
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

 
 

 
Zpracována dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

záměrů a výročních zpráv, ve znění účinném od 1. 7. 2022
 

Školní rok 2021/2022



Obsah 

1. Základní údaje o škole  ...................................................................................................3
a. Charakteris,ka školy  ....................................................................................................................4
b. Zřizovatel školy  .............................................................................................................................5
c. Součás, školy - údaje z rejstříku škol a školských zařízení  ............................................................5

2. Základní údaje o součástech školy  .................................................................................6
a. Základní škola  ...............................................................................................................................6
b. Mateřská škola - tři třídy  ..............................................................................................................6
c. Školní družina  ...............................................................................................................................6
d. Školní jídelna ZŠ - strávníci a vydané obědy  .................................................................................7
e. Školní jídelna MŠ - strávníci a vydané obědy  ................................................................................7
f. Údaje o školské radě  ....................................................................................................................7

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program  ............................................8
a. Pro základní vzdělávání  ................................................................................................................8
b. Další vzdělávací programy organizace  ..........................................................................................8
c. Učební plán  ..................................................................................................................................9

4. Rámcový popis personálního zabezpečení celé organizace  ...........................................11
a. Odborná způsobilost pedagogů včetně asistentů pedagoga k 30. 6. 2022  ................................11
b. Změny v pedagogickém sboru v průběhu školního roku 2021/2022  .........................................11
c. Odborná způsobilost pedagogů k 31. 8. 2022  ............................................................................12
d. Věková struktura pedagogů k 31. 8. 2022  ..................................................................................13
e. Věková struktura nepedagogických pracovníků k 31. 8. 2022  ....................................................14

6. Údaje o zápisu a o ukončení povinné školní docházky  ..................................................15
a. Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022  .........................................................................15
b. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy  ...........................................15
c. Přestup žáků od 1. 9. 2021  .........................................................................................................15
d. Další vzdělávání žáků, kteří ukončili školní docházku  .................................................................16
e. Počet žáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním vzdělávání  ...................................16
f. Přije^ do mateřské školy k 1. 9. 2022  .........................................................................................16

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  ..............................................................................16
a. Prospěch žáků v polole^ a na konci školního roku 2021/2022  ...................................................16
b. Hodnocení chování a absence v polole^ a na konci školního roku 2021/2022  ..........................17
c. Hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů  ............................................................17

6. Školní poradenské pracoviště  ......................................................................................17
a. Výchovné poradenství na škole  ..................................................................................................18
b. Primární prevence  ......................................................................................................................19

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a odborném rozvoji nepedagogických 
pracovníků  ..................................................................................................................20

8. Údaje o akSvitách a prezentaci školy na veřejnosS  ......................................................23
a. Školní akce  ..................................................................................................................................23
b. Soutěže a olympiády  ..................................................................................................................25
c. Spolupráce se zákonnými zástupci  .............................................................................................27
d. Spolupráce s dalšími organizacemi  .............................................................................................27
e. Spolupráce se zřizovatelem při zajišťování podmínek pro vzdělávání  ........................................28
f. Spolupráce se zřizovatelem při realizaci akcí  ..............................................................................28
g. Další ak,vity a prezentace školy na veřejnos,  ...........................................................................28

2



1. Základní údaje o škole 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosS provedené ČŠI a jiných kontrol  ..........................30

9. Základní údaje o hospodaření školy  .............................................................................31

10. Závěr ...........................................................................................................................32

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Libouchec, 
příspěvková organizace

Právní forma příspěvková organizace

Sídlo školy: Libouchec 157, 403 35 Libouchec

Další místa poskytovaného vzdělávání:

Školní družina Libouchec 154, 403 35 Libouchec

Mateřská škola Libouchec 370, 403 35 Libouchec

IČO: 70 942 927

REDIZO 600 085 571

IZO ZŠ 102 517 436

IZO ŠD 116 900 164

IZO MŠ 107 568 802

IZO ŠJ ZŠ 102 765 855

IZO ŠJ MŠ 166 101 397

Bankovní spojení: 174990534/0300

Zápis do školského rejstříku: 1. 1. 2005 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Vlachová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022  
Mgr. Bc. Martina Svobodová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Štěpánka Strzepková

Kontakty:

telefon 608 527 384

e-mail skola@zsmslibouchec.eu

IDDS: ucru52k

webové stránky: www.zsmslibouchec.eu
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Hlavní činnos^ školy (podle zřizovací lis,ny) je základní vzdělávání žáků podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

Ve školním roce 2021/2022 byl opět průběh vzdělávání v podzimních a zimních měsících 
ovlivněn existencí a šířením COVID-19, tudíž byl provoz celé organizace velmi specifický a 
nestandardní. Nastavená a přijímaná karanténní opatření již neměla vliv na školu jako celek, 
ale na jednotlivé třídy. Organizace vzdělávání a zajištění odpovídajících podmínek 
potřebovalo velkou míru flexibility všech zúčastněných, včetně opera,vního pracovního 
nasazení mimo dobu pracovních dní. Velký dík za toto období patří všem zaměstnancům a 
zákonným zástupcům za podporu a spolupráci, bez které by organizace vzdělávání byla 
výrazně ob^žnější. 

a. CharakterisSka školy 

Škola je právním subjektem od 1. 1. 2002. Dnem 1. 12. 2002 byla přičleněna k právnímu 
subjektu Základní škola Libouchec i Mateřská škola Libouchec. Informace o mateřské škole 
jsou součás^ této výroční zprávy. 

Od 5. 12. 2005 je organizace zaregistrována pod názvem Základní škola a Mateřská škola 
Libouchec, příspěvková organizace (dále také „škola“ nebo „organizace“), která provozuje 
svoji činnost ve třech budovách, z nichž dvě jsou ve společném areálu, kterým prochází 
veřejná cesta a nelze ho tak uzavřít a plně zajis,t bezpečnost žáků.  Budova MŠ je  odloučené 
pracoviště ZŠ a MŠ Libouchec, vzdálené cca 500 m od hlavní budovy, s velkou, oplocenou a 
uzavřenou zahradou.  

Základní škola (dále také „ZŠ“) je plně organizovaná škola s deví, postupnými ročníky. Hlavní 
budova se nachází v místech historicky spjatých se školní budovou ze 17. stole^ – v 
sousedství hlavní silnice procházející obcí. Výuka probíhá v kmenových a poloodborných 
učebnách (jazyková, počítačová, cvičná kuchyňka, herna, kulturní místnost) v původní hlavní 
budově ZŠ s přístavbou z 2. poloviny 20. stole^. Výuka pracovních činnos^ probíhá také v 
budově školní družiny, kde je zřízena dílna pracovních činnos^/ateliér. Většina výuky tělesné 
výchovy probíhá ve sportovní hale obce, která se nachází v dochozí vzdálenos, od hlavní 
budovy školy. Z tohoto důvodu je dvouhodinová časová dotace tělesné výchovy využívána 1x 
týdně, část vyučovacích hodin zabírá přechod žáků do sportovní haly. Škola nemá sportovní 
venkovní plochu. Veřejně přístupná zahrada v okolí školních budov je využívána školou pro 
vzdělávání v přírodní učebně, k volnočasovým ak,vitám a pro školní družinu. Ve školním roce 
2021/2022 byl na pozemku postaven stan vybavený lavicemi a tabulí, který využívají vyučující 
při výuce. V 5/2022 bylo zastupiteli obce přislíbeno oplocení čás, pozemku tak, aby škola 
mohla realizovat vzdělávání venku včetně badatelských ak,vit a založení záhonů v 
uzavřeném, bezpečném prostředí. 

