektový den s myslivci 

 Zapojení do výtvarných soutěží různých subjektů  
 Lehkoatletický trojboj školní kolo a meziškolní kolo 

v ZŠ Petřvald 
 Olympijský trojboj Emila Zátopka pro žáky 3. 

ročníku 
 Návštěva obecní knihovny 



 

 
Akce pro celou rodinu: 

 Vlaštovka Berta (akce pro rodiče a děti) 
 Vánoční jarmark  (výrobky vytvořeny během 

měsíce listopadu a poloviny prosince a  vystaveny 
během odpolední na zadním dvorku školy) 

 Velikonoční orientační běh (akce pro celou rodinu) 
 Vystoupení žáků na původní Rozsvěcování 

vánočního stromu nahráno a odkaz ke shlédnutí 
vložen na webové stránky školy. 
 

Součástí školy je zároveň Školní družina, která začala 
v plném režimu pracovat od 2. 9. 2021 a její činnost se 
řídila Školním vzdělávacím programem pro ŠD, který 
zpracovala vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy, 
a ze kterého pak vycházely konkrétní měsíční plány práce. 
Činnost ŠD je zaměřena na smysluplné trávení volného 
času, děti se věnovaly výtvarným, informačním, 
sportovním a tvořivým činnostem, které byly podřízeny 
danému ročnímu období a celá doba činnosti byla 
podřízena celodružinové hře s názvem „Pipi Dlouhá 
punčocha“.          
Veškeré akce pro celou rodinu byly organizovány pod 
garancí Školní družiny se zapojením ostatních vyučujících. 
                                                                                                                                                                                                              
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené    
Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce nebyla realizována inspekční 
činnost na místě. 
 
11.  Základní údaje o hospodaření školy – viz příloha  
 
12. Závěr 
Stále se daří a podařilo se: 
 

 pokračovat v osvědčené spolupráci se 
zřizovatelem školy,  s ostatními  subjekty a 
sdruženími jen v omezené míře s ohledem na 
epidemiologickou situaci,  

 přispívat krátkými zprávami do obecního 
čtvrtletníku, 

 udržet naplněnost školy, v současné době má škola 
55 žáků, tj. o čtyři více než vloni, 



 pracovat na udržení kvalitního, kvalifikovaného a 
stabilního pedagogického sboru, případně zajistit 
adekvátní zástupy, 

 vyřešit situaci s nařízenými karanténami a 
nemocností jak žáků, tak zaměstnanců, 

 udržovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi 
rodinou a školou, 

 zajistit bezproblémové testování žáků i 
zaměstnanců a s tím spojené administrativní práce, 

 zahájit činnosti spojené s nově poskytnutou dotací 
MŠMT z operačního programu Výzkum, věda, 
vzdělávání, 

 na základě aktivity zřizovatele školy byla 
zrealizována rekonstrukce topného zařízení v celé 
škole, zahrnující výměnu kotlů a všech topných 
těles, dále  byla provedena celková rekonstrukce 
elektroinstalace, výměna krytiny ve školní družině 
a jedné ze tříd, 

 provedení částečného oplocení školního pozemku. 
 

 
Cíle a záměry pro další školní rok: 

Priority:  
 důraz na kvalitu výuky, vést žáky k samostatnosti  
od nejnižších ročníků, 

 předcházet kázeňským problémům, 
 zvýšenou pozornost věnovat žákům se stanovenými 
podpůrnými opatřeními, žákům nadaným a 
mimořádně nadaným,  

 spolupracovat s rodiči, udržovat příznivou 
atmosféru na půdě školy, 

 pokračovat v činnostech na projektu „ Z Neználka 
Všeználkem III a dovést je ke zdárnému konci 
 k 31. 8. 2023, 

 zajistit dostatečná preventivní hygienická opatření 
(dostatek dezinfekčních prostředků, zamezit vstup 
cizích osob do budovy školy), 

 nadále spolupracovat se zřizovatelem školy 
v oblasti oprav a investic. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Příloha 1 
 
Výroční zpráva 
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím 
Za období 1. 1. – 31. 12. 2021 
 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola 
podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra 
školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného 
postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. 
v platném znění 
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace - 0 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o 
neposkytnutí informace - 0 
 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání 
rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 
 
 
 
