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1. Charakteristika školy 

 

 

 

Název školy:                                              Základní škola a Mateřská škola Vlčnov,  

                                                                         příspěvková organizace 

                                                                        /změna názvu od 1. 5. 2006/                 

 

Zřizovatel, adresa:      Obec Vlčnov 

         právní forma: Obec, IČO: 00291561 

         se sídlem č. 124, 

                   687 61 Vlčnov 

 

 

Právní forma:                  škola s právní subjektivitou  

 

 

Jméno ředitelky školy:                               Mgr. Petra Mlýnková 

 

 

Kontakt na zařízení:                                   tel.: 572 675 117 

         e-mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz 

 

 

Datum zřízení:      1. 1. 2003 

  

  

 

Datum zařazení do sítě:                1. 1. 2003 

                                                                      

 

 

IZO:                                                           102 743 207 

 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí 

o zařazení do sítě, kapacity:                      Základní škola      

                                                                   (kapacita 540 žáků) 

        

                                                                   Mateřská škola  

                                                                   (kapacita 120 dětí) 

                                                                   

                                                                   Školní jídelna  

                   (kapacita 500 jídel) 

        

                                                                   Školní družina  

                                                                         (kapacita 90 žáků) 

                                                                           

                                                                         Školní klub  

                                                                         (kapacita 100 žáků) 

mailto:zsvlcnov@uhedu.cz
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2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: 
 

  Počet tříd 

Počet 

žáků/dětí 

Počet 

žáků na 

třídu 

1. stupeň 7 135 19,28 

2. stupeň 4 89     22,25 

MŠ 4 108     27 

ŠD 3 82 27,33 

ŠK 9 74 8,22 

ŠJ x       324 x 

  

 

 

Školská rada: zřízena ke dni 31. 8. 2005 

 

Členové: 

- zástupci zřizovatele: Mgr. M. Kvasnička, Ing. R. Srnec, Ing. M. Dacíková 

- zástupci zákonných zástupců: Ing. H. Mošťková, P. Brandýsová-Kučerová, F. Smrtka  

- zástupci pedagogů: Mgr. R. Sojková, Mgr. J. Milošová, Mgr. K. Knotková 

Schůze školské rady se konala: 2x v období šk.roku 2018/2019. 

 

 

                                                          

3. Vzdělávací program 

 

Všechny ročníky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvkové organizace.               

 

 Volitelné předměty     

                              

Cvičení z českého jazyka                                                  8., 9. ročník 

Cvičení z matematiky                                                        8., 9. ročník                     

                                                  

Nepovinné předměty                                                        

      

Náboženství                         1. - 9. ročník 

Zdravotní tělesná výchova                                                1. - 5. ročník   

           

 

 Personální zabezpečení činnosti školy 

 a) p e d a g o g i č t í   p r a c o v n í c i 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Inter. 23 18,49 
Exter. 2 0,27 
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Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

                                                           

 

 

b) n e p e d a g o g i č t í     p r a c o v n í c i 

 

 

 

 

 

c) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

    Institucionální vzdělávání 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

b) Studium k prohloubení odborné kvalifikace 

Veselé počítání s hudbou                                                                       2x 

Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit                                               1x 

Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol v zavádění kolegiální            

podpory, interního mentoringu a formálního hodnocení škol               2x 

Školení BOZP                                                                                        1x 

DVPP O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem                            1x 

DVPP Agresivní žák ve třídě                                                                 1x 

DVPP Dysortografie                                                                              1x 

DVPP Asistent pedagoga – role v týmu, spolupráce s pedagogem       1x 

Školení BOZP – DVPP                                                                          1x 

 

Samostudium 

Pracovní zařazení Počet osob 

Ředitelka školy 1 

Zástupce ředitelky  1 

Vyučující I. stupně 7 

Vyučující II. stupně 7 

Z toho: 

Výchovný poradce 

Metodik ICT 

Metodik prevence 

 

1 

1 

1 

 

