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1. Charakteristika školy
Název: Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166
Identifikátor zařízení: 650065484
Adresa:
Základní škola Kutná Hora
Jana Palacha 166
284 01 Kutná Hora
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71001131
Zřizovatel: Město Kutná Hora
Právní forma: obec
IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552
284 24 Kutná Hora
Odloučená pracoviště školy:
Školní družina, ulice Studentů 145, 284 01 Kutná Hora
Škola sdružuje:
1. Základní škola Jana Palacha – kapacita- 820 žáků – IZO: 102 226 423
2. Školní družina Studentů 145 – kapacita 250 žáků – IZO: 113 400 161
Ředitel školy:
Mgr. Miroslav Roudný, od 1.2.2004
Typ školy:
- Jana Palacha 166: - úplná škola s I. a II.stupněm
- škola má 29 kmenových učeben, 10 odborných, 2 školní dílny,
22 kabinetů, 18 skladů;
- k 30.9.2007 bylo zapsáno 410 žáků;
Součásti školy:
Školní družina Studentů 145:
- plánovaná kapacita je 250 žáků, k 31.10.2007 bylo zapsáno 124 žáků ve 4 odděleních
- ranní provoz školní družiny: od 6.00 hodin (souhlas MěÚ, na žádost rodičů) a pracují tři
oddělení, odpolední provoz je do 16.30 hodin;
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2. Přehled učebních plánů
Vzdělávací programy ve školním roce 2007/2008
1. ročník
ŠVP Už vím,…
2.-5. ročník
„Základní škola“
6. ročník
ŠVP Už vím,…
7. – 9. ročník
„Základní škola“
Rozšířená výuka informatiky 7.A,B,
„Základní škola“
8.A, 9.A

Učební plán „Základní škola“ – 1.stupeň
Předmět
1.třída
2.třída
Český jazyk
9
10
Cizí jazyk
1
Matematika
4
5
Prvouka
2
2
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
1
1
Výtvarná výchova
1
1
Praktické činnosti
1
1
Volitelné předměty
Tělesná výchova
2
2
Týdenní dotace povinných
21
22
předmětů

Učební plán „Základní škola“ – 2.stupeň
Předmět
6.třída
7.třída
Český jazyk
5
4
Anglický/německý jazyk
3
4
Matematika
4
4
Chemie
Fyzika
2
2
Přírodopis
2
2
Zeměpis
2
2
Dějepis
2
1
Informatika
1
Občanská výchova
1
1
Rodinná výchova
1
Hudební výchova
1
1
Výtvarná výchova
2
2
Praktické činnosti
2
1
Volitelné předměty
2
Tělesná výchova
2
2
Týdenní dotace povinných
29
29
předmětů

3

3.třída
8
3
5
3
1
1
1
2
24

16847/96-2
16847/96-2
16845/2001-22

4.třída
7
4
5
1
2
1
2
1
2
25

8.třída
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
31

5.třída
7
4
5
2
2
1
2
1
2
26

9.třída
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
31
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Učební plán „Základní škola“ – 2.stupeň – rozšířená výuka
7.A třída s 8.A třída s
Předmět
6.A,B
RVI
RVI
skupina třída s
RVI
Český jazyk
5
4
4
Anglický/německý jazyk
3
4
4
Matematika
4
4
4
Německý jazyk
Chemie
2
Fyzika
2
2
1
Přírodopis
2
2
1
Zeměpis
2
2
2
Dějepis
2
1
2
Občanská výchova
1
1
1
Informatika
2
3
3
Ekologická výchova
Rodinná výchova
1
1
Hudební výchova
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
2
Praktické činnosti
1
1
1
Volitelné předměty
Tělesná výchova
2
2
2
Týdenní dotace povinných
29
30
31
předmětů
Volitelným předmětům jsme vyučovali takto:
Ročník
Volitelný předmět
VII.ročník
Technické činnosti
VIII.ročník
Konverzace v Aj
Informatika
IX.ročník
Biologický seminář
Informatika

Nepovinným předmětům jsme vyučovali takto:
Nepovinný předmět
Ročník
Hodiny
Anglický jazyk
2. ročník
1
Informatika
4. ročník
1
Informatika
5. ročník
1

4

Hodin
2
2
2
2
2

Žáků
35
36
37

9.A třída s
RVJ

4
3
4
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
31

Žáků
11
9
19
17
19

Skupin
2
2
2

Skupin
1
1
1
1
1
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Tab. l A
Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků:
Ročník

Počet tříd v
ročníku

Počet žáků v
ročníku

Z toho
dívek

Celkový počet žáků se
zdravotním postižením (včetně
specifických vývojových poruch
učení a chování)

Z toho integrovaných žáků s
individuálním vzdělávacím
programem

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

2
2
2
2
2
2
2
3
3

45
34
42
37
38
42
46
62
64

24
19
21
22
17
22
20
30
32

2
1
3
2
4
1
1
6
11

1
1
3
2
4
1
1
6 skupin.integrace
11 skupin.integrace -

Celkem

20

410

209

31

30

Tab. 1B
Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině a školním klubu:

počet oddělení

počet žáků

školní družina

4

124

školní klub

-

-
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3. Údaje o pracovnících školy
Pozn.: pokud učitel plní svůj úvazek částečně na I. a 11. stupni, do tabulek b) a c) je třeba ho zařadit podle
poměru obou částí úvazku (pokud je větší počet hodin odučeno na I. stupni - zařadit do tab. A/b) a A/c),
pokud je větší počet hodin odučeno na U. stupni - zařadit do tab. B/b) a B/c).