Školní družina pracuje v rámci dvou oddělení, využívá především prostory v samostatné 
budově  umístěné v hlavním areálu školy. Má možnost využívat další prostory v hlavní budově 
(cvičná kuchyňka, PC učebna, kulturní místnost, herna). Pozemek v okolí školy je veřejně 
dostupný, otevřený, neumožňuje zajis,t odpovídající bezpečnostní podmínky. Pravidelně je 
potřeba odstraňovat z pozemku v okolí budovy školní družiny nevhodný a nebezpečný odpad 
- sklo, nedopalky apod. 
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Mateřská škola (dále také “MŠ”) - trojtřídní, s celkovou kapacitou 56 dě^, sídlí 
ve dvoupatrové vile postavené v letech 1928-1929. V této čás, jsou umístěny třídy, ložnice, 
přípravná kuchyňka, jídelna a sociální zařízení. V přístavbě ze 70. let 20. stole^ jsou umístěné 
provozní místnos, – šatny, sklady, kuchyň – v této čás, probíhala v období 01/2022–08/2022 
rekonstrukce, kterou byly zlepšeny podmínky pro zaměstnance MŠ.  Byla vybudována nová 
sociální zařízení, šatna pro provozní zaměstnance, sklad prádla, úklidová místnost a sborovna. 
Část přístavby byla využívána ordinacemi dvou lékařů. Od března 2022 zde sídlí pouze jeden 
lékař. V červnu 2022 vedení MŠ a ZŠ zaslalo členům zastupitelstva návrh k využi^ těchto 
prostor pro potřeby mateřské školy a veřejnos,.  

Součás^ objektu MŠ je rozlehlá oplocená zahrada s udržovanou travnatou plochou a s 
herními prvky využívaná jako venkovní učebna k získávání nových, prožitkových poznatků o 
přírodě. Stávající oplocení, které bylo v havarijním stavu, bylo nahrazeno novým plotem. 
Výměnu oplocení provedli zaměstnanci Správy majetku obce v Libouchci. Ve spolupráci 
s rodiči byla prořezáním keřů a stromů v zadní čás, zahrady vytvořena zákou^ a přírodní 
prolézačky, které jsou pravidelně udržovány. V této čás, zahrady je vybudovaný kopeček, 
který je využíván k nejrůznějším pohybovým ak,vitám, v zimním období hlavně k bobování. 
Před deštěm nebo sluncem se dě, mohou schovat pod pergolou a v zahradním domku, který 
je z čás, využíván jako herna a z čás, jako sklad sportovního nářadí a hraček. V budoucnu je 
nutné zahradní domek opravit, aby mohl být využíván i nadále k těmto účelům. 

Školní jídelna při ZŠ nabízí stravování žákům, pedagogům i cizím strávníkům z řad veřejnos,. 
Pro žáky jídelna nabízí v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, také 
dietní stravování, které realizuje od roku 2020. 

Školní jídelna při MŠ nabízí stravování dětem z MŠ a strávníkům z řad zaměstnanců 
působících v MŠ. V případě potřeby je také tato školní jídelna připravena realizovat dietní 
stravování s v souladu s podmínkami danými právními předpisy. 

b. Zřizovatel školy 

Název zřizovatele:   Obec Libouchec 
Sídlo zřizovatele:   Libouchec 211, 403 35 Libouchec 
IČO:     00266833  
Kontakt:  
tel.:     475 222 201 
e-mail:     obec@libouchec.cz 
IDDS:     en2bc4v  
Webové stránky:  www.libouchec.cz 

c. SoučásS školy - údaje z rejstříku škol a školských zařízení 

Základní škola:   kapacita 300 žáků 
Školní družina:   kapacita 100 účastníků 
Mateřská škola:   kapacita 56 dě^ 
Školní jídelny - ZŠ a MŠ: kapacita 336 strávníků 
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2. Základní údaje o součástech školy 

a. Základní škola  

Ve školním roce 2021/2022 pokračovalo distanční vzdělávání v platormě TEAMS. Další 
průběžné informace ke změnám byly zveřejňovány na webových stránkách školy a zasílány 
zákonným zástupcům prostřednictvím školního informačního systému.  

Na konci školního roku proběhlo dotazníkové šetření pro získání zpětné vazby od žáků, 
zákonných zástupců, zaměstnanců a zastupitelů obce. Získané informace jsou k nahlédnu^ v 
hlavní budově školy.  

Výrazná část základního vzdělávání probíhala venku. Výuka byla ukončena 28. 6. 2021, kdy 
bylo žákům vydáno vysvědčení. Poslední dny školního roku 2021/2022 věnovali učitelé 
sebevzdělávání a osobnostnímu rozvoji. 

Hodnocení žáků na vysvědčení opět proběhlo v duchu hodnocení od závěru školního roku 
2019/2020 - vysvědčení bylo navíc doplněno dopisem třídního učitele žákům s využi^m 
prvků forma,vního hodnocení. 

b. Mateřská škola - tři třídy 

c. Školní družina 

K datu
Počet 
tříd ZŠ

Celkový počet 
žáků Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný 
počet žáků 
na učitele 
ZŠ

30. 9. 2021 9 203 22, 5 13,35

31. 3. 2022 9 205 22, 7 13,48

K datu Počet tříd MŠ Celkový počet děl Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný 
počet děl 
na učitelku 

MŠ

30. 9. 2021 3 56 18,66 9,33

K datu Počet tříd ŠD Celkový počet děl Průměrný počet účastníků 
na oddělení

Průměrný počet 
účastníků na 

vychovatelku ŠD

30. 9. 2021 2 62 31 31
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d. Školní jídelna ZŠ - strávníci a vydané obědy 

e. Školní jídelna MŠ - strávníci a vydané obědy 

f. Údaje o školské radě 

Datum zřízení:  15. 11. 2005 
Počet členů:   3  

Dne 11. 11. 2019 proběhly řádné volby do školské rady po uplynu^ volebního mandátu 
jediné řádně zvolené členky školské rady. Další volby budou vypsány na podzim 2022.  

Členy školské rady jsou: 

Za pedagogy organizace a předsedkyně školské rady:  Mgr. Iva Machová 

Kategorie strávníků Počet strávníků Celkový počet vydaných obědů

6-10 76 11 216

11-15 57 8937

15+ žáci 15 1457

Zaměstnanci 25 3484

Bývalí zaměstnanci 3 344

Cizí strávníci 23 2409
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Kategorie strávníků Počet strávníků Celkový počet porcí denního stravování

3-6 53 18 281

6 3 933

Zaměstnanci 1 323

Pro MŠ Velké Chvojno Celkový počet porcí denního stravování

Dě, 157

Zaměstnanci 39

Příměstský tábor Chvojensko Celkový počet porcí denního stravování

červenec - srpen 2022 318



Zástupce zřizovatele:       Jaroslav Zelený 

Zástupce z řad rodičů:      Kateřina Suchá 

Spolupráce se školskou radou je účinná a funkční.  

6-2022 - pro informaci předán ředitelce školy anonym doručený školské radě, ve kterém 
pisatel vychází z nepřesných, neověřených i nepravdivých informací o škole. Odpověď na 
podněty z anonymního podání lze dohledat na webových stránkách školy a v této výroční 
zprávě, tedy jsou zveřejněny na webových stránkách školy dle požadavku anonymního 
pisatele. 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program  

a. Pro základní vzdělávání 

b. Další vzdělávací programy organizace 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

mo,vační název 
„Škola pro život“

Zpracováno v souladu s RVP pro základní 
vzdělávání v aktualizované verzi k září 
2021. Vydán 22. 6. 2006, aktualizace k 1. 
9. 2021

Platný ve všech ročnících, 
obor 7901C01

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

mo,vační název „Vnímáme 
svět kolem nás všemi smysly“

Zpracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání, s 
platnos^ od 1. 9. 2020 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

mo,vační název „Škola pro 
život“ - zájmové vzdělávání

Aktualizace k 1. 9. 2019 (verze 2019/2020) – 4
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c. Učební plán 

Od školního roku 2021/2022 škola realizuje vzdělávání se zařazením obsahu změn ve 
vzdělávací oblas, Informa,ka a komunikační technologie na 1. i 2. stupni ZŠ. 