Vychovatelky ŠD 3 

Asistentky pedagoga 4 

Externí učitelé náboženství 2 

Pracovní zařazení Počet osob Úvazek 

školník 1 1,0 

topič 1 0,25 

uklizečka 4 3,6 

vedoucí školní 

jídelny 

1 1,0 

hlavní kuchařka 1 1,0 

pomocná kuchařka 3 3,0 

účetní 1 1,0 
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4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a údaje                           

     o přijímacím řízení 

a) zapsaní a zařazení žáci 

 

zapsaní do 

1. tříd 2018 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupilo do 

1. tříd 2018 

zapsaní do 

1. tříd 2019 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupilo do 

1. tříd 2019 

31           8 23 33 6 26* 

 *1žák nenastoupil 

 

b) počty žáků přijatých ke studiu do středních škol 

 

  gymnázium   SOŠ SOU, U 

8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří   

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí 

4 3 0 0 4 4 8 8 4 4 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

         
a) celkový prospěch žáků ve škole na konci šk. roku  

 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 23 19 4 - - 

2. 14+14 11+13 3+1 - - 

3. 27 25 2 - - 

4. 20 17 3 - - 

5. 17+20 13+17 3+3 1 - 

celkem za  

1. st. 

135 115 19 1 - 

6. 25 11 14 - - 

7. 23 8 15 - - 

8. 25 8 17 - - 

9. 16 4 12 - - 

celkem za  

2. st. 

89 31 58 - - 

celkem 224 146 77 1 - 

  

b) pochvaly a ocenění: 59 žáků, 

   z toho knižních odměn: 33 žáků,  

   udělil/a: třídní učitel/ka, důvod: reprezentace školy na soutěžích a olympiádách, práce pro  

   třídní kolektiv, výborné sportovní výsledky, reprezentace školy  

 c) jiná kázeňská opatření: napomenutí třídního učitele:  7 žáků 

                                           důtka třídního učitele:              5 žáků 

                                           důtka ředitelky školy:              0 žáků 

                                           snížená známka z chování:          0 žáků  

d) absence a snížené stupně z chování 
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Absence 

 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1.pololetí 8 736 0 

2.pololetí 10 142 0 

Celý školní rok 18 878 0 

 

Stupeň z  chování Počet % ze všech žáků 

2-uspokojivé 0 0 

3-neuspokojivé 0 0 

 

 

                                                      

6. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Minimální preventivní program byl vypracován na základě konkrétních situací v naší škole. 

Jeho hlavním cílem bylo zvýšení informovanosti žáků v oblastech týkajících se životního 

stylu a prevence sociálně patologických jevů. Dalším úkolem bylo pomáhat stmelovat             

a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky        

a předcházet tak ponižování a šikaně. 

Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách a  úzké spolupráci s vyučujícími se všechny 

stanovené cíle ve školním roce 2018/2019 dařilo plnit. 

Základními pilíři prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu v uplynulém 

školním roce bylo: 

- Zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže – rozvíjení sociálních dovedností (orientace 

v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování, uvědomování důsledků jednání). 

- Posilování komunikačních dovedností - schopnost řešit problémy, konflikty, vhodně 

reagovat na stres, neúspěch a kritiku. 

- Vytváření pozitivního sociálního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 

zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez 

strachu a nejistoty. 

Výše uvedené bylo prováděno formou besed, přednášek, výchovných programů a v případě 

potřeby i komunitních kruhů. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se do prevence dle MP ochotně zapojovali, někteří se               

i zúčastnili speciálních seminářů či vzdělávacích programů. 

 

Přednášky, které proběhly ve šk. roce 2018/2019 v rámci školního celoročního projektu 

s názvem ,,Rizikové chování“              
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1. ročník: tř. 1.A             Můj nový svět I 

                                    Místo, kde žijeme 

 

2. ročník: tř. 2.A, B         Moje tělo a jak se k němu chovat 

                                    Nebezpečí kolem nás 

 

3. ročník: tř. 3.A             Šikana versus kamarádství 

                                          Patologické závislosti 

 

4. ročník: tř. 4.A             Šikana 

                                    Krádeže mezi dětmi ve škole 

                                    Komunitní kruh - 2x 

 

5. ročník: tř. 5.A, B         Kyberšikana 

                                          Dospívání 

                                          Kriminalistika v praxi 

 

6. ročník: tř. 6.A             Každý jsme originál 

                                    Šikana 

 

7. ročník: tř. 7.A             Poruchy příjmu potravy 

                                    Syndrom CAN 

 

8. ročník: tř. 8.A             Závislosti 

                                          Stres a jeho zvládání 

                                          Autogenní trénink 

                                          Sex, AIDS, Vztahy - ext. 