Analýza personálního obsazení I. stupně školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků, jejich praxe a věková skladba:

Tab. 2A -1. stupeň
a)
celkový počet
vyučovaných
hodin kromě
hodin cizích
jazyků (včetně
hodin dělené
výuky)

z toho počet hodin
odučených učiteli
s odbornou a
pedagogickou
způsobilostí

214

209

celkový počet
vyučovacích hodin
cizích jazyků

38

z toho počet hodin
odučených učiteli
s odbornou a
pedagogickou
způsobilostí pro výuku
cizích jazyků na I. st.

7

b)
počet učitelů celkem

praxe do 10 let

praxe 11 - 20 let

praxe 21 - 30 let

praxe 31 a více let

10

0

1

7

2

počet učitelů celkem

věk do 30 let

46 - důchodový věk

10

0

3 1 - 45 let
3

pracující důchodci
1

c)

6

6
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Tab. 2B - II. stupeň:

Analýza personálního obsazení II. stupně školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických
pracovníků, jejich praxe a věková skladba:
a)
Seznam předmětů (do volných celkový počet hodin vyučovaných
řádků lze doplnit další možné daného předmětu (včetně hodin
předměty - např. integrované dělených)
Ov a Rv a pod.)

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
matematika
občanská výchova
tělesná výchova
zeměpis
dějepis
přírodopis
hudební výchova
výtvarná výchova
fyzika
chemie
rodinná výchova
praktické činnosti
volitelné předměty celkem
nepovin. předměty celkem
informatika
Celkem

42
45
8
40
10
24
19
18
20
10
14
19
12
8
16
10
0
24
339

z toho počet hodin odučených učiteli
s odbornou a pedagogickou
způsobilostí

13
0
8
36
0
15
16
20
0
14
0
12
0
11
4
0
0
149

b)
počet učitelů celkem

praxe do 10 let

praxe 11 - 20 let

praxe 21-30 let

praxe 31 a více let

20

4

4

6

6

počet učitelů
celkem
20

věk do 30 let
3

3 1 - 45 let
6

46 - důchodový vek

pracující důchodci
1

c)

7

10
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4. Výkon státní správy
Tab. 3 – výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele (typ)
odklad školní docházky
dodatečný odklad školní docházky
rozhodnutí o integraci

počet

odvolání

11
7
47

rozhodnutí o přijetí k základnímu

-

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tab. 4
Hodnocení chování žáků v členění podle ročníků:
ročník

počet žáků v chování velmi chování
ročníku
dobré
uspokojivé

1.

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

I.

II.

45
34
42
37
38
42
46
62
64

45
34
42
37
38
42
46
58
64

Celkem 410

chováni
důtka třídního důtka
napomenutí
neuspokojivé třídního učitele učitele
ředitele

I.

II.

1
1
2
3
7
3

-

2
2
-

12 17

-

-

II.
45
34
42
37
38
42
42
58
64

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

2
-

3
-

2
-

1
-

1
1
5
1
15
4

1
6
4
7
2

2
1
1
11
7

1
1
3
3
11
4

9
3

406 410 406

2

3

2

1

27

20

22

23

I.
45
34
42
37
38
42
46
62
64

Tab. 5
Hodnocení celkového prospěchu žáků v členění podle ročníků v obou pololetích:

A/ I. stupeň:
ročník

1.
2.

3.
4.
5.

počet žáků v
ročníku

prospělo s
vyznamenáním

45
34
42
37
38

45
34
36
25
21

45
34
42
37
38

prospělo

45
34
36
25
21

6
12
17

8

neprospělo

5
12
16

-

počet
neomluve
ných
hodin

1
1
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celkem

196

196

161

161

35

33

2

B/ II. stupeň:
ročník

6.
7.