V Trnávce dne 3. 1. 2022 
 
 
Zpracovala Mgr. Ivana Vidličková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 



 
Příloha k výroční zprávě – Základní údaje o hospodaření školy 
 

  KKaalleennddáářřnníí  rrookk  22002211  
Celkové výnosy  v roce 2021 činily:     
   5.805.724,- Kč 
Tyto výnosy měly následující strukturu: 
Příspěvek od zřizovatele     
   575.853,- Kč 
 Příspěvek MŠMT vyplacený prostřednictvím krajského 

úřadu    4.995.618,- Kč 
TTeennttoo  ppřřííssppěěvveekk  bbyyll  ppoouužžiitt  nnaa  vvýýppllaattuu  ppllaattůů  zzaamměěssttnnaannccůů  aa  
zzáákkoonnnnýýcchh  ooddvvooddůů,,  nnaa  nnáákkuupp  uuččeebbnniicc  aa  uuččeebbnníícchh  ppoommůůcceekk,,  
ddaallššíí  vvzzdděělláávváánníí,,  ssooffttwwaarree..  BByyll  vvyyúúččttoovváánn  vv  ppllnnéé  vvýýššii..  
ČČeerrppáánníí  pprroossttřřeeddkkůů  EESSFF  ((pprroojjeekktt  ŠŠaabblloonnyy))      
      114499..331177,,--  KKčč    
  
VVýýbběěrr  ––  ddrruužžiinnaa              
    2255..225500,,--  KKčč  
OOssttaattnníí  ((ssbběěrr,,  bbeezzúúppllaattnněě  nnaabbyyttéé  tteessttyy))      
      3322..668822,,--  KKčč  
ČČeerrppáánníí  rreezzeerrvvnnííhhoo  ffoonndduu          
      2244..330044,,--  KKčč  
  
  
Celkové náklady v roce 2021 činily     
   5.779.662,- Kč 
Jejich struktura byla následující: 
  
MMaatteerriiááll                
    115599..887777,,--  KKčč  
  zz  ttoohhoo  nnaappřř..  
  KKnniihhyy,,  uuččeebbnniiccee,,  CCDD  aa  oossttaattnníí  mmaatteerriiááll  pprroo  vvýýuukkuu
        4499..110022,,--  KKčč  
  VVyybbaavveenníí              
    3399..665511,,--  KKčč  
    
EEnneerrggiiee                
    112200..111111,,--  KKčč  
  
OOpprraavvyy                  
    3300..889900,,--    KKčč  
  
SSlluužžbbyy                
      331144..774433,,--  KKčč  



 

  zz  ttoohhoo  nnaappřř..  
  SSttrraavvoovváánníí  žžáákkůů  ––  vvěěccnnéé  nnáákkllaaddyy      
      6666..114499,,--  KKčč  
    TTeelleekkoommuunniikkaaččnníí  sslluužžbbyy        
      1133..338822,,--  KKčč    
  ÚÚččeettnníí  pprrááccee            
      4455..550000,,--  KKčč  
  MMzzddoovvéé  úúččeettnniiccttvvíí          
      2255..885500,,--  KKčč    
  PPllaavváánníí  žžáákkůů            
      5511..887700,,--  KKčč    
  SSooffttwwaarree              
    77..449988,,--  KKčč  
  PPooppllaattkkyy  bbaannccee            
    66..885599,,--  KKčč  
  
OOssoobbnníí  nnáákkllaaddyy              
    55..004477..229944,,--  KKčč  
  
PPoojjiiššttěěnníí,,  sspprráávvnníí  ppooppllaattkkyy          
      2277..990033,,--  KKčč  
  
OOddppiissyy                
      2222..776644,,--  KKčč  
  
DDDDHHMM                
    5566..005500,,--  KKčč  
  
ŠŠkkoollaa  uuzzaavvřřeellaa  hhoossppooddaařřeenníí    kk  3311..1122..22002211  ssee  zziisskkeemm  
2266..006622,,--  KKčč  aa  ppoožžááddaallaa  zzřřiizzoovvaatteellee  oo  jjeehhoo  ppřřiidděělleenníí  ddoo  
rreezzeerrvvnnííhhoo  ffoonndduu..  
  
  
  
  
ZZpprraaccoovvaall::  KKuunnzziittee  ss..rr..oo..  
 