 

9. ročník: tř. 9.A             Autogenní trénink 

                                          Sex, AIDS, Vztahy - ext. 

                                                            První krůčky k zákonu I. 

                                                            První krůčky k zákonu II. 

                                                            První krůčky k zákonu III. 

                                                            Bezpečný sex        
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e) volnočasové aktivity: 

 

Ve školním roce 2018/2019 škola nabídla žákům možnost navštěvovat celou řadu zájmových 

kroužků: 

 

Cimbálová muzika                                                               5., 6., 7. ročník 

Čtenářský klub                                                                     2. - 5. ročník       

Dyslektický  kroužek                                                           1. - 5. ročník 

Jóga                                                                                      1. - 5. ročník    

Keramický kroužek                                                              1. - 5. ročník  

Klub logiky                                                                           1. - 5. ročník 

Kroužek anglického jazyka                                                  1. a 2. ročník 

Logopedická prevence                                                          1. ročník 

Matematický kroužek                                                           9. ročník 

Moderní tance                                                                       1. - 5. ročník  

Chemický kroužek                                                                6. - 9. ročník 

Sportovně turistický kroužek                                                6. - 9. ročník                             

Volejbal                                                                                 1.-  9. ročník       

         

Ve spolupráci s organizací Kroužky Zlín fungovaly ve škole placené kroužky: 

 

Bojové sporty a sebeobrana 

Florbal 

Parkur 

 

Škola spolupracuje se ZUŠ z Uherského Brodu a Dolního Němčí. 49 žáků navštěvovalo 

výuku hry na nástroj přímo na ZŠ Vlčnov /klávesy, klavír, kytara, housle, zobcová flétna/      

a 6 žáků hudební obor zpěv. 

Kromě aktivit nabízených při základní škole mohli žáci navštěvovat v obci hasičský kroužek, 

šachy, oddíl kopané, folklorní soubory Vlčnovjánek a Veleťánek.  

 

 

7. Údaje o žácích s SVP a žácích nadaných 

    

Při základní škole pracuje dyslektický kroužek, navštěvovalo jej 10 žáků z 1. stupně               

se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce probíhala v skupinách po dvou nebo třech 

žácích. Podle doporučení PPP, SPC a typu postižení byla činnost kroužku zaměřena na rozvoj 

grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, na rozvoj myšlení, posilování koncentrace    

a pozornosti, pravolevou orientaci. Vedoucí kroužku zpracovala na konci školního roku 

hodnocení dosažených výsledků žáků a navrhla další úroveň nápravy.  

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnovali ve výuce i jednotliví vyučující.    

34 žáků se vzdělávalo podle Individuálního vzdělávacího plánu a 8 žákům byl vypracován 

Plán pedagogické podpory.  

Ve školním roce 2018/2019 začalo pracovat ve škole školní poradenské pracoviště ve složení 

metodik prevence a výchovný poradce. Zajišťovalo péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, péči o žáky nadané, kariérní poradenství, prevenci sociálně patologických jevů. 
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8. Soutěže a přehlídky 

  

 

Název soutěže školní kolo okresní kolo krajské kolo  

1. stupeň     

Atletická olympiáda /ŠD  1. - 3 tř. 1. - 3. tř.   

Dopravní/ŠD 1. - 3. tř 3. tř.   

Den Země  1. - 5. tř.    

Florbalový turnaj Východní 

Slovácko  5.tř.  

 

Matematický klokánek      4. - 5. tř.    

Matematický cvrček   2. - 3. tř.    

Matematická olympiáda                5. tř. 5. tř.   

Noc s Andersenem/ŠD 1. tř.    

Podzimní den 1. - 5. tř.    

Recitační 1. - 5. tř. 1. - 5. tř.   

Recitační/ŠD 1. - 4. tř. 1. - 4. tř.   

Slavíček /ŠD 1. - 4. tř.    

Sportovní den 5. tř.    

Vánoční dílny      1. - 5. tř.    

Výtvarná/ŠD 3. tř. 3. tř.   

Výt.soutěž- Záložka do knih 

spojuje školy 1. - 5. tř.   

Mezinárodní 

projekt 

Zlínský vorvaň   4. - 5. tř.  

2. stupeň     

Biologická olympiáda 6., 8. tř. 6., 8. tř.   