8.
9.
celkem

počet žáků v
ročníku

42
46
62
64

prospělo (ve II. pololetí
před opravnými
zkouškami)

prospělo s
vyznamenáním

42
46
62
64

18
13
18
17

18
13
18
17

24
33
44
47

20
30
43
45

214 214

66

66

148

144

Po opravných zkouškách :
neprospělo ve II. pololetí před
opravnými zkouškami

počet žáků, kteří konali opravnou
zkoušku

10

9

6. Lyžařský výcvikový zájezd a škola v přírodě
Tab. č. 7 - lyžařský výcvik, škola v přírodě

lyžařský výcvik žáků
škola v přírodě

počet dětí
42
85

9

neprospělo ve II. pololetí po opravných
zkouškách

3
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7. Údaje o příjímacím řízení
Tab. č. 6
Výsledky přijímání žáků do středních škol:
A/ víceletá gymnázia:
počet žáků v V.
ročníku celkem

počet přihlášených do
víceletého gymnázia

počet přijatých do
víceletého gymnázia

37

4

3

B l/ čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení:
počet žáků v IX. počet přihlášených
do čtyřletého
ročníku celkem
gymnázia
okres KH

jiný
okres

3

-

65

počet přijatých do počet přihlášených na počet přijatých na
čtyřletého
maturitní obory
maturitní obory
gymnázia
ostatních SŠ (vč. ISŠ, ostatních SŠ (vč. ISŠ,
SOU)
SOU)
okres
jiný
okres
jiný
okres
jiný
KH
okres
KH
okres
KH
okres

3

-

30

14

30

B2/ čtyřleté maturitní obory středních škol po 2. kole přijímacího řízení:
počet přihlášených
do čtyřletého
gymnázia

počet přijatých do počet přihlášených na
maturitní obory
čtyřletého
ostatních SŠ (vč ISŠ,
gymnázia
SOU)
okres KH jiný okres okres KH jiný
okres KH jiný okres
okres

0

0

0

0

0

0

počet přijatých na
maturitní obory
ostatních SŠ (vč. ISŠ,
SOU)
jiný okres
okres
KH

0

B3/ učební obory trvající méně než 4 roky po 1. kole přijímacího řízení
počet přihlášených do
učebních oborů
okres KH jiný okres

15

počet přijatých do
učebních oborů
okres KH jiný okres

3

15

3

B4/ učební obory trvající méně než 4 roky po 2. kole přijímacího řízení
počet přihlášených do počet přijatých do
učebních oborů
učebních oborů
okres KH jiný okres okres KH

0

0

0

počet žáků
nezařazených do SŠ k
30. 6.

jiný
okres

0

0

10

0

14
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8. Aktivity školy ve výchovně vzdělávací oblasti
Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2007/2008
Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou
dobu povinné školní docházky. Jeho cílem je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně-patologickým
jevům, vést žáky k přiměřenému sebevědomí, správnému sebehodnocení, ke zvládání stresů
způsobených studiem, ale i problémy v rodině, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci
léků a jiných návykových látek, vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času.
Naší snahou a přáním je co nejvíce žáků vybavit kompetencemi, schopnostmi, vůlí a
rozumovými předpoklady ubránit se negativním vlivům okolí, nátlakům nejrůznějších part a
jednotlivců.
Kromě žáků všech věkových kategorií je program zaměřen i na rodiče, s cílem navázat
s nimi bližší kontakt a získat je pro spolupráci do vize školy „Participace žáků a rodičů na
vedení školy“. V neposlední řadě jsou cílovými skupinami, na které je program zaměřen, i
pedagogové – snahou je zajistit jejich další vzdělávání, zlepšit možnost spolupráce a vybavit
je kompetencemi nutnými ke zvládání tohoto náročného povolání.
Cílem je zkvalitnění sociálního klimatu školy, zajištění kvalitní poradenské práce
školy se zaměřením na nadané děti, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti ze
znevýhodněných sociálních a kulturních prostředí a zabezpečení odborného kariérového
poradenství ve spolupráci s PPP, IPS při Úřadu práce apod.
Na 1.stupni základní školy byla část cílů plněna v rámci prvouky, přírodovědy a
vlastivědy. Děti byly s problematikou seznamovány formou pohádek, besed a na ozdravných
pobytech. Přínosem je jistě využití canisterapie nejenom pro handicapované děti. Žáci také
zhlédli výchovný program „Písničky o světě“.
Na 2.stupni byla značná část cílů MPP plněna v rámci výuky občanské a rodinné
výchovy, ale také v přírodopise, chemii, tělesné a výtvarné výchově. Kromě klasických
vyučovacích metod se osvědčily zejména besedy, diskuse, sociální hry, dramatická výchova a
skupinová práce ve třídě.
Pro žáky 6.ročníků byl úspěšně realizován adaptační kurz ve Zbraslavicích, zaměřený
na seznámení s novým třídním učitelem a spolužáky, vytvoření příjemného sociálního klimatu
ve třídě. V jeho rámci proběhla beseda s panem Štěpánovským na téma „Šikana“. Pan
Štěpánovský také připravil pro žáky 1. a 2.stupně velmi pěkné besedy na téma „Velikonoce“.
Pro žáky 7.ročníků jsme připravili program osobnostní výchovy se zaměřením na zlepšení
vztahů ve třídě. Ten proběhl v rámci lyžařského výcviku.
11
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Žáci 8.ročníků navštívili v rámci přípravy k volbě povolání Úřad práce a také měli
možnost se něco více dozvědět o negativních účincích drog v K centru v Kolíně.
Projekt „Vím, co chci“ realizovaný v 9.ročníku v hodinách občanské výchovy je
zaměřený na nácvik dovedností důležitých pro zvládání nejrůznějších životních situací a rolí.
Jeho pokračováním je interaktivní program pro děti a mládež „Vím, co potřebuji“. V hodinách
občanské a rodinné výchovy jsou postupně také testovány pracovní listy a materiály získané
ve spolupráci se sdružením GEMINI, v rámci projektu POLITEIA – výchova demokratického
občana.
Tradičně příznivý ohlas má beseda pro žáky 9.ročníků s panem Štěpánovským na téma
„Sex, AIDS a vztahy“. Pro podporu kvalitního a velmi náročného rozhodování o profesní
orientaci navštívili žáci 9.ročníků Úřad práce v Kutné Hoře a byla pro ně připravena beseda
s bývalými žáky 9.ročníků o studiu na gymnáziu, středních odborných školách a středních
odborných učilištích, která se na naší škole stává tradicí a také se setkává s pozitivním
hodnocením. Proběhla také beseda s předsedou okresního soudu JUDr. Zelinkou zaměřená na
otázku práva a právní odpovědnosti.
. Celoškolními akcemi byly dále:
§