1. stupeň

2021/2022    UČEBNÍ  PLÁN - 1.stupeň

Předmět 1 2 3 4 5
Celkem 
ZŠ Libouchec

minimál
ní 

dotace
disponibilní 

dotace

Český jazyk 8 8 8 7 7 38 33 6

Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 1

Matema,ka 5 5 5 5 5 25 20 4

Informa,ka 0 0 0 1 1 1 1 0

Prvouka 2 2 2 0 0 6

12 1

Vlas,věda 0 0 0 2 2 4

Přírodověda 0 0 0 1 2 3

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

12 2Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 9

Tělesná výchova 2 2 3 2 2 12 10 2

Pracovní činnos, 1 1 1 1 1 5 5 0

Celkem 20 22 25 25 26 118 102 16
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2. stupeň 
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2022/2023   UČEBNÍ  PLÁN - 2.stupeň

Předmět 6 7 8 9 celkem ZŠ Libouchec
minimální 

dotace
disponibilní 

dotace

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 15 2

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0

Německý jazyk 0 2 2 2 6 6 0

MatemaSka 5 4 4 4 17 15 2

InformaSka 1 1 1 1 4 4 0

Dějepis 1 1 2 2 6

10 4Výchova k občanství 2 2 2 2 8

Fyzika 2 2 1 1 6

20 4

Chemie 0 0 1 1 2

Přírodopis 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 0 0 2

9 -1

Výtvarná výchova 1 1 0 0 2

Umění a kultura 0 0 2 2 4

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 10 -2

Pracovní činnosS 1 1 1 1 4 3 1

Povinně volitelný předmět 2 2 2 2 8 0 8

Celkem 30 30 31 31 122 104 18



4. Rámcový popis personálního zabezpečení celé organizace 

a. Odborná způsobilost pedagogů včetně asistentů pedagoga k 30. 6. 2022

b. Změny v pedagogickém sboru v průběhu školního roku 2021/2022 

Pedagogičl pracovníci

učitelé ZŠ asisten, pedagoga ZŠ (AP) Vychovatelky ŠD Učitelky MŠ

15 5 2 6

C e l k o v ý p o č e t p e d . 
pracovníků  

fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných 

fyzický/přepočtený

ZŠ včetně AP 21/18 19/16,9

ŠD 2/2 1/1

MŠ 6/6 5/5

11

Nepedagogičl pracovníci

školní jídelna ZŠ provozní zaměstnanci ZŠ školní jídelna MŠ provozní zaměstnanci MŠ

3 5 2 1

Změny k 
1. 9. 2021

U/AP - 
absolvenS

U/AP - 
studující

U/AP s praxí Odešlo Důvod

ZŠ 0/1 0/0 2/0 2/0
Nové PO, 
stěhování, 

odchod na SŠ

ŠD 0/0 1/0 0/0 1/0
Povinnost 

studia k získání 
kvalifikace

MŠ 0/0 1/0 1/0 2/0
1x stěhování 
1x uplynu^ 

doby PS



c. Odborná způsobilost pedagogů k 31. 8. 2022 

Celkový počet pedagogických pracovníků  

fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných 

fyzický/přepočtený

ZŠ včetně AP 22/17,94 19/17,44

ŠD 2/2 1/1

MŠ 6/6 5/5

12

Změny  
do 30. 6. 

2022

U/AP - 
absolvenS

U/AP - 
studující

U/AP s 
praxí Odešlo Důvod

ZŠ 0/1 0/0 2/0 2/1
1x stěhování   
1x MD 
1x bez důvodu

ŠD 0/0 0/0 0/0 0/0

MŠ 0/0 0/0 0/0 0/0

Změny  
k 1. 8. 
2022

U/AP - 
absolven

S

U/AP - 
studující

U/AP s 
praxí

Odešlo k 
31. 7. 
2022

Důvod odchodu

ZŠ 1/1 0/0 4/0 5/1

1x PS po dobu nezbytně nutnou 
1x uplynu^ doby PS 
1x bez udání důvodu  
1x dohodou - odchod na SŠ 
1x - MD 
AP - odchod žáka s PO

ŠD 0/0 0/0 0/0 0/0

MŠ 0/0 0/0 0/0 0/0



d. Věková struktura pedagogů k 31. 8. 2022 

ZŠ: 

ŠD: 

MŠ: 
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e. Věková struktura nepedagogických pracovníků k 31. 8. 2022 

 Provozní zaměstnanci ZŠ: 

 Provozní zaměstnanci MŠ: 

 Zaměstnanci školní jídelny: 
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6. Údaje o zápisu a o ukončení povinné školní docházky 

a. Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 

V tomto školním roce bylo zájemcům zpřístupněno přihlášení dítěte k zápisu prostřednictvím 
elektronického systému. Dne 8. 4. 2022 proběhl zápis v hlavní budově školy. Rodiče měli 
možnost projít si budovu základní školy  s dětmi a seznámit se na jednotlivých stanoviš^ch s 
vedením školy a učiteli 1. stupně včetně seznámení s třídní učitelkou pro 1. ročník. Úspěšný 
byl nově připravený fotokoutek. 

b. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy  

c. Přestup žáků od 1. 9. 2021 

Celkem tříd
Celkem 
přišlo k 
zápisu

Počet 
přijatých 
děl

Z toho po 
OŠD

Nové OŠD Zpětvzel žádosS
Pozastavení 

řízení
Nenastoupili

1 24 24 3 0 0 0 3

Žáci, kteří ukončili školní docházku Přešli do škol zřízených dle § 
16 odst. 9 školského zákona

1. – 5. r. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. celkem 1. st 2. st celkem

2 0 1 0 23 26 0 0 0

Příchod děl a žáků - přestup z jiné MŠ, ZŠ

MŠ 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.

K 1.9. 2021 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

V průběhu 
roku 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0
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d. Další vzdělávání žáků, kteří ukončili školní docházku  

e. Počet žáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním vzdělávání 

f. Přijel do mateřské školy k 1. 9. 2022 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a. Prospěch žáků v pololel a na konci školního roku 2021/2022 

Střední škola dle oboru vzdělání počet žáků

Gymnázium – osmiletý obor vzdělání 2

Gymnázium – čtyřletý obor vzdělání 2

SOŠ – obory vzdělání se zdravotním zaměřením 1

SOŠ – obory vzdělání zaměřené na služby 11

SOŠ – obory vzdělání s ekonomickým zaměřením 1

SOŠ – obory vzdělání s technickým zaměřením 5

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na veřejnosprávní činnost 4

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na zemědělství 0

SOŠ - obory vzdělání zaměřené na pedagogiku 0

SOŠ - obory vzdělání s uměleckým zaměřením 0

Nepokračuje ve vzdělávání 0

8. ročník 1

Celkem přišlo k 
zápisu

Počet přijatých 
děl

Ze spádového 
obvodu

Zamítnuté 
žádosS

Zpětvzel žádosS Nenastoupili

20+2 17+2 12 3 0 1

Žáci s vyznamenáním Prospěl Neprospěl dle § 38 ŠZ

1. pololel 144 53 6 3

2. pololel 144 61 1 3
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b. Hodnocení chování a absence v pololel a na konci školního roku 2021/2022 

c. Hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů 

• ŠVP ZV Škola pro život  

Kontrola naplňování výstupů probíhala průběžně po dobu běžné výuky (hospitační činnost 
vedení školy, kontrola zápisů v třídních knihách), na pedagogických radách, poradách a na 
setkání metodických orgánů.   
Hospitace realizovalo vedení školy – zástupkyně ředitelky pro základní vzdělávání a ředitelka 
školy. V době distančního vzdělávání probíhala kontrola zápisů pedagogických pracovníků o 
průběhu výuky. Na konci školního roku 2021/2022 bylo vyhodnoceno naplňování ŠVP ZV v 
rámci metodických sdružení a předmětových komisí, která je podkladem pro plánování výuky 
v průběhu školního roku 2022/2023. Všechny povinné výstupy byly na 1. i 2. stupni naplněny.  