Den Země 6. - 9. tř.    

Chemická olympiáda 9. tř. 9. tř.   

Hledáme nejlepšího mladého 

chemika 9. tř. 9. tř.  

 

Matematický benjamin, kadet 6. - 9. tř.    

Matematická olympiáda 6. - 9. tř. 8. tř.   

Olympiáda z Jč 8. - 9. tř. 9. tř.   

Olympiáda z Aj 7., 8. tř. 7., 8. tř.   

„Píšu povídky, píšu básně“-

soutěž liter. textů 6. tř.   

 

 

Pythagoriága 6., 7. tř. 6., 7. tř.   

Přírodovědný klokan 8., 9. tř.    

Soutěž „Spěchej pomalu“ 6., 8. tř. 6. tř.   

Sportovní den 6. - 9. tř.    

Turnaj ve stolním tenise 6. - 9. tř. 6. - 9. tř.   

Výt.soutěž  -Záložka do knih 

spojuje školy      6. - 9. tř.   

Mezinárodní 

projekt 

Zlínský vorvaň  8.,9. tř.   

Závody ve slalomu 8. tř.    
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9.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

       1) Vydávání školního časopisu 

Ve školním roce 2018/2019 byl vydán školní časopis v měsíci lednu a červnu. 

 

          

        2) Zájezdy, exkurze, výstavy 

 

Žáci 1. - 9. roč. se účastnili v průběhu šk. roku vlastivědně poznávacích exkurzí, 

výletů a vycházek. 

 

Pro žáky 2., 3. tříd byl zorganizován plavecký výcvik, žáci 1. - 5. tříd se zúčastnili 

výukového programu Zdravá 5, žáci 1. třídy Veselé zoubky. 

 

Pro žáky 4. tříd byl zorganizován výukový program /2x dopoledne/ na dětském 

dopravním hřišti v Uh. Brodě, návštěva muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. 

 

Základní škola celoročně spolupracovala s mateřskou školou při zajištění logopedické 

péče. 

 

            Pro žáky 8. tříd byl zorganizován lyžařský výcvik ve skiareálu Praděd. 

 

Žáci 9. třídy nacvičili polonézu na 4. reprezentační ples školy a obce, tančilo 8 párů. 

 

            V rámci kulturních akcí školy se žáci účastnili výchovných koncertů, divadelních  

a filmových představení a exkurzí v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, ve Vlčnově, besed 

v místní knihovně i galerii Na Měšťance, 5. třída navštívila knihovnu B. B. 

Buchlovana. 

 

Kabinet přírodopisu uspořádal exkurzi pro žáky do ZOO Zlín, do přírodovědného 

centra Trnka, návštěvu expozice VIDA Brno s výukovým programem, exkurzi           

do Planetária Brno a na pevnost Poznání Olomouc. 

 

Kabinet zeměpisu zorganizoval sportovně poznávací zájezd do Rakouských Alp, 

cestopisnou přednášku. 

 

Kabinet českého jazyka zajistil pro žáky 2. stupně návštěvu filmového představení 

v kině Máj v Uh. Brodě a návštěvu divadelního představení v hlavním městě.  

 

Kabinet dějepisu uspořádal exkurzi do hlavního města Prahy, exkurzi do Osvětimi, 

výukový program Staleté kořeny. 

 

Kabinet cizího jazyka uspořádal pro žáky zájezd Adventní Vídeň, návštěvu anglického 

divadelního představení. 

 

Výchovná poradkyně uspořádala v rámci výběru povolání pro žáky 9. ročníků exkurzi 

na pracovní úřad UH, SPŠO Uh. Brod, žáci se zúčastnili akce Řemeslo má zlaté dno. 
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Ve spolupráci s místním šachovým oddílem se vybraní žáci zúčastnili šachového 

turnaje škol. 

 

Škola uspořádala pro žáky Sportovní den, Drakiádu, Vánoční dílnu, Vánoční 

koledování, Velikonoční dílnu, Den Země, Den dětí s výukovým programem Seiferos. 

 

Škola se zapojila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Záložka do knih 

spojuje školy, na 1. st. a 2. stupni pokračoval projekt Ovoce a mléko do škol. 

            Ve spolupráci s místními včelaři a přírodovědným centrem Trnka se škola zapojila do                

výukového programu Včely.  