dopravní soutěž ve spolupráci s Městskou policií Kutná Hora

§

nejrůznější sportovní soutěže – např. Zátopkova štafeta

§

Den dětí pořádaný ve spolupráci se SRPDŠ a žákovským parlamentem

Škola ve spolupráci se školní družinou (pod vedením Marie Blahníkové) dětem také
nabídla mnoho volnočasových aktivit v podobě nejrůznějších zájmových kroužků, kterých se
zúčastňovaly děti obou stupňů. Za zmínku jistě stojí Klub mladého diváka, se kterým děti
navštěvují zajímavá divadelní představení v Praze a seznamují se i s kulturními a historickými
památkami našeho hlavního města.
Velký význam má i práce ŽP, složeného ze zástupců jednotlivých tříd od 5. do
9.ročníku. Jednání probíhají pravidelně, nejméně jednou za měsíc. Žáci přicházejí
s připomínkami a podněty – bezprostředně se tak podílejí na spolurozhodování o důležitých
otázkách školy. Úspěchem je nejen uskutečněná adopce dívky v Africe – Guinea, pomoc při
organizaci Dětské dne, nadačního plesu – předtančení (paní učitelka Říhová). Tradicí se
stávají setkání s představiteli města, pomoc při zápisech dětí do 1.tříd a organizace „Klubu
budoucích prvňáčků“, pravidelné brigády na úklid okolí školy, sběr starého papíru, kaštanů a
žaludů.
Zpracovala: PaedDr. Božena Saláková
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9. Profilace školy a její aktivity
Školní rok 2007-2008 začínal ve znamení implementace nového vlastního

