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Základní údaje o škole 

Škola 

Název školy    Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka 

     Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace 

Právní forma    příspěvková organizace 

 

Adresa, kontakty   Kuřívody 700 

     471 22 Ralsko 

     Telefon: 773 636 455 

 

IČO     727 42 607 

IZO     600 075 036 

 

Zřizovatel    Město Ralsko 

Ralsko – Kuřívody 701 

471 24 Mimoň 

Telefon: 487 898 120/121 

IČO: 00831514 

 

Vedení školy   Mgr. Bc. Hana Hušková 

 

Školská rada 
Mgr. Šárka Kalvová     předsedkyně, jmenována zřizovatelem školy 

Eva Benešová    jmenována zřizovatelem školy  

Lucie Penzešová      zvolena zákonnými zástupci žáků 

Iveta Juhásová        zvolena zákonnými zástupci žáků 

Lenka Vrbová    zvolena pedagogickými pracovníky školy 

Bc. Petra Volejníková   zvolena pedagogickými pracovníky školy 
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Zařazení do sítě škol  1. 1. 2003 

 

Součásti školy a kapacita 
Mateřská škola (dále MŠ)   57 dětí 

Základní škola (dále ZŠ)   50 žáků 

Školní družina (dále ŠD)   30 účastníků 

Školní skupina (dále ŠS)   20 účastníků 

Školní jídelna (dále ŠJ)   105 jídel 

 

 

Organizace vzdělávání 

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody je městská škola. Poskytuje 

vzdělání žákům prvního stupně (obor 79-01-C/01) a dětem v mateřské škole. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v základní škole ke vzdělávání přihlášeno 37 žáků (stav k 30. 

09. 2020). Žákům bylo vzdělávání poskytováno podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání s názvem Poznej sám sebe.   

Součástí školy je mateřská škola, která vzdělávala děti podle Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání Moje školka, můj první krok do života. Děti byly rovnoměrně 

rozděleni do dvou tříd a jejich celkový počet byl  48 (stav k 30.09.2020). 

Nedílnou součástí školy je vzdělávací služba ve školní družině, která 26 účastníkům (žákům 

z 1., 2. a 3. ročníku) poskytovala služby podle Vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání 

s motivačním názvem Toulavé boty, botičky i bosé nožičky. 

Za finanční podpory Města Ralska byla zřízena školní skupina pro žáky 4. – 5. ročníku. Ve 

Školní skupině bylo zapsáno 8 žáků, kteří pracovali po celý rok podle Programu pro zájmové 

vzdělávání s motivačním názvem Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit svůj 

život. 

Celková kapacita školní jídelny (max. 105 strávníků) nebyla v letošním roce ani zdaleka 

naplněna. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Personální obsazení 

Funkce Základní 
škola  

Mateřská 
škola 

Školní družina/ 
Školní skupina 

Školní jídelna 

Pedagogové     

Počet učitelů/učitelek 4 4 - - 

Počet 
vychovatelů/vychovatelek 

- - 2 - 

Počet asistentů pedagoga 2 1 - - 

Nepedagogové     

Počet pracovníků 2 2 - 3 

Celkem  8 7 2 3 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

Odborná kvalifikace 

Základní škola 

Pracovní 

pozice 

 Kvalifikované (počet) Nekvalifikované(počet) Doplňující si kvalifikaci 
(počet) 

Učitelky 1. 

stupně 

1 3 2 

Asistentky 

pedagoga 

- 2 - 

 

Mateřská škola 

Pracovní 

pozice 

 Kvalifikované (počet) Nekvalifikované(počet) Doplňující si kvalifikaci 
(počet) 

Učitelky  3 1 - 

Asistentky 

pedagoga 

1 - - 

 

Školní družina/Školní skupina 

Pracovní 

pozice 

 Kvalifikované (počet) Nekvalifikované 
(počet) 

Doplňující si kvalifikaci 
(počet) 

Vychovatelky 1 1 - 
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Specializované činnosti s požadovanou kvalifikací 

Základní škola 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců 

Speciální pedagog 1 

Výchovný poradce 1 

Logoped 1 

Preventista sociálně patologických jevů 1 

 

Mateřská škola 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců 

Logoped 1 

 

 

Počet dětí a žáků účastnících se vzdělávání 

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody je městská škola. Poskytuje 

vzdělání žákům prvního stupně a dětem v mateřské škole. 