• ŠVP PV Poznáváme svět všemi smysly 

Kontrola vzdělávací činnos,, směřující k postupnému dosahování konkre,zovaných 
očekávaných výstupů předškolního vzdělávání, probíhala průběžně po dobu běžného 
vzdělávání (kontrolní a hospitační činnost vedení školy, kontrola zápisů v třídních knihách), na 
pedagogických radách. Hospitace realizovalo vedení školy – zástupkyně ředitelky pro MŠ a 
ředitelka školy. Na konci školního roku 2021/2022 byla realizována analýza naplňování ŠVP 
PV, která bude podkladem pro průběh školního roku 2022/2023. 

• ŠVP pro zájmové vzdělávání - Škola pro život 

Cíle ŠVP pro školní družinu byly naplněny. Kontrola vzdělávací činnos, probíhala průběžně, 
realizovalo ji vedení školy. Více času než v předchozích letech bylo věnováno tvoření 
myšlenkových map, ekologickému tvoření z přírodního materiálu, spolupráci obou oddělení a 
se ZUŠ Chabařovice, budování pozi,vních vztahů.  

6. Školní poradenské pracoviště 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dě^, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s 
nárokem na poskytování jazykové přípravy - poskytuje poradenské a konzultační služby 
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří realizace ak,vit 
vedoucích ke zkvalitnění třídního a školního klimatu, posílení pozi,vních vztahů mezi všemi 

Počet 
žáků 
celkem

Žáci s  2 st. z 
chování

Žáci se 3 st. z 
chování

Zameškané 
hodiny 
celkem

Neomluvené 
hodiny celkem

1. pololel 203 1 0 14 746 35

2. pololel 205 1 1 13 308 43
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aktéry vzdělávání, efek,vní primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a o žáky nadané. 

Členky pracoviště ve školním roce 2021/2022: 

Mgr. Michaela Sekalová  vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně - žáci se SVP, kariérové   
      poradenství 
Mgr. Pavlína Součková prevence rizikového chování 
Mgr. Bc. Mar,na Vlachová  speciální pedagog, koordinace činnos, ŠPP do 1. 4. 2022 

a. Výchovné poradenství na škole 

• Zajištění podpory děl, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

• ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými 
problémy 

• zajišťuje případné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně 
pedagogickém centru 

• pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická 
vyšetření 

• má přehled o evidenci žáků s potřebou podpory ve škole 
• metodicky pomáhá učitelům poskytujícím pedagogickou intervenci na úrovni školy i 

na základě doporučení ŠPZ 
• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

• Péče o žáky s výchovnými problémy 

• v součinnos, s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž 
jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost 

• dohlíží na vedení dokumentace u třídních učitelů 
• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v ob^žných situacích 
• navrhuje řešení konfliktních situací (rodič - učitel, žák - učitel, žák - žák) 
• Spolupracuje a metodicky vede při využívání individuálních výchovných plánů 
• Zaš,ťuje spolupráci s dalšími ins,tucemi 

• Péče o žáky s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

• poskytují podporu vyučující v rámci běžné výuky 
• škola využívá dostupných zdrojů (studium češ,ny pro cizince pro pedagogy, 

podpůrné materiály v rámci metodické podpory MŠMT a NPI) 

• Další metodická a informační činnost 

• předává informace z oblas, výchovného poradenství dalším pedagogickým 
pracovníkům 

• informuje žáky a jejich rodiče o činnos, PPP a SPC a o dalších poradenských 
službách v regionu (sociální péče, krizová centra) 
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• poskytuje poradenskou činnost pro žáky v ob^žných situacích v době pobytu ve 
škole a úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště 

• poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 
• spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního 

prostředí 

• Náplň práce výchovné poradkyně v rámci kariérového poradenství 

• pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání 
• konzultace pro žáky i jejich rodiče 
• přihlášky na SŠ, zápisové lístky 

b. Primární prevence 

• Náplň práce metodika prevence 

• předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuje s třídními kolek,vy i jednotlivci 
• rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajis,t včasné intervence - sleduje a 

diagnos,kuje sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádí depistáže, 
šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduje míru 
ohrožení u jednotlivců 

• zpracovává pro každý školní rok preven,vní program školy, kontroluje jeho realizaci a 
vypracovává jeho závěrečné hodnocení 

• spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště 
• spolupracuje s učiteli 
• spolupracuje s externími organizacemi 
• zajišťuje besedy externích organizací 
• připravuje materiály a pomůcky pro primární prevenci 
• vytváří nástěnky a aktualizuje údaje, objednává materiály, ,skopisy a letáky s tématy 

prevence 
• sleduje změny v legisla,vě v oblas, primární prevence 
• další činnos, metodické, koordinační, informační a poradenské 

• Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 

Cílem nastaveného preven,vního systému je zvyšování odolnos, žáků vůči rizikovému 
chování s důrazem na utváření jejich osobnos,. Učitelé se snaží vytvářet partnerské prostředí  
a snaží se podporovat rozvoj přátelských vztahů se žáky. Škola je zaměřená na týmovou 
spolupráci, komunikaci a prak,cké dovednos, pro život. 

V rámci posilování vztahů v třídním kolek,vu byl v září 2021 realizován dvoudenní pobyt žáků 
9. ročníku ve skalním městě Ostrov. Stmelovací ak,vity si připravil třídní učitel se zastupující 
třídní učitelkou. 

V červnu 2022, v termínu 20. - 24. 6. 2022, proběhly Ozdravné pobyty pro žáky všech tříd. 
Pro žáky, kteří se ozdravného pobytu neúčastnili, probíhaly ak,vity zaměřené na spolupráci, 
zdravý životní styl a poznávání okolí přímo v místě poskytovaného vzdělávání. 
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Ve školním roce 2021/2022 jsme v rámci primární prevence řešili nevhodné chování žáka ke 
spolužákům - 9x, vandalismus - 1x, držení a užívání tabákových výrobků 1x, podezření na 
záškoláctví - 1x, suicidální myšlenky - 1x. 

V rámci prevence a řešení problémů byly realizovány preven,vní programy 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a odborném rozvoji nepedagogických 
pracovníků 

Vzdělávání bylo zaměřeno na spolupráci pedagogických pracovníků v ZŠ - komunikace v týmu, 
získání kvalifikačních předpokladů, plnění kvalifikačních předpokladů pro specializované 
činnos,, zajištění chodu školy a témata vyplývající z potřeb a zájmů jednotlivých 
pedagogických pracovníků v souladu s potřebami školy. V přípravném týdnu bylo zajištěno 
vzdělávání pro sborovnu ve spolupráci s několika dalšími školami z ORP Ús^ nad Labem a ORP 
Teplice (ZŠ Malečov, ZŠ MŠ Petrovice, ZŠ Chabařovice, ZŠ Metelkovo náměs^ Teplice). 

Pedagogič^ pracovníci v MŠ rozvíjeli své znalos, především na webinářích v oblas, 
čtenářské, matema,cké gramotnos,, polytechnického vzdělávání, osobnostního rozvoje, 
inkluze, práce s dvouletými dětmi.


Název programu, zaměření Počet zúčastněných tříd

Nestlé – Rizika nevhodného stravování 4

Krizová intervence neziskové společnos, Spirála – souži^, 
spolupráce, řešení situací ve třídě

1

Mapování chování žáků, PPP Ús^ nad Labem 1

Sociometrické šetření – SORAD, PPP Ús^ nad Labem 1

Právní vědomí, beseda s p. kurátorkou 4

Zahájení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, vysvětlování 
jednání Ruska přijatelným způsobem s ohledem na věk a 
rozumové schopnos, žáků, zodpovídání dotazů, všichni 
pedagogové

9

Dopravní výchova 1

E,cké dílny – stmelovací program Tajemný ostrov 1

POKOS – příprava občanů k obraně státu, Den s Armádou ČR 5

Část školy Název vzdělávací akce Počet účastníků

ZŠ školení zam. BOZP - 8-2022 22

Školní metodik prevence - zahájení studia 1/22 1

Učení venku - vzdělávání pro sborovnu ZŠ-6/22 13

Supervize školních týmů - 3 setkání - 10/21, 2/22, 6/22 - 
pro zájemce z řad pedagogů

6

Jak nastartovat výtvarné myšlení žáků na 2. stupni ZŠ 1
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Konference Vzdělávání pro budoucnost 1

Kurz 3D ,sku pro pedagogické pracovníky a pedagogy 
volného času

2

Nové trendy ve výuce tělesné výchovy 1

Úvod do ekologické výchovy: Svět zvířat - seminář 1

Setkání výchovných poradců 1

Kurz 3D ,sku pro pedagogické pracovníky a pedagogy 
volného času II.