školního

vzdělávacího programu (ŠVP) „Už vím…“ do výuky v 1. a 6. ročníku. Jeho příprava a tvorba
trvala celé dva roky . V mnoha směrech tento ŠVP charakterizuje naši školu jako vzdělávací
instituci zaměřenou na výuku cizích jazyků od 1. ročníku, od 7. ročníku je žákům nabízena
možnost výuky dalšího cizího jazyka a od 4. ročníku mají možnost se žáci vzdělávat v oboru
informatika v rozšířené výuce. V současné době lze využívat tři počítačové učebny k výuce
nejen informatiky, ale také ostatních předmětů. Vyučující mohou k výuce využívat další
technické zařízení, např. interaktivní tabuli. Modernizován byl způsob evidence žáků i
zaměstnanců a komunikační systém s rodiči. Umožňuje to speciální počítačový program pro
řízení školy – Bakaláři. V uplynulém školním roce byla zavedena tzv. elektronická žákovská
knížka a třídní kniha. Vyučující 2. stupně byli vybaveni notebooky ( třídní učitelky 1. stupně
je získají v roce 2009) a mohou přímo ve vyučovací hodině kromě zápisu do elektronické
třídní knihy, zapsat známky nebo jiné informace rodičům nebo si otevřít přípravu či
prezentaci k výuce.. Informace pro rodiče jsou rychlé, přesné a přehledné a přes internet
mají přehled o tom, co se jejich dítě ve škole učilo a s jakými výsledky. Připojení na internet
je v každé třídě 2. stupně samozřejmostí a od příštího školního roku budou k využití ve výuce
také datové projektory. Nově modernizovaná školní knihovna-nyní mediatéka je adaptována
na odbornou pracovnu pro práci s různými zdroji informací moderním způsobem. Zbývá ji
vybavit novým nábytkem a multimediální technikou. ICT technika pronikla také do našeho
volnočasového zařízení – do školní družiny, kde kromě pracovních PC s připojením na
internet pro vychovatelky jsou k dispozici žákům další počítače pro vzdělávání i zábavu.
Podmínky školy umožňují profilovat školu ve sportovních disciplinách – na velmi dobré
úrovni je lehká atletika, basketbal a v posledních letech také florbal (viz dále). Ve sportovních
a pohybových aktivitách jsou zapojovány děti již od 1. ročníku.
Další oblastí zájmu školy je vzdělávání žáků s poruchami učení a žáků talentovaných.
Mimořádná pozornost je věnována péči a výuce dětí tělesně a smyslově postižených. Škola se
snaží získávat pro tyto děti speciální kompenzační pomůcky a přístroje, které jsou většinou
dosti drahé. Téměř po celou dobu výuky se těmto žákům věnují asistenti pedagogů. Pro
odpočinek a odreagování byla zřízena a vybavena relaxační místnost, kde mohou děti nejen
odpočívat, ale také využívat jak různé technické relaxační zařízení, tak i služeb živého zvířete
- canisterapie speciálně vycvičeným psem. Zásluhou značného úsilí občanského sdružení
Cesta životem bez bariér a Městského úřadu v Kutné Hoře při shánění finančních prostředků
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na zakoupení čtyř zvedacích plošin, tří nájezdových ramp a vybudování čtyř bezbariérových
WC, jsou všechny pavilony školy, školní jídelna a školní družina dostupné tělesně postiženým
osobám.
Tradicí je spolupráce s předškolním zařízením – mateřskou školou – seznamovací návštěvy
zde ve škole, divadelní představení pohádky provedené naším divadelním kroužkem, příprava
a realizace sportovní olympiády pro děti z MŠ apod. V loňském roce byla po zápisu žáků do
1. třídy nabídnuta rodičům další aktivita - zřízení Klubu budoucích prvňáčků, do kterého byl
přístup dobrovolný. Děti navštěvovaly školu v připravených termínech, pod vedením
vyučujících 1. stupně a starších žákyň se seznamovaly nenásilnou a zábavnou formou se
školním prostředím. V témže roce vznikl také Klub maminek a jeho rozvíjející se činnost,
provozovaná ve volných prostorách školní družiny, se velmi rychle stala středem pozornosti
maminek s malými dětmi nejen zde na sídlišti (viz další info na www.zsjp.kh.cz).
Žákovská umělecká činnost
Halloween – diskotéka v kostýmech a maskách v tělocvičně;
4.12. 2006 – Mikuláš, čert a anděl na návštěvě u žáků 1. stupně, Mikulášská diskotéka
v tělocvičně;
Vánoční besídky s jarmarkem v prostorách školy
Lidové tradice a zvyky – prolínají ve výuce různých předmětů hlavně na 1. stupni;
Žáci mají příležitosti se umělecky projevovat také v různých zájmových útvarech –
např. v keramickém, divadelním, tanečním a hudebním kroužku (viz dále).
Ekologické aktivityDuben - Den Země 19. 4. „Nakládání s odpady“ p.uč. Stupka ve spolupráci s OS
Ekodomov (viz projekt Odpad z nebe nespad‘)
Program : Ekologická

soutěž pro žáky 2. stupně, praktické aktivity v třídění a

nakládání s odpady, praktická likvidace bioodpadů.
Multikulturní výchova
Spolupráce s partnerskou školou Valdemarskolen v dánském Ringstedu – kontakty dočasně
přerušeny z důvodu přehodnocování dohody o spolupráci mezi Ringstedem a Kutnou Horou
ze strany Městské samosprávy Ringstedu. Návštěva kutnohorských ředitelů škol se
uskutečnila 26. – 29.9.2007. K zásadní dohodě o pokračování spolupráce mezi školami
nedošlo. Učitelky anglického jazyka zorganizovaly v dubnu 2008 několikadenní jazykově
poznávací zájezd autobusem do Londýna. Pro rozvíjení jazykových dovedností žáků bylo
přínosem ubytování u rodilých Angličanů.
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Naši školu navštěvují také děti jiných národů (Číny, Vietnamu, Ukrajiny, Gruzie, Ruska,
Itálie a Slovenska). Dále se zde vzdělávají děti sice české národnosti, které ale byly
vychovávány v jiných sociokulturních prostředích, nebo jejich rodiče pocházejí z ciziny
např. z Iránu, USA, Mali (Afrika). Proto jsou ve výchově a vzdělávání uplatňovány různé
prvky multikulturní výchovy směřující k respektování různých kulturních zvyklostí, k
prevenci xenofobních a rasistických tendencí. Výsledkem jsou velmi dobré i přátelské vztahy
mezi dětmi ve škole.
Multikulturní výchovu posiluje také finanční podporování africké dívky z Guiney, která
nemá dostatek peněz na své vzdělávání. Komunikace našich žáků s dívkou probíhá několikrát
ročně formou dopisů, výtvarných prací a fotografií. Tato akce je organizována Žákovským
parlamentem . Kromě výše uvedených aktivit