Údaje o počtu vzdělávaných dětí/žáků/účastníků 

Základní škola (37 žáků ke dni 30. 09. 2020) 

Třída Ročník Počet žáků 

I. 1. 6 

 2. 14 

II. 3. 9 

III. 4. 3 

 5. 5 

 

Mateřská škola (48 dětí ke dni 30. 09. 2020) 

Třída Věk Počet dětí 

Bambulky - - 

Sluníčka od 2 do 4 let 23 

Stonožky Od 4 do 6 let (včetně OPŠD) 22 

 

Školní družina/ Školní skupina 

Zařízení Počet účastníků 

Školní družina 26 

Školní skupina 8 
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Během školního roku se počty docházejících ve všech zařízeních školy měnily. Vysokou 

migrací dětí a žáků je tato škola charakteristická.  

 

Výsledky o zápisu do základního vzdělávání a předškolního 

Základní škola 

 Celkem (počet) 

Děti u zápisu celkem        7 

Přijaty 6 

Odklady PŠD 1 

 

Zápis k povinné školní docházce probíhal v řádném termínu 12. 4. 2021 od 13:30 hod. do 16:00 

hod. a 19. 4. 2021 (individuální). Bylo umožněno přihlášení i dálkovým způsobem. 

Náhradní termín nebyl jednoznačně vypsán (z důvodu omezení počtů přítomných ve škole 

z důvodu výskytu Covid–19). Veškeré konkrétní informace o zápisu škola zveřejnila na svých 

internetových stránkách a také na nástěnce u budovy školy. 

Mateřská škola 

 Celkem (počet) 

Děti u zápisu celkem     16 

Přijaty 16 

Nepřijaté 0 

 

Kritéria k přijetí dětí do mateřské školy byla dodržena. 

Zápis probíhal v řádném termínu 10. 5. 2021 od 10:00  do 16:00 hodin. Náhradní termín byl 

určen na 12. 5. 2021 od 13:30 hod. Veškeré konkrétní informace o zápisu škola zveřejnila na 

svých internetových stránkách i na vývěsce u areálu školy. 

 

Prezentace výsledků výchovy a vzdělávání podle vzdělávacích programů 

Přehled výsledků vzdělávání 

 Prospěl/a 

s vyznamenáním 
(počet) 

Prospěl/a (počet) Neprospěl/a (počet) 

1. ročník 4 1 1 

2. ročník 10 - 2 

3. ročník 7 2 - 

4. ročník 1 2 - 

5. ročník 2 2 1 
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Údaje o výchovných opatřeních    

Pochvala 

 Třídního učitele (počet) Ředitelky školy (počet) 

1. ročník - - 

2. ročník - - 

3. ročník - - 

4. ročník - - 

5. ročník - - 

 

Kázeňská opatření 

 Napomenutí 

třídního učitele 
(počet) 

Důtka třídního 

učitele (počet) 

Důtka ředitelky 

školy (počet) 

1. ročník - - - 

2. ročník - - - 

3. ročník - - - 

4. ročník - - - 

5. ročník - - - 

 

Počet zameškaných hodin 

 Omluvené (počet) Neomluvené (počet) 

1. ročník 204 - 

2. ročník 380 91 

3. ročník 331 23 

4. ročník 247 48 

5. ročník 174 26 

 

Neomluvené hodiny byly u žáků, kteří se přihlásili k plnění povinné školní docházky do naší 

školy během školního roku, tyto hodiny byly uděleny předchozí školou. 

 

Uplatnění absolventů 

Na škole ukončilo vzdělávání k 31. 8. 2021 pět žáků pátého ročníku. Tři žáci pokračují ve 

vzdělávání na ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni, dva žáci na Gymnáziu Mimoň. 
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Sdělení o poskytovaném dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Oblast vzdělávání (počet) 

Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - 

Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 1 

Koordinátor environmentální výchovy 1 

 

Přehled o dalším vzdělávání, specializaci pedagogických pracovníků 

Každý pedagog se specializuje na různé vzdělávací oblasti s přesahem do jiného stupně 

vzdělávání: 

Pedagog z mateřské školy Vzdělávací oblast Pedagog ze základní školy 

✓ Metoda Dr. Hejného Matematika ✓ Finanční gramotnost 

✓ Základy Tělesná výchova ✓ Jóga 
✓ Aerobic - Zumba 

                - Čtenářská gramotnost ✓  

✓  Polytechnická výchova ✓  

✓  Vzdělávání cizinců ✓  

               - EWO ✓  

               - Cizí jazyk ✓  

               -  Dramatizace ✓  

               - Výtvarná výchova ✓  

 

Na intranetu školy jsou zveřejněny informace ze školení, přístupné všem zaměstnancům dle 

profesního oboru. 