Škola uspořádala pro zákonné zástupce Dny otevřených dveří, akci Poobědvejte 

společně se svými dětmi, podílela se na Vánočním a Velikonočním volejbalovém 

turnaji /žáci, rodiče, učitelé/, besídky pro maminky, prezentace tříd, školní akademii 

pro zákonné zástupce i veřejnost ke Dni matek. 

 

V interiéru školy jsou celoročně vystavovány výtvarné práce žáků, projekty a práce 

žáků ŠD, v měsíci květnu proběhla výstava celoškolního projektu “Vlčnov očima 

dětí“. 

 

           3) Spolupráce s jinými subjekty 

       

     Plavecká škola Uh. Brod - výuka plavání  

     MŠ Vlčnov - společné akce školy  

     OÚ Vlčnov - návštěva OÚ 

     Farní úřad Vlčnov - výuka náboženství 

     Místní lidová knihovna Vlčnov, knihovna BBB Uh. Hradiště - besedy, soutěže  

     Galerie Na Měšťance - výstavy 

     Dům dětí, Uherský Brod - soutěže, výukové programy  

     Základní škola Na Výsluní - dopravní výchova 

     Středisko HELP - besedy, prevence - poradenství  

     Úřad práce Uherské Hradiště - besedy  

     Pedagogicko psychologická poradna Uherské Hradiště - diagnostika žáků s poruchami   

     učení a chování 

           NIDV Zlín  

 

 

 

10.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla v termínu 4. -  6. 2. 2019 provedena inspekční činnost.  

Závěry: 

Vývoj školy 

- Zkvalitnění materiálních podmínek pro využití informačních a komunikačních 

technologií ve výuce a psychohygienických podmínek. 

- Zapojení do projektů umožňujících vytvoření podmínek pro rovný přístup 

 k předškolnímu i základnímu vzdělávání. 

  - Rozšíření činnosti školní družiny o jedno oddělení. 

 - Využíváním efektivnějších metod a forem práce přetrvává dobrá úroveň kvality 

 předškolního vzdělávání a tím i požadovaných vzdělávacích výsledků u předškolních 

 dětí. 



12 

 

- Zřízení školního poradenského pracoviště. 

 

 Silné stránky 

- Pedagogové uplatňují při komunikaci s dětmi i kolegy vstřícný a respektující přístup, 

reagují citlivě na potřeby předškolních dětí a svým jednáním modelují a podporují 

prosociální chování v dětském kolektivu. 

- Systematické vyhodnocování pokroků dětí se stanovením efektivních pedagogických 

záměrů. 

- Škola identifikuje individuální vzdělávací potřeby dětí při vzdělávání a spolupracuje 

s odbornými a poradenskými pracovišti tak, aby bylo dětem umožněno dosahování 

maximálního pokroku. 

- Systematická a účinná práce školy v oblasti prevence rizikového chování žáků. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Oblast výuky vyžaduje zlepšení v dostatečném využívání různých forem a metod. 

- Oblast výuky vyžaduje zlepšení v pravidelném vedení žáků ke vzájemnému hodnocení 

a sebehodnocení. 

- Oblast výsledků vzdělávání vyžaduje zlepšení v systematičnosti a důslednosti 

vyhodnocování dosahovaných žákovských výsledků a v konkrétnosti a efektivnosti 

přijímaných opatření ke zlepšování zjištěného stavu. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- V součinnosti s osobou odborně způsobilou posoudit vnitřní předpisy upravující zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zpracovat je dle konkrétních podmínek školy. 

- Využívat ve větší míře externí formy ověřování a srovnávání vzdělávacích výsledků     

žáků.      

- Upravit počet předmětových komisí na druhém stupni základní školy tak, aby mohly     

lépe pracovat na vzájemné efektivní kooperaci pedagogů, kvalitně vyhodnocovat     

dosažené výsledky vzdělávání žáků včetně nastavení účinných opatření ve výuce. 

 - V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřit na vzdělávání 

 k posílení pedagogických dovedností ve využívání různých metod a forem výuky. 