se naši žáci

zapojují i do dalších

humanitárních akcí podporujících vědecký výzkum nádorových onemocnění u dětí nebo
přispívají na děti týrané a zneužívané.
Škola a projekty:
1. Tvořivá škola – činnostní učení - metodické kurzy učitelů; partnerství v projektu.
Škola získala další metodické materiály k výuce předmětů český jazyk a matematika.
Někteří vyučující z 1. i 2. stupně i vedení školy se zúčastňovali seminářů. Odkaz
http://www.tvorivaskola.cz/
2. Politeia – vzdělávací projekt OS Gemini Praha pro učitele – ověřování průřezového
tématu „Výchova demokratického občana“ bylo realizováno v průběhu školního roku
v 6. až 9. třídách v rámci občanské a rodinné výchovy a v Žákovském parlamentu (viz
dále). Snahou bylo, aby vzdělávání dětí v tématu demokracie nespočívalo jen
v předávání informací . Dvě vyučující se zúčastňovaly dílen pro učitele, kde si
osvojovaly používání moderních metodických materiálů pro tento projekt
vytvořených. Při práci s žáky se škola snažila podporovat aktivní participaci žáků na
rozvoji a životě školy a vytvářet prostředí s demokratickou atmosférou (viz také
Žákovský parlament). Ověřované metodické materiály byly po úpravách předány naší
škole a staly se součástí našeho ŠVP „Už vím…“ Odkaz na : www.politeia.cz.
3. Vzdělávací projekt pro učitele - Kruh spolupracujících škol vycházel z aktuální
potřeby skupiny škol vzájemně spolupracovat a sdílet zkušenosti při zavádění ŠVP do
praxe. Účastníci si organizovali spolupráci s více partnery, využívali ke komunikaci
různých prostředků včetně moderních komunikačních technologií, učili se lépe
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zvládat plánování vlastních činností ve spolupracující skupině, řešili problémy,
vzájemně se podporovali. Odkaz http://www.kruhspolupracujicichskol.cz/
4. Projekt „Odpad z nebe nespad‘-zúčastnili se žáci a učitelé 1.a 2. stupně, plnili
úkoly dané projektem – učili se třídit odpady vzniklé ve škole a jak s nimi nakládat.
Výsledkem byly zkušenosti, jak správně třídit odpady a udržovat čistotu ve škole.
Získali jsme nádoby pro tříděný odpad. Odkaz www.ekodomov.cz
5. Na 1. stupni je pokračováno v plnění cílů projektu Zdravé zuby, který vhodnou
formou doplňuje výchovu ke zdraví.
Projektové vyučování
Vyučující připravují pro své žáky výuku netradičními metodami – tedy projektovým
vyučováním, jímž propojují některé předměty nebo se určitým tématem zabývají podrobněji a
naplňují tak klíčové kompetence žáků. Výstupy z jednotlivých akcí jsou vystavovány ve
škole, prezentovány na našich www stránkách nebo také v regionálních a místních médiích
V uplynulém školním roce byla realizována celá řada projektů různého rozsahu :
1. stupeň - lidové tradice formou dílen, besídek a jarmarků,
- zimní sportovní den zaměřený na bruslení
- celotýdenní ozdravné zážitkové pobyty s výukou a programem zaměřeným na
osobnostní výchovu
1. i 2. stupeň - sportovní dny - Zátopkovy štafety, branně sportovní den (zvládání
mimořádných situací),
školní olympiáda v lehké atletice
- Celoškolní projekt Kutná Hora - 1. ročník na téma Kutnohorské pověsti,
(projekt je plánován na čtyři roky)

-

Školní výlety

-

Činnost Žákovského parlamentu včetně zážitkového pobytu jeho členů

2. stupeň - projektová výuka dějepisu v 9. ročníku pod vedením Mgr. Niny Bilincové, ve
kterém je zpracováváno téma holocaustu ve 2. sv. válce ve spolupráci
s památníkem Terezín. Obsah, způsob výuky, pedagogické vedení a prezentace
výstupů byly vysoce hodnoceny na pedagogických seminářích a vybrány, aby
byly prezentovány Mgr. Bilincovou na semináři přímo v Izraeli v Památníku Yad
Vashem v říjnu 2008.
-zážitkový pobyt pro žáky 6. ročníku se zaměřením na osobnostní výchovu;
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- Den Země (duben )
Jeho konáním jsme se zapojili do širšího projektu Kruhu spolupracujících škol. Žáci
postupně procházeli stanovišti představující louku, les, pole, park, vodu a odpady. Zároveň
začala skupinka deváťáků zpracovávat podklady pro naučnou stezku, která povede areálem
naší školy. S přípravou nám velmi pomohla Ing. Anna Rutová, pracovnice firmy Starkl. Díky
jejímu vedení budou už brzy žáci znát stromy a dřeviny v našem okolí. Děti průběžně
pracovaly na různých stanovištích (v parku, v lese, u vody, na louce, na školním pozemku),
kde se učily poznávat byliny, stromy, živočichy, houby, sestavovat potravinový řetězec a
třídit odpad. Děti se dozvěděly, jak je důležité dělat vše pro ochranu přírody a jak se mají
v přírodě chovat.