Toto samostudium bylo korigováno a směrováno vedením školy k potřebám ŠVP. 

 
Pracovníci školy a vzdělávací akce 

Oblast Počet 

Počítačová gramotnost Všichni pedagogové 

Ekologie, přírodovědná gramotnost 2 

BPZP Všichni zaměstnanci 

Hygienické minimum 3 
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Přehled o zapojení do projektů 

Zapojení do rozvojových programů MŠMT 

• Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti 
Podpora rozvíjení informativního myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322)  

• Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti 
Člověk a technika (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_036/0014181)  

• Šablony II. - ukončení 

• Šablony III. – podání žádosti 
 

 

Projekty financované z jiných zdrojů 

• Implementace strategie Digitálního vzdělávání II  

• Projekt Ovoce do škol  

• Projekt Mléko do škol  

• Cizinci ve vzdělávání  

 

Prezentace a aktivity školy 

Veřejné akce či styk s veřejností byl omezen na minimum z důvodu nařízení Ministerstva 

zdravotnictví. 

Výsledky soutěží a přehlídek 

• Sazka Olympijský víceboj – žáci získali zlatou medaili, někteří bronzovou 

realizováno v základní škole 

• Les ve škole – získán certifikát Lesní třídy    realizováno ve školní družině 

• Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – ve spolupráci s Českou obcí sokolskou 

       realizováno v mateřské škole 

• Sčítání ptáčků na krmítku  

realizováno ve školní družině 

• Recyklohraní – umístění na 1. místě v Libereckém kraji 

realizováno v mateřské škole 

• Bobřík informatiky 

realizováno v základní škole 

 

 

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

Koresponduje se vznikem metodického sdílení, které vzniklo v roce 2021 a je v prvopočátku 

své formace. 
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 Vlastní akce, projekty školy 

MDD     realizováno společně 

Den Země      realizováno společně 

Celoroční hra Záchrana víly Lesanky   realizováno v základní škole, 3. třída 

 

Projekt Laskavec     realizováno v základní škole 

 

On-line Velikonoční stezka                       realizováno v základní škole, 3. třída 

 

Den učitelů – Když učí žáci    realizováno v základní škole, 3. třída 

Duhový týden      realizováno v základní škole 

Den bláznivých účesů     realizováno v základní škole 

Pyžamový den     realizováno v základní škole 
 

Asijský den      realizováno v základní škole, 3. třída 

Ekohrátky      realizováni v základní škole, 3. – 5. ročník 

Ekologie – Tonda obal    realizováno v základní škole 

Hledačka      realizováno v základní škole 

Den sportu      realizováno v základní škole 

Den dopravní výchovy    realizováno v základní škole 

Týden ve škole (prázdninové soustředění)  realizováno v základní škole 

Týden Skřítků v lese (prázdninové soustředění) realizováno v základní škole 

Mimoňové (prázdninové soustředění)  realizováno v základní škole 

Týden češtiny (prázdninové soustředění)  realizováno v základní škole 

Vánoční posezení      realizováno v mateřské škole 

 

Dobrodružství v říši obrů realizováno ve školní družině, některé 

projekty ze základní školy prostupovaly  

Maškarní ples      realizováno v mateřské škole 
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Práce poradenských služeb 

Činnost výchovného poradenství 

Výchovné poradenství bylo v tomto školním roce zacíleno na podporu při online výuce, která 

činila žákům problémy a velice se prolínala s prací preventisty sociálně patologických jevů. 

Výskyt sociálně patologických jevů – škola řešila: 

Alkohol / 0    Šikanování / 0  Záškoláctví / 0  Krádeže / 0     Kouření / 0 

V rámci prevence bylo řešeno záškoláctví/4 

 

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění speciální péče 

Základní školu navštěvovalo 5 žáků a mateřskou školu 2 děti se SVP. Věnovaly se jim tři 

asistentky pedagoga, jedna školní asistentka. V průběhu školního roku byly poskytovány 

pedagogické intervence, osobní konzultace a další potřebná pomoc.  

 

Řízení školy 

Realizace splněných úkolů školou 

V tomto školním roce byl propracován kontakt s dětmi/žáky i s rodiči pomocí používané 

aplikace TEAMS. Systém výuky byl prezentován a ohodnocen externisty jako příkladný. 