2

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním 
prostředí I.

1

Učíme komunika,vně a zážitkově aneb Novodobé poje^ 
výuky českého jazyka na 1. stupni

1

Jak učit matema,ce žáky ve věku 10 – 16 let 1

Ředitel koučem (2022 - 9 setkání- realizováno 5) 1

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním 
prostředí II.

1

Příprava občanů k obraně státu 1

Model systému podpory vedení školy - pilotáž 1

Osobnos^ rozvoj pedagogů - vize školy - pokračování 20

Konference Zástupce ředitele v hlavní roli 1

Ak,vizující výuka fyziky – Žákovská badatelská činnost a 
laboratorní práce - 8 setkání

1

Nastartujte cestu ven (e-learningový kurz) - 9/21-12/21 1

Metody ak,vního učení 1

Forma,vní hodnocení II pro 1. stupeň ZŠ 3

Krizové situace v první pomoci 3

Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prak,cky 
(webinář)

1

Přijímání a začleňování žáků cizinců (webinář) 1

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1

Interak,vita Tak,k hravě: Nové trendy 1. stupeň 
(webinář)

1

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didak,ckých prostředků 
(webinář)

1

Čtenářská gramotnost na 1. stupni 1

Perspek,vy badatelské výuky dějinami – pracovní setkání 1
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Rozvíjení čtenářské gramotnos, u začínajících čtenářů - 
webinář

1

Terapeu,cké pohádky 1

Učíme badatelsky - 3/22-5/22 1

Učitelský summit 3

Triády - forma třídních schůzek - především pro třídní 
učitele - 8/22

11

ŠD

Osobnos^ rozvoj pedagogů - vize školy - pokračování 1

První pomoc 2

Supervize školních týmů - 3 setkání - 10/21, 2/22, 6/22 - 
pro zájemce z řad pedagogů

2

Učení venku 2

Studium vedoucí k získání kvalifikace 1

MŠ

Efek,vní práce s portoliem dítěte v MŠ 1

Ukončení studia vedoucího k získání kvalifikace 1

Studium vedoucí k získání kvalifikace - VŠ - pokračování 1

Sdílení zkušenos^ pedagogů z různých škol 3

Provozní

Instagram pro školy 1

Roční zúčtování daně 1

Hospodaření příspěvkových organizací 1

Doplňková činnost školy 1

Proškolení obsluhy kotelen 1

Školní jídelna

Spotřební koš 1

Pestrá strava pro dě, 5

Ryby a luštěniny 5

Bezmasé pokrmy 5

Hygiena ve školní jídelně 1
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8. Údaje o akSvitách a prezentaci školy na veřejnosS  

a. Školní akce 

Název akce účastníci

ZŠ , MŠ, ŠD Adventní trhy dě,, žáci, zaměstnanci,  
rodiče, veřejnost

Mikuláš, čer, a andělé - deváťáci pro mladší 
spolužáky a dě, v MŠ

9. třída ZŠ, všichni ZŠ a MŠ

Galerie na plotě dě,, žáci, zaměstnanci,  
rodiče, veřejnost

Noc kostelů dě,, žáci, zaměstnanci,  
rodiče, veřejnost

Ukliďme Česko dě,, žáci, zaměstnanci,  
rodiče, veřejnost

ZŠ Tvůrčí psaní - Zrzka, Míca, Ježíšek a pes I. A - IX. A

Tvůrčí psaní - Beránkův jarní příběh I. A - IX. A

Exkurze - Národní technické muzeum Praha IX. A

Bílá pastelka VI. A - IX. A

Dračí lodě - UnL - Vaňov IX. A

IQ Landia V. A, VI. A, VIII. A, IX. A

Techmania VI. A, VII. A

Miniburza středních škol IX. A

Stmelovací pobyt Ostrov IX. A

Nicolas Winton - UnL, kulturní prostor Hraničář IX. A

Porcelánová školička III. A

Svatá Lucie - tradice zaměstnanci a žáci

Vánoční koncert - natáčení videa Školní pěvecký sbor

Filmové představení, kino Děčín, UnL I. A, III. A, V. A

Regionální muzeum Teplice PVP RgD I. + VI. A

Muzeum Ús^ nad Labem PVP RgD II.

Muzeum Děčín PVP RgD II.

Muzeum hygieny, Drážďany VII. A

23

https://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/Mikulasska_a_certovska_nadilka/
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https://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/Svata_Lucie/1518962603


Noc s Andersenem I. A, IV. A

Spaní ve škole I. A, III. A

Exkurze - památní Terezín, památník Lidice IX. A

Malování zastávky - známé budovy Libouchce Členové výtvarného kroužku

Den třídních učitelů - hasiči Děčín I. A

Den třídních učitelů - výlet Babák II. A, IV. A

Den třídních učitelů - farma Kamenec III. A

Den třídních učitelů - mul,funkční prostor bednaus,.cz V. A

Den třídních učitelů - Meteorologická stanice Kočkov VI. A

Den třídních učitelů - ZOO UnL VII. A

Den třídních učitelů - Zámek Děčín VIII. A

Den třídních učitelů - zajímavos, města UnL IX. A

POKOS - Den s Armádou ČR V. A - IX. A

Aleš Brichta v opeře - generální zkouška, UnL IX. A

Ozdravný pobyt - s plaváním IV. A

Ozdravný pobyt - červen 2022 I. A - IX. A

ŠD Drakiáda 45 častníků

Vánoční besídka 56 účastníků

Turnaj ve stolním tenisu 13 účastníků - III. A

Družina má talent 28 účastníků

„Balónková Evička“ 46 účastníků

Velikonoční jarmark 46 účastníků

Zajíčkova nadílka 47 účastníků

Čarodějnický rej 54 účastníků

Dětský den 48 účastníků

Koncert pod širým nebem s piknikem - se ZUŠ 
Chabařovice 55 účastníků

Slavnostní zakončení zájmového kroužku “Jóga pro dě,” 13 účastníků

MŠ Vítání občánků – spolupráce ze SPOZ 6 dě^

Pasování předškoláků 17 dě^
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b. Soutěže a olympiády 

Výstava Libverda 2021 Předškoláci

Den stromů – setkání s rodiči 33 rodičů + 31 dítě

Vítání podzimu všichni

Den strašidel všichni

Ze života ptáků – projektový den 2 x 21 dítě

Kurz plavání 15 dě^

Divadelní představení v MŠ 3x všichni

Divadelní představení – Městské divadlo v Děčíně 2 x všichni

Andělské zvonění, rozsvícení vánočního stromu před MŠ Dě, a rodinní příslušníci

Vánoční nadílka všichni

Brigáda na zahradě MŠ s rodiči 16 rodičů

Karneval v MŠ všichni

Vynášení Morany všichni

Vítání jara všichni

Příchod velikonočního zajíčka všichni

Ozdravný pobyt 27 dě^ + 4 zaměstnanci

Projektový den s keramikou všichni

Výlet do ZOO v Děčíně všichni

Návštěva v 1. třídě Předškoláci + I. A

Rozloučení s předškoláky Předškoláci + rodinní příslušníci

Název soutěže Umístění účastníci/umístění

I-bobr- Bobřík informa,ky školní kolo žáci 4. - 9. ročníku (78 žáků)

Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo 20 žáků

Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 2 žáci

Dějepisná olympiáda okresní kolo 1 žákyně

Logická olympiáda školní kolo 42 žáků

Pišqworky školní kolo 18 žáků
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Soutěž o nejlepšího CHEMIKA krajské kolo 2 žákyně

Pythagoriáda školní kolo VI. A - IX. A

Pythagoriáda okresní kolo Škodová Petra - 4. místo, Šimon Zika, 
Matěj Filipi - účast

Šachy krajský přebor
6 žáků - Toman jakub, Rost Vojtěch, 
Zíta Marek, Plzáková Eliška, Hron 
Štěpán, Tomšík Daniel

Šachy okresní přebor 11 žáků - 3. a 4. místo družstev

Přírodovědný klokan školní kolo 22 žáků - VIII. A, IX. A

BRLOH základní kolo VII. - IX. A

BRLOH semifinále VII. - IX. A - 12 žáků

Matema,cká olympiáda okresní kolo

Recitační soutěž školní kolo I. stupeň a 8 žáků 2. stupně

Recitační soutěž oblastní kolo 8 žáků 1. stupně ZŠ

Zeměpisná olympiáda školní kolo VI. A - IX. A, přítomní žáci - online

Matema,cká olympiáda školní kolo V. A - IX. A, přítomní žáci - online

POKOS - krajské kolo soutěže O 
pohár ředitele Krajského 
vojenského velitelství Ústí nad 
Labem

krajské kolo

1. místo - J. Altnerová, M. Špatenková, 
J. Toman, D. Tomšík, Š. Zika, B. 
Paichlová;  
3. místo - J. Zeman, R. Müller, M. 
Kubátová, D. Blagojovičová, V. 
Mendelová, L. Vondrovská

Zlatý list - přírodovědná soutěž krajské kolo 12 žáků

Olympiáda z českého jazyka školní kolo 5 žáků

Olympiáda z českého jazyka okresní kolo 2 žákyně - M. Slavková - 6. místo

Olympiáda z dějepisu okresní kolo 1 žák

Mladý zdravotník oblastní kolo

VIII. A - Tejmlová, K. Vaňková, Plzáková, 
M. Budínová, R. Kadlecová                          
VII. A - M. Špatenková, K. Vágnerová, K. 
Laníčková, L. Vondrovská, J. Zeman

Mezinárodní dětská výtvarná 
soutěž v oboru kresby a grafiky. 
Téma: Pohádka

Výtvarný kroužek - II. stupeň
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c. Spolupráce se zákonnými zástupci  

Informovanost zákonných zástupců je zajišťována prostřednictvím školního informačního 
systému, na online třídních schůzkách, na akcích školy, webových stránkách školy, při 
osobním setkání. Snažíme se o to, aby rodiče par,cipovali na životě školy a aby byli našimi 
partnery. Vydařily se Adventní trhy - 11-2021,  akce Ukliďme Česko v okolí hlavní budovy a 
úklid zahrady MŠ (4-2022), rozloučení s předškoláky s návštěvou budoucí třídní učitelky 1. 
ročníku ZŠ, zápis do 1. ročníku ZŠ. 

Byla obnovena činnost Spolku rodičů a přátel děl a školy (dále také “SRPDŠ” nebo 
“Spolek”). Předsedkyní je paní Petra Suchá. V průběhu školního roku 2021/2022 byly 
Spolkem realizovány tyto ak,vity: 

• Jarní keramika v MŠ i ZŠ 
• Velikonoční tvoření na stánku 
• Mrkvomen 

d. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Péče o žáky se SVP, vy,pování žáků, odborné poradenství - velmi dobře funguje spolupráce 
se školskými poradenskými zařízeními, především PPP UL, Děčín a Kadaň, SPC Demosthenes 
a SPC Děčín. Telefonické i osobní konzultace, úprava doporučení dle vyhodnocení efek,vnos, 
doporučených podpůrných opatření - to vše slouží k efek,vnější podpoře těchto žáků. 

Při řešení záškoláctví - spolupráce s organizací Člověk v lsni, OSPOD a oddělením přestupků 
MgMUL a Děčín. 

Spolupráce se zřizovatelem ZŠ a MŠ Velké Chvojno - Obcí Velké Chvojno. Školní jídelna MŠ 
připravovala stravu pro MŠ Velké Chvojno v posledním týdnu školního roku  - rekonstrukce 
školní jídelny ve Velkém Chvojně.  

O hlavních prázdninách připravovala školní jídelna ZŠ tři týdny stravu pro příměstský tábor 
Chvojensko. 

27

Školní družina - název soutěže Úspěšnost-umístění/účastníci

Výtvarná soutěž “Příroda kolem nás” Účast/24 účastníků

Výtvarná soutěž „Anděl v ruině“  Účast/16 účastníků

Soutěž „Dýně pro všechny“ 3. místo - Gallistlová K./13 účastníků

Soutěž „Ptačí pitný režim“
obě oddělení ŠD, 1. místo v soutěži 
(cena - finanční částka na vybavení 
školní družiny)

„Svět očima dě^“ – téma: Státní symboly ČR 3 účastníci

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru 
kresby a grafiky. Téma: Pohádka

29 účastníků, díla tří autorů uvedena v 
brožuře k výstavě a vystavena v 
Havířově mezi vítěznými díly - O. 
Zalabák, L. Bořek, J. Prachař



e. Spolupráce se zřizovatelem při zajišťování podmínek pro vzdělávání 

Od 1-2022 probíhala na návrh ředitelky školy pravidelná osobní setkání vedení školy s panem 
starostou a panem tajemníkem s cílem zajis,t bezpečné prostředí pro dě, a žáky v budovách 
školy i na okolních pozemcích. 

V 6-2022 proběhlo na základě pozvání ředitelky školy neformální setkání zastupitelů obce s 
pedagogy ZŠ ve školní jídelně. 

Obec Libouchec jako zřizovatel ve školním roce realizovala: 

• Pravidelná údržba pozemku (sekání trávy) v okolí MŠ využívaného mateřskou školou a 
Klubem mladých hasičů 

• Finanční příspěvek na vybavení žáků nastupujících do 1. ročníku ZŠ (200 Kč - žák).  

• Od 9-2021 - údržba veřejně přístupného pozemku v okolí hlavní budovy a budovy školní 
družiny (od 3/2022 pravidelné sekání trávy, podzim 2021 - prořezání náletových dřevin). 
Na požádání úklid veřejné cesty vedoucí okolo školní budovy (před začátkem školního 
roku apod.) 

• 8-2021 - oprava schodiště na veřejné cestě vedoucí od hlavní budovy ke školní družině.   

• 11-2021 - otevření parkoviště a lávky přes potok, nový vstup na pozemek u školy od nově 
vybudovaného parkoviště 

• 5-6-2022 - oprava havarijního stavu oplocení pozemku okolo budovy MŠ  

• 6-2022 - příspěvek na financování výjezdu žáků 9. ročníku do Lidic 

• 5-2022 - přislíbeno uzavření a oplocení čás, pozemku okolí ZŠ k využi^ při základním a 
zájmovém vzdělávání (proza^m bez stanovení termínu)   

• 2-2022 - návratná půjčka na realizaci projektu stavebních úprav v mateřské škole   

• 5-2022 - Neinves,ční příspěvek na opravu havarijního stavu potrubí  v chodbě přístavby 
MŠ 

• 5-2022 - zastupitelstvem odsouhlasen příspěvek na financování zpracování studie rozvoje 
školy 

• 6-2022 - příspěvek zřizovatele na asistenta pedagoga do dob výsledku šetření ŠPZ (na 
období 9-10/22) do jedné ze tříd základní školy. 

f. Spolupráce se zřizovatelem při realizaci akcí 

 11-2021 - finanční spoluúčast a zapůjčení stánků na akci pořádané školou - Adventní trhy.  