10. Sportovní soutěžea aktivity
-16. ročník Zátopkovy štafety. Zúčastnili se žáci všech základních kutnohorských
škol.
Výsledky :
MARATON 42KM
1.Palachovka 2:52,10
2.Žižkov 2:55,33
3.T.G.M. 2:58,12
4.Kamenná stezka 3:03,20
ŠTAFETA 10KM
1.Palachovka 30:35,0
2.Žižkov 30:57,5
3.T.G.M 31:31,9
4.Kamenná stezka 32:30,4
ŠTAFETA 5KM
1.Žižkov 16:15,9
2.T.G.M. 16:22,9
3.Palachovka 16:32,9
4.Kamenná stezka 17:42,9
Atletický čtyřboj - postupová soutěž, která se letos výjimečně konala místo obvyklého
jara již na podzim. Naše děvčata se umístila na konečném třetím místě a splnila tím
stanovené cíle. Nejvíce bodů zaznamenala Jana Fiedlerová. V běhu na 60m se opět předvedl
okresní šampion Dus a zaběhl nejrychlejší čas vůbec 7,8s. Ani Marek Bilina se nenechal
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zahanbit a zaběhl 7,9s. Nejvíce bodů z našeho družstva získal Pavel Musil a stal se i celkově
nejlepším závodníkem soutěže.
Atletická olympiáda : získána řada medailí
Halová kopaná v listopadu 2007– okrskové kolo¨
Pořadí:

1. ZŠ JANA PALACHA
2. ZŠ T.G.M.
3. ZŠ KAMENNÁ STEZKA

V okresním kole jsme zvítězili nad ostatními favority.
Florbal 8. a 9.tříd. Ve středu 12.12.2007 se konalo okresní kolo soutěže chlapců 8. a 9.tříd
ve florbale. Vyhráli jsme a postoupili do krajského kola. Tam bez ztráty jediného bodu
zvítězili žáci naší školy. Pavel Musil byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, Jan Kareš
nejlepším střelcem a Jakub Cink nejlepším gólmanem, takže naše reprezentace vyhrála
ve Slaném úplně všechno. Zásluhu na takovém výsledku mají i trenéři – pan učitel J. Třískala
a paní vychovatelka M. Blahníková.
Republikové finále se odehrálo 1.-3.4.2008 v Uherském Brodě. Naši chlapci obsadili 2.
místo a po dramatických utkáních se stali vicemistry České republiky.
Basketbal – naše družstva starších chlapců a dívek opět potvrdila své kvality a v březnu 2008
obě vyhrála 1. místa v okresních kolech. Velké díky patří jejich trenérovi panu učiteli V.
Hojkovi.
Minifotbal – okresní kolo – celkově jsme skončili třetí, což bylo pod naše možnosti.
V důležitých zápasech však klukům chyběla bojovnost a přesnost.
Červen 2008
Vyvrcholením sportovní činnosti škol se v uplynulém školním roce stal 3. ročník Městských
her dětí a mládeže (3. městská olympiáda) – škola jako celek obsadila 2. místo za ZŠ
T.G.M.
Počet získaných medailí:
Zlatá

33

Stříbrná

29

Bronzová

28
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Úspěšné kolektivní sporty:
Basketbal

3 zlaté, 1 stříbrná

Florbal

2 zlaté, 1 stříbrná

Velmi úspěšní jednotlivci:
zlato

stříbro

bronz

Musil Pavel

6

2

3

Bilina Marek

6

1

2

Jestříbek David

5

0

2

Pešout Petr

5

0

2

Charvátová Šárka

3

3

2

Do sportovní historie školy se svými úspěchy natrvalo zapsali tito žáci : z IX.A – Jan Dus,
Jan Kareš, Pavel Musil, Lukáš Nešpor, Martin Poříz, Jiří Jandík, Ondřej Krejčík, Jan a
Jaroslav Majznerovi, Štěpán Veselý, Jana Fiedlerová, Šárka Charvátová, Michaela Motýlová;
z IX.B Michal Němec, Jiří Dastych, Johana Holasová, Marie Zahradníková; z IX.C Marek
Bilina; z VIII.A Jakub Cink, Lukáš Koubek, Robin Vocel, Jana Páclová; z VIII.B Vlastimil
Táborský; ze VII.A Milan Antoš, David Filo, David Holub, Martina Kopecká, Kateřina
Vlasáková, Anna Zahradníková