Zákonní zástupci využívali komunikaci online průběžně během celého školního roku 

(individuální konzultace, třídní schůzky). Na jejich žádost budou již probíhat pouze v září třídní 

schůzky ve škole, ostatní budou online. 

Škola získala i certifikát kvality Rodiče vítáni a stali jsme se školou, která je vstřícná 

k požadavkům a potřebám jak rodičů, tak zejména dětí.  

Velký úspěchem bylo, že se v letošním školním roce zúčastnily dvě pětiny žáků z 5. ročníku 

příjímacího řízení na gymnázium – byli přijati. 

Vybavení novou moderní technikou a pomůckami probíhalo od 1. 9. 2019 a bude dokončeno 

v lednu 2022 (počítače, programy a didaktické pomůcky). Finančně bylo vše hrazeno 

z projektů. Cíl vybavit školu moderními učebnicemi byl dokončen v červnu 2021 (setkalo se 

s kladným hodnocením). V tomto školním roce jsme se snažili vybudovat zázemí pro rozvoj 

oblasti „Člověk a technika“ a to od 1. 9. 2020. Vše bude finalizováno do 31. 12. 2021 nákupem 

potřebných nástrojů (rodiče i žáci si pochvalují podnětnost zázemí). 

 Na webových stránkách školy navíc nově vznikla platforma „Naše vrba“, kde mohou žáci či 

rodiče anonymně napsat svůj podnět či prosbu. Zároveň tento projekt slouží i jako prevence a 

nabízí anonymní cestu k řešení krizových témat. 
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Používaná aplikace TEAMS se ukázala jako správně funkčně nastavená i pro komunikaci mezi 

zaměstnanci školy. Všichni zaměstnanci jsou touto cestou informováni o novinkách, 

zastupování při nepřítomnosti a mají i přístup k potřebným interním dokumentům.. Vzájemně 

mohou společně a bezplatně komunikovat, a to nejen v pracovní době. Snaha o vytvoření 

zázemí byla realizována (v roce 2023 bude dokončena). Se specializací pedagogů bylo započato 

až v druhém pololetí a bude pokračovat i nadále, tak aby došlo k výchovně vzdělávacímu 

propojení mezi učiteli mateřské, základní školy i školní družiny, školní skupiny. 

 

Ředitelka propagovala práci školy průběžně během celého školního roku, a to v Mimoňském i 

v Ralském zpravodaji, na funkčních webových stránkách (nejnovějším upgradem prošly  

stránky v únoru 2021). Zaměstnanci svoji činnost zveřejňovali na facebookovém portálu, který 

prošel úpravou v dubnu 2021). Učitelé natočili i propagační video o škole, které bylo s jejich 

svolením v souladu s GDPR zveřejněno.  

 

Spolupráce se školskou radou, rodiči a jinými organizacemi 

Školská rada se sešla dvakrát ročně. Předmětem jednání byly dokumenty školy, vyjádření 

k aktuálním informacím o dění ve škole s podílem na koncepci školy. 

 

Spolupráce s rodiči v naší škole se postupně rozvíjí. Rodiče se nejen scházeli na třídních 

schůzkách (osobně i online), mnozí se pravidelně zapojují i do akcí pořádaných školou. 

Společné zájmové akce v tomto školním roce téměř neprobíhaly z důvodu nařízení Ministerstva 

zdravotnictví. 

Sponzorování školy zákonnými zástupci neprobíhá.  

Ke spojení školy s rodiči je často využíváno online spojení přes aplikaci TEAMS (hlavní), 

emailová korespondence nebo SMS komunikace, kterou mohou rodiče použít při dorozumívání 

jak s učiteli, jídelnou, tak i s vedením školy.  

 

Jednání se zřizovatelem – informování zastupitelstva v tomto roce neproběhlo vzhledem 

k nařízení MZ (Covid–19), informování však proběhlo s některými členy rady i zastupitelstva 

a to zejména dálkovým přístupem. 
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Investice 

Zhodnocení 

Nebyly provedeny některé změny přesto, že byly plánovány zřizovatelem – celková 

rekonstrukce školní vývařovny a jídelny. Přesouvá se plán na rekonstrukci na školní rok 

2022/2023. 