 

Celá inspekční zpráva na: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy 

 

       

11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 

Výnosy 

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele    3 650 000,00 Kč 

Dotace na neinvestiční výdaje (KÚ Zlín)             18 933 181,00 Kč 

Projekt inkluze, Projekt inkluze II.        783 422,00 Kč 

Vlastní příjmy organizace                 2 029 804,76 Kč 

z toho: 

- výnosy za stravné                                                                 1 646 723,00 Kč 

- příspěvek na provoz MŠ                    182 900,00 Kč 

- příspěvek na provoz ŠD           59 500,00 Kč 

- ostatní výnosy (LVK, plavání, dary)                                      124 417,00 Kč 

Úroky                                                                                            1 445,76 Kč 

Výnosy ze zúčtování fondů                      14 819,00 Kč 

Výnosy celkem                                                                    25 396 407,76 Kč 
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Náklady 

Náklady na přímé NIV                                                             18 933 181,00 Kč 

z toho: 

- platy                                                                                       13 501 369,00 Kč 

- OON                                 174 300,00 Kč 

- náhrada za PN                                                                               72 640,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění                                                        4 590 469,00 Kč 

- zákonné sociální náklady (FKSP)                                               271 480,00 Kč 

- DVPP                                                                                            18 620,00 Kč 

- ostatní (učebnice, pomůcky, výuka plavání, pojištění 

   Kooperativa, OPP)                                                                     304 303,00 Kč 

Projekt inkluze, Projekt inkluze II.                                               783 422,00 Kč 

Náklady provozní                                                                       5 519 428,67 Kč 

z toho: 

- spotřeba potravin                                                                     1 645 542,00 Kč 

- spotřeba materiálu                                                                      438 646,79 Kč 

- pořízení DDHM, DDNM                                                           568 840,35 Kč 

- spotřeba energie, z toho:                                                         1 202 785,50 Kč 

   elektřina                                                                                     405 381,00 Kč 

    plyn                                                                                           588 121,50 Kč 

    vodné, stočné, srážková voda                                                   209 283,00 Kč 

- opravy a udržování                                                                     426 807,20 Kč 

- ostatní služby                                                                              635 219,83 Kč 

- mzdové náklady                                                                          373 647,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění                                                           127 037,00 Kč 

- zákonné sociální náklady                                                                7 773,00 Kč 

- odpisy DHM                                                                                 48 588,00 Kč 

- ostatní náklady                                                                              44 542,00 Kč 

Náklady celkem                                                                      25 236 031,67 Kč 

 

Zlepšený výsledek hospodaření:                                                 160  376,09 Kč 

 

 
12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se do rozvojových a mezinárodních programů nezapojila.  

 

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

 

Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích             

       zdrojů 

 

Škola je zapojena do rozvojového programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

s projektem Inkluze II. Z tohoto projektu byly financovány mzdové prostředky na školního 

asistenta v ZŠ, ŠD, ŠK a vedení Čtenářského klubu a Klubu logiky a deskových her. Finance 

byly také použity na zakoupení didaktických her, interaktivních cvičení, knih a pomůcek pro 

práci v jednotlivých klubech. 
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15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve  

      vzdělávání 

 

Základní organizace ČMOS při škole nepracuje. 

       

Škola spolupracuje se svým zřizovatelem - Obcí Vlčnov. Vedení školy informuje 

zřizovatele dle potřeby a na vyzvání, pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva obce, kde 

informuje o činnosti organizace. Zřizovatel škole poskytuje neinvestiční příspěvek, který je 

škole převáděn měsíčně. Příspěvek pokrývá základní potřeby školy. 

 

Škola spolupracovala s Farním úřadem ve Vlčnově při výuce náboženství. 

 

Škola spolupracovala s KSK Vlčnov při výuce tělesné výchovy a činnosti sportovních 

kroužků, pořádání kulturních akcí, vystoupení v rámci Jízdy králů. 

 

Škola spolupracovala se ZUŠ Uherský Brod a Dolní Němčí. 

 

Škola spolupracovala se Školskou radou. 

 

Škola spolupracovala se Sborem dobrovolných hasičů ve Vlčnově, mysliveckým sdružením 

Dřínek Vlčnov, kynologickým sdružením Vlčnov, Českým svazem včelařů Vlčnov. 

 

Škola spolupracovala s organizací Broučci, Spolkem rodičů a přátel školy při organizaci 

Mikulášského odpoledne, plesu a při přípravě dárků ke Dni dětí. 

    

 

 

Datum zpracování zprávy:               30. 9. 2019 

 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:             3. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Mlýnková 

ředitelka školy 

 