Škola pravidelně nabízí vedení obce spoluúčast na ak,vitách pořádaných v obci - vystoupení 
žáků, výstavy, tema,cké čtení tvorby žáků. Ve školním roce 2021/2022 nebyla tato nabídka 
využita.  

g. Další akSvity a prezentace školy na veřejnosS 

Stále efek,vní je spolupráce s MAS Labské skály v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání II 
pro SO ORP Úsl nad Labem - v průběhu školního roku škola získala učební a herní pomůcky 
pro zájmové a základní vzdělávání. 
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Obohacení výuky v mateřské i základní škole v oblas, polytechnického vzdělávání se daří díky 
uzavřené pě,leté spolupráci s Technickým klubem DDM Úsl nad Labem  v rámci projektu 
Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnos, v Ústeckém kraji (ÚK IKAP A2), který je 
financovaný z OP VVV. V ZŠ i MŠ probíhají workshopy zaměřené na digitální gramotnost, 
pedagogové mají možnost účas, na bezplatných vzdělávacích akcích (První pomoc, 
Programování s Micro:bit, atd.) 

V průběhu celého školního roku probíhal v odpoledních hodinách pro žáky 1. stupně, kteří 
nenavštěvovali školní družinu, Dětský klub LIBI - projekt podpořený z Operačního programu 
Zaměstnanost.  Jeho účelem je podpora zaměstnanos, rodičů s dětmi na 1. stupni ZŠ. Na 
provozu Dětského klubu LIBI škola spolupracuje s RC Pohádková chaloupka, z.s. Docházka 
žáků do klubu je bezplatná. 

Pokračovalo partnerství školy v projektu „Vývoj interakSvního digitálního vzdělávacího 
zdroje pro rozvoj digitální gramotnosS žáků II. stupně ZŠ v oblasS Mediální výchovy.“ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Ve školním roce 2021/2022 škola ověřovala výstupy vytvořené v rámci projektu v 
předmětu Výchova k občanství - Mediální výchova v 6. - 9. ročníku. 

Dvě součás, organizace - základní škola a mateřská škola - společně realizují projekt s názvem 
Zo d p o vě d n é vzd ě l ává n í p ro b u d o u c n o st , re g i s t ra č n í č í s l o : C Z . 0 2 . 3 . X /
0.0/0.0/20_080/0019523. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023. Hlavními 
cíli projektu jsou sociální integrace dě^ a žáků včetně začleňování romských dě^ do 
vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné 
přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce. Tento projekt je spolufinancován EU. 

Ve spolupráci s MŠMT je škola součás^ pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. 
na českých základních školách (“SINUS CZ”) (Č. j.: MSMT - 44511/2020-2), na období od 1. 2. 
2021 do 30. 9. 2023, s cílem proměnit metody výuky dějin 20. stole^, primárně na 2. stupni 
základních škol a vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího 
fungování metodických kabinetů.  

Ve spolupráci s Českým atle,ckým svazem v rámci Výzvy Podpora činnos, sportovních 
trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021 se pro výuku atle,ky v mateřské škole a na 1. 
stupni ZŠ podařilo získat v rámci projektu „AtleSka hravě ve škole“ pomůcky do hodin 
tělesné výchovy v hodnotě 10 000 Kč, ,py na atle,ku hravě v hodinách TV, proběhly hodiny 
TV vedené kvalifikovaným trenérem a učitelé měli možnost rozšíření portolia cvičení a her 
pro pedagogy a získali další vědomos, týkající se atle,ky. 

Byla podepsána Smlouva o spolupráci s Prusa Research a. s. v rámci projektu “Průša do škol” 
Po uplynu^ doby výpůjčky 3D ,skárny Original Prusa MINI a splnění podmínek (vytvoření 
projektu) škola získala tuto ,skárnu v hodnotě 9 900 Kč do vlastnictví darem. 

V rámci projektu iPad Pro učitele získali 2 pedagogič^ pracovníci k půlročnímu užívání ve 
výuce iPADy, které po splnění podmínek projektu škola získá do vlastnictví za zvýhodněnou 
cenu. 
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https://www.printables.com/cs/education/101675-sportoviste-druhy-hrist-volejbal-hazena-basketbal
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosS provedené ČŠI a jiných kontrol 

ČŠI  - 5-2022 - zjišťování výsledků: 

IX. A - matema,ka 

IX. A - český jazyk  

Z podrobných výsledků vychází plánování výuky ve školním roce 2022/2023 a náplň 
doučování českého jazyka a matema,ky. 

Kontrola KHS - neproběhla. 

Revizní kontroly: 

• V 11-2021 zastupitelstvo seznámeno s výsledky kontrol plynových kotelen v budovách MŠ 
a ZŠ - riziková, nevyhovující. Na jednání zastupitelstva v 5-2022 přislíben energe,cký audit 
hlavní budovy  s následným návrhem řešení (kotelny včetně efek,vního topného systému, 
zas^nění učeben umístěných k  hlavní silnici). 

• Roční prověrka BOZP - květen 2022 - budova ZŠ a ŠD, červenec 2022 - budova a zahrada 
MŠ. Výsledky kontrol a protokoly o odstranění závad zaslány zřizovateli. 

• Kontrola elektroinstalace - v budově ZŠ i MŠ doporučena postupná výměna rozvodů - 
aktuální jsou za hranicí životnos, - výsledek předán k posouzení a navržení postupu 
zřizovateli, který je současně majitelem obou objektů. 
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Kontroly dalších subjektů: 

• Kontrola zřizovatele - Účetní audit - období II. polole^ kalendářního roku 2021 - protokol 
bez nega,vních zjištění. 

• Kontrola OSSZ - období od 1. 1. 2018. Kontrola plnění povinnos, zaměstnavatele v 
nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní poli,ku zaměstnanos,. Protokol bez nega,vních 
zjištění. 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

• Doplňková činnost 

a) Pronájem prostor – vzhledem k mimořádným opatřením byly pronájmy poskytovány 
především pro volnočasové ak,vity (autoškola, jóga pro dě,, pro dospělé, karate pro 
dě,, výtvarné činnos, pro dě,, ak,vity ZUŠ Chabařovice - výtvarný, hudební i taneční 
obor, SRPDŠ, Dětský klub LIBI). Některé pronájmy pouze v krátkém časovém úseku. 
Výsledky jsou součás^ přílohy. 

b) Stravování – škola poskytuje stravování také cizím strávníkům, kteří tuto službu 
pravidelně využívají, a přesto není kapacita školní jídelny naplněna. Pitný režim  žáků 
pomáhá zajišťovat také pítko umístěné u školní jídelny a ve školní družině. Po velkou 
část školního roku škola poskytovala stravování cizím strávníkům při odnosu oběda 
domů formou výdeje okénkem do jednorázových obalů, později do jídlonošů, 
výdejním okénkem. 

• Finanční dary 

• Nefinanční dary 

Výsledky hospodaření - viz příloha 

Určení daru Výše finančního daru

Finanční dar pro III. ročník 5000 Kč

Dotované obědy 6 794 Kč

Dar pro mateřskou školu 10 000 Kč

Dar pro mateřskou školu - vánoční nadílka 1 000 Kč

Sponzorský dar pro ZŠ - Adventní trhy 600 Kč
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Hodnota daru

Učební a herní pomůcky 13 000 Kč

3D ,skárna Original Prusa MINI 9 900 Kč

Sada atle,ckých pomůcek 10 000 Kč



10. Závěr 

Výroční zpráva byla projednána per rollam dne 13. 10. 2022 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 7. 11. 2022 

V Libouchci dne 30. 9. 2022                                                     Mgr. Bc. Mar,na Vlachová v. r. 