Změny, které proběhly v tomto školním roce: 

• vybavení žáků ze všech ročníků učebnicemi, učebními texty – nová řada hybridních 

učebnic 

• vybudováno zázemí pro zaměstnance mateřské školy – kuchyňka, do základní školy byl 

zakoupen kávovar 

• vybavena nová učebna (úložný nábytek, skříň pro počítače, nástěnky, žákovský sedací  

nábytek) – pro 4. a 5. ročník 

• vybavení technikou se postupně obnovuje (vizualizéry, sluchátka pro žáky i vyučující) 

• započala obměna sedacího nábytku žáků (škola disponuje velkým množství  

         lavic pro nejmladší žáky a chybí lavice pro nejstarší žáky) 

• vznikla pracovní dílna v mateřské škole a pro žáky základní školy pracovně výtvarná 

dílna 

• obměněno bylo vybavení ředitelny 

 

Záměry 
 

Dokončujeme další nákup počítačů – tabletů (financováno ze Šablon III, schválená dotace ve 

výši Kč 263 477,50) a dalšího technického vybavení (financováno z projektu Digitální 

kompetence II, schválená dotace ve výši Kč 193 600,-). Postupně bychom hybridní učebnice 

doplnili i učebnicemi s kompatibilitou na tablety. 

Soustředit se nyní budeme na nákup pomůcek pro hudební výchovu, tělesnou výchovu, 

přírodovědné oblasti. Sedací nábytek pro asistentky pedagoga, elektrické klávesy do 1. třídy. 

Dále je plán vybavit mateřskou školu didaktickými pomůckami a obohatit herní fond (hudební 

výchovy, tělesné výchovy, technického myšlení). Důležité bude také dovybavení  nábytkem 

k podporování pitného režimu, úschovy lehátek, zabezpečení proti vniknutí do prostor a 

k ochraně osob. Doplnění venkovní vitrínou, obrazem u vchodu a dřevěným herním prvkem. 

Rekonstrukce místnosti, která je používána školní družinou (vybavení, herní fond, počítačová 

technika, výmalba prostor, aj.). 

Rekonstrukce školní jídelny – vývařovny. 

Připravujeme projekt tzv. venkovní učebny. Projekt by měl být podán v roce 2022. 
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Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr 

Do roku 2024 plánujeme zajistit výuku na úrovni 21. století a stát se vyhledávanou školou o 

kterou mají zákonní zástupci zájem, kde se učí děti/žáci efektivně s podporou jejich osobního 

talentu.  

Personální 

I v dalším školním roce vedení školy bude podporovat doplnění kvalifikace a motivovat další 

nekvalifikované pedagogy k jejímu doplnění. Motivace k profilaci každého pedagoga bude 

pokračovat i ve školním roce 2021/2022. 

 

Materiální 

Škola je již excelentně vybavena počítačovou technikou (žáci, zaměstnanci). Vybaveny jsou 

všechny třídy mateřské školy (bude pokračovat další doplnění) i základní školy novým 

nábytkem. Vytvořeno bylo již i zázemí pro zaměstnance. 

Didaktické materiály, pomůcky jsou v mateřské škole na požadované úrovni, v základní škole 

a školní družině, školní skupině nedostatečné (bude pokračovat každoroční cílené doplnění). 

Vzdělávací 

Nastavený způsob vzdělávání je v prvopočátku, v této oblasti plánujeme v roce 2022/2023 

dosáhnout vynikajících výsledků. Již nyní se objevuje prvotní úspěch. 

 

Výsledky inspekční činnosti (ČŠI, KHS, aj) 

ČŠI 

V červnu byla provedena tématická inspekční činnost „Kvalita poskytovaného vzdělávání 

v době online výuky na ZŠ“. Výsledkem této zprávy je vyhodnocení kvality výuky, zapojenosti 

žáků aj. v době distančního vzdělávání. Naše škola byla zařazena do tzv. kategorie D (výborné). 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Mzdovou a personální agendu škole zajišťuje firma Rajtr Česká Lípa. Na škole pracuje paní 

účetní, která zajišťuje účetní agendu.  

 

Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost 

Hospodaření s neinvestiční dotací KÚ v roce 2020 

Krajský úřad Libereckého kraje  
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Poskytnuto Uvedeno v Kč 

Neinvestiční příspěvek KÚ 

-33353                                          

          

8 474 727,-  

Neinvestiční účelové dotace KÚ 

-33075 

                

   116 539,-  

Nevyčerpáno                                   0,- 

Celkem   8 591 266,-  

 

Čerpáno  

33353 

mzdové náklady 

OON 

          

6 120 196,-  

      

učební pomůcky, učebnice, OPP 

sociální a zdravotní pojistné 

     50 116,-  

 2 068 624,-  

FKSP 

DDHM 

   121 685,-                               

   114 106,- 

Celkem 8 474 727,-  

33075 účelová dotace 

Mzdy náklady 

Sociální a zdravotní pojistné 

 

   77 280,-  

   26 121,-                  

FKSP 

Učební pomůcky 

    1 546,-    

   11 592,-              

Celkem   116 539,-  

Hospodářský výsledek 

k 31.12.2020 

             

               0,-  
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Hospodaření s neinvestiční dotací města v roce 2020 

Městský úřad Ralsko  

Poskytnuto Uvedeno v Kč 

Neinvestiční příspěvek                                                  2 440 000,-  

 

Čerpání fondů                      8 000,-  

školné MŠ   

školné ŠD                                                            

                   31 450,-  

                   16 175,-  

Šablony II    

Dotace ÚP                                                            

                 383 838,26  

                 113 600,-  

výnosy vlastní činnosti:  

Tržby stravné                   245 858,-  

Ostatní finanční výnosy, úroky                                                                 220,36  

Oprava účelové dotace 

33070,33074 z roku 2019    

                             0,-  

-       42 241,- 

EU – potravinová pomoc                      1 400,-  

Celkem poskytnuto              3 198 300,62  

  

Čerpáno Uvedeno v Kč 

Spotřeba materiálu                                                          757 095,90  

z toho  

čistící materiál                                                                         75 152,87  

kancelářský materiál                                                                26 915,65  

ochranné pracovní pomůcky                                                       4 297,-  

Učební pomůcky        

Šablony II                                    

                   15 415,80  

                   69 728,-  

tisk, časopisy                         7 104,-  
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mimoškolní činnost                                                                3 429,20 

spotřeba potravin    

potravinová pomoc                                        

                 213 698,15  

                     1 209,25   

ostatní drobný materiál 

materiál kuchyň                                 

                   12 995,-  

                   21 807,15  

Údržba 

drobný hmotný majetek 

                219 657,83 

                  85 686,-  

Spotřeba energie                                                            431 719,20  

Opravy, udržování                                                             79 373,75  

Ostatní služby                                                               490 633,82  

Cestovné, stravné                     4 772,-  

Mzdové náklady   

Šablony  II                                               

               779 868,-  

               311 710,26  

Jiné ostatní náklady, pojištění                                               69 195,03    

Celkem čerpáno             3 073 814,96  

Hospodářský výsledek = zisk Kč 7 456,66                                       

Poznámka: Účetní uzávěrka za rok 2020 bude uveřejněna na webových stránkách škol 

www.skolakurivody.cz 

 

 

Doplňková činnost organizace 

Doplňková činnost organizace je povolena zřizovatelem a navazuje na hlavní účel a předmět 

činnosti příspěvkové organizace. 

 

Okruhy doplňkové činnosti jsou 

Hostinská činnost 

 

Příjmy a výdaje zabezpečující vedlejší činnost 

Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti v roce 2020 
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 Uvedeno v Kč 

Výnosy – tržby    58 407,-  

Náklady, materiál, potraviny 

Energie 

Mzdy 

Odvody z mezd 

FKSP 

Ostatní služby 

   22 021,07  

     6 900,-  

     4 000,-  

     1 937,-  

          80,-  

  10 794,- 

Celkem   45 732,07 

Výsledek hospodaření = zisk Kč 12 674,93  

 

 

Hospodaření ve fondech v roce 2020 

412 - FOND FKSP 

 

Poznámka Z tohoto fondu přispíváme zaměstnancům na položky podle zpracovaných zásad 

FKSP (viz směrnice o čerpání FKSP k nahlédnutí u ředitelky školy).  

 

411 - FOND ODMĚN 

PS  Kč 118 016,-  

Příjem  Kč            0,-  

Čerpání  Kč            0,-  

KS  Kč 118 016,-  

 

 

PS   Kč   80 590,35  

Příjem   Kč 138 625,42  

Čerpání     Kč 118 018,-  

KS   Kč 101 197,77 
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413 - FOND  REZERVNÍ (zlepšený HV) 

PS  Kč  118 630,18  

Příjem   Kč     8 283,79  

Čerpání    Kč            0,-  

KS    Kč 126 913,97  
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