                                                                                                                  ředitelka školy 
Na vědomí: Obec Libouchec 

Příloha č. 1 - Výsledky hospodaření 
Příloha č. 2 - Seznam zkratek 
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Příloha 1: Výsledky hospodaření 

V  Ý  K  A  Z     Z  I  S  K  U    A    Z  T  R  Á  T  Y

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace; IČO 70942927; Libouchec 157, Libouchec, 403 35

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Okamžik sestavení: 27.1.2022

Právní forma: Školská právnická osoba

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Za období: 12/2021

Předmět činnosti:

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Syntetický
účetNázev položky

3 4

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

A. NÁKLADY CELKEM 29 134 344,42 218 205,00 25 278 232,90 226 551,04
   I. Náklady z činnosti 29 124 207,92 218 205,00 25 252 741,90 226 551,04

       1. Spotřeba materiálu 501 1 475 929,63 151 094,04 1 200 838,67 151 219,74

       2. Spotřeba energie 502 674 667,69 36 574,50 655 461,51 42 546,30

       3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

       5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

       6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

       7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

       8. Opravy a udržování 511 919 305,90 2 272,46 983 963,06 0,00

       9. Cestovné 512 13 040,00 0,00 11 386,00 0,00

       10. Náklady na reprezentaci 513 6 952,00 0,00 852,00 0,00

       11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

       12. Ostatní služby 518 801 647,97 3 295,00 746 383,85 3 833,00

       13. Mzdové náklady 521 17 585 055,00 18 388,00 15 045 603,00 21 319,00

       14. Zákonné sociální pojištění 524 5 791 534,00 6 215,00 4 926 266,00 7 206,00

       15. Jiné sociální pojištění 525 68 260,00 0,00 58 537,00 0,00

       16. Zákonné sociální náklady 527 575 678,04 366,00 409 782,50 427,00

       17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00

       18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

       19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

       20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00

       22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00

       23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00

       24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

       25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

       26. Manka a škody 547 3 865,00 0,00 5 197,71 0,00

       27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00

       28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 168 156,00 0,00 168 156,00 0,00

       29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

       30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

       31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

       32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

       33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00

       34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00

       35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 986 187,39 0,00 991 888,40 0,00

       36. Ostatní náklady z činnosti 549 53 929,30 0,00 48 426,20 0,00

   II. Finanční náklady 10 136,50 0,00 25 491,00 0,00

       1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

       3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

       5. Ostatní finanční náklady 569 10 136,50 0,00 25 491,00 0,00

   III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

       1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

       1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Syntetický
účetNázev položky

3 4

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

B. VÝNOSY CELKEM 15 928 270,20 80 435,00 29 134 344,42 218 205,00
   I. Výnosy z činnosti 1 534 388,79 80 435,00 1 563 670,33 218 205,00

       1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Výnosy z prodeje služeb 602 657 767,00 80 435,00 780 706,00 218 205,00

       3. Výnosy z pronájmu 603 90 954,00 0,00 82 129,00 0,00

       4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00

       8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 95 181,88 0,00 194 986,80 0,00

       9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00

       10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

       11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

       12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

       13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00

       14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00

       15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00

       16. Čerpání fondů 648 1 519,00 0,00 24 664,32 0,00

       17. Ostatní výnosy z činnosti 649 688 966,91 0,00 481 184,21 0,00

   II. Finanční výnosy 276,97 0,00 366,42 0,00

       1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 662 276,97 0,00 366,42 0,00

       3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00

       6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

   IV. Výnosy z transferů 14 393 604,44 0,00 27 570 307,67 0,00

       1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 14 393 604,44 0,00 27 570 307,67 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
   1. Výsledek hospodaření před zdaněním 608 318,76 30 555,71 0,00 0,00

   2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 608 318,76 30 555,71 0,00 0,00

Razítko:Odesláno dne:
.............................................................
    Podpis vedoucího účetní jednotky
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace; IČO 70942927; Libouchec 157, Libouchec, 403 35

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Okamžik sestavení: 18.7.2022

Právní forma: Školská právnická osoba

Sestavený k: 30.6.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Za období: 6/2022

Předmět činnosti:

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Syntetický
účetNázev položky

3 4

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

A. NÁKLADY CELKEM 15 319 951,44 49 879,29 29 134 344,42 218 205,00
   I. Náklady z činnosti 15 318 751,44 49 879,29 29 124 207,92 218 205,00

       1. Spotřeba materiálu 501 907 918,88 49 879,29 1 475 929,63 151 094,04

       2. Spotřeba energie 502 682 933,03 0,00 674 667,69 36 574,50

       3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

       5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

       6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

       7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

       8. Opravy a udržování 511 422 944,70 0,00 919 305,90 2 272,46

       9. Cestovné 512 36 844,00 0,00 13 040,00 0,00

       10. Náklady na reprezentaci 513 399,73 0,00 6 952,00 0,00

       11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

       12. Ostatní služby 518 935 916,36 0,00 801 647,97 3 295,00

       13. Mzdové náklady 521 8 744 125,00 0,00 17 585 055,00 18 388,00

       14. Zákonné sociální pojištění 524 2 737 367,00 0,00 5 791 534,00 6 215,00

       15. Jiné sociální pojištění 525 57 770,00 0,00 68 260,00 0,00

       16. Zákonné sociální náklady 527 258 217,59 0,00 575 678,04 366,00

       17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00

       18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

       19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

       20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00

       22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00

       23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00

       24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

       25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

       26. Manka a škody 547 3 648,51 0,00 3 865,00 0,00

       27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00

       28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 84 078,00 0,00 168 156,00 0,00

       29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

       30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

       31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

       32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

       33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00

       34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00

       35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 391 990,14 0,00 986 187,39 0,00

       36. Ostatní náklady z činnosti 549 54 598,50 0,00 53 929,30 0,00

   II. Finanční náklady 1 200,00 0,00 10 136,50 0,00

       1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

       3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

       5. Ostatní finanční náklady 569 1 200,00 0,00 10 136,50 0,00

   III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

       1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

       1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Syntetický
účetNázev položky

3 4

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

B. VÝNOSY CELKEM 29 134 344,42 218 205,00 25 278 232,90 226 820,00
   I. Výnosy z činnosti 1 563 670,33 218 205,00 1 245 204,97 226 820,00

       1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Výnosy z prodeje služeb 602 780 706,00 218 205,00 591 357,00 226 820,00

       3. Výnosy z pronájmu 603 82 129,00 0,00 55 662,00 0,00

       4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00

       8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 194 986,80 0,00 203 703,06 0,00

       9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00

       10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

       11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 8 670,00 0,00

       12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

       13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00

       14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00

       15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00

       16. Čerpání fondů 648 24 664,32 0,00 24 599,71 0,00

       17. Ostatní výnosy z činnosti 649 481 184,21 0,00 361 213,20 0,00

   II. Finanční výnosy 366,42 0,00 599,17 0,00

       1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 662 366,42 0,00 599,17 0,00

       3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00

       4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00

       6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

   IV. Výnosy z transferů 27 570 307,67 0,00 24 032 428,76 0,00

       1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 0,00 0,00 0,00 0,00

       2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 27 570 307,67 0,00 24 032 428,76 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
   1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00 0,00 268,96

   2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,00 0,00 0,00 268,96

Razítko:Odesláno dne:
.............................................................
    Podpis vedoucího účetní jednotky
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Příloha č. 2 - Seznam zkratek:

AP Asistent pedagoga

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČŠI Česká školní inspekce

DDM Dům dě^ a mládeže

iPAD Druh počítačového tabletu

KHS Krajská hygienická stanice

MAP Místní akční plán

MAS Místní akční skupina

MgMUL Magistrát města Ús^ nad Labem

MŠ Mateřská škola

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

PPP Pedagogicko psychologická poradna

RC Rodinné centrum

RVP Rámcový vzdělávací program

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působnos^

SPC Speciálně pedagogické centrum

SŠ Střední škola

SRPDŠ Spolek rodičů a přátel dě^ a školy

SVP Specifické vzdělávací potřeby

ŠD Školní družina

ŠJ Školní jídelna

ŠPP Školní poradenské pracoviště

ŠPZ Školské poradenské zařízení

ŠVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ÚK IKAP Projekt Podpora polytechnického vzdělávání a 
gramotnos^ v Ústeckém kraji

ZŠ Základní škola
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