5.3.3.Další sportovní aktivity :
5. říjen 2007 Branně sportovní den pro 1. a 2. stupeň se zaměřením na zvládání
mimořádných situací a zlepšování fyzické kondice.
Program : pro všechny žáky- cvičná evakuace školy, třídy 2. stupně –
dovednosti a znalosti ve zvládání mimořádných situací, návštěva záchranné jednotky
v Kutné Hoře s ukázkami techniky a záchranných akcí.
Lyžařský výcvikový zájezd 7.ročníku 2. – 8.3.2008 v Krkonoších na horském hotelu Bára
Benecko. Vedoucí M.Vodrážka. Výcvikový plán byl splněn. Závěr: Žáci ze všech 7. tříd
spolupracovali, navzájem si pomáhali, sžili se spolu, plnili zadané úkoly. Služby dne řádně
plnily své povinnosti. Všichni byli poměrně unaveni, protože k dispozici byly 3 prázdné
sjezdovky, bez front. Instruktoři a zdravotnice provedli svou práci na úrovni. Všichni žáci se
naučili lyžovat, vzájemně si pomáhat, spolupracovat za obtížných podmínek.
Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku v rámci povinné tělesné výchovy v plavecké škole.
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Poslední den 1. pololetí se uskutečnil zimní sportovní den pro žáky 1. stupně na zimním
stadionu – cílem bylo zdokonalování v bruslení formou soutěží. Akce byla zakončena
karnevalem na ledě.
Školní olympiáda - oslava MDD, 2.6. 2008
– soutěže pro 1. a 2. ročník skok z místa, hod na cíl, běh na 50 m a slalomový běh;
- soutěže pro 3. a 4. ročník – skok daleký, hod do dálky, běh na 60 a 200 m.
– žáci a žákyně 5.-9. ročníku, program : soutěže byly zaměřeny na míčové hry kopaná,
florbal, basketbal, přehazovaná a vybíjená.
3.6. Byla pořádána oslava MDD na školním hřišti v odpoledních hodinách, kterou pro
děti plně organizovalo a financovalo OS SRPDŠ. Na programu byly různé pohybové
aktivity a hry pro malé i větší děti. Stanoviště zajišťovali rodiče a pomáhali jim také žáci
9. ročníku. Celé zábavné odpoledne bylo zpestřeno ukázkami práce služebních psů
Městské policie v Kutné Hoře a cvičením oddílu karate pana ing. Vališe.
4.6.jsme uspořádali úplně novou akci, sportovní olympiádu pro děti z Mateřských
škol Kutná Hora. Vybrali jsme vhodné soutěže, připravili časový program, drobné dárky,
pamětní listy a čekali na jejich návštěvu. Byla radost se dívat na malé caparty s jakou
vervou závodí, i když vrátit se pro spadlou čepici během „ostrého“ sprintu, bylo mnohdy
důležitější. Akce se všem natolik líbila, že ji v příštím roce připravíme opět.
Ostatní soutěže
Kromě sportovních úspěchů dosáhli někteří žáci pěkných výsledků v okresních soutěžích a
olympiádách :
Tomáš Sýkora VII.B

1. místo v Archimediádě

Bára Nováková VIII.A

2. místo v matematické olympiádě
2. místo v olympiádě z německého jazyka

Karolína Šerá IX.A

3. místo v olympiádě z anglického jazyka

V dalším školním roce se budeme věnovat talentovaným dětem společně s dalšími pěti
školami v rámci projektu.
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11. Mimoškolní vzdělávání
Volnočasové centrum při SRPDŠ; soukromé (S )
Název
1.stupeň
Keramika
Kroužek- všestranné zaměření
Kroužek- všestranné zaměření
2.stupeň
Lehká atletika
Moderní výrazový tanec
Basketbal
Keramika
Kroužek- všestranné zaměření
Kroužek- všestranné zaměření

vedoucí
Monika Němečková(S
Charita
p.Štěpánovský
p.uč. Třískala
SRPDŠ – Říhová H.
p.uč.Hojka
Monika Němečková(S)
Charita
p. Štěpánovský

Další děti dochází do sportovních oddílů, které provozují svoji činnost v tělocvičnách školy :
Aerobic - sportovní oddíl paní Brachovcové
Kopaná a hokej – Sparta Kutná Hora
Karate – p. ing. Vališ, p. Kopp

Hodnocení činnosti školní družiny ZŠ Kutná Hora Jana Palacha
Školní rok 2007 - 2008
Ve školním roce 2007-2008 byla ve školní družině čtyři oddělení s celkovým počtem:
124 zapsaných dětí.
Vedoucí vychovatelka : Mgr. Marie Blahníková
Vychovatelky : Dana Jirásková, Lenka Kalfiřtová, Hana Třískalová
Pracovalo 12 zájmových útvarů: 6x florbalový kroužek, čtyřlístek,country kytara
2x taneční, divadelní , hudební hrátky
Zájmové kroužky navštěvovalo 187 dětí z 1. i 2. stupně ZŠ.
Při školní družině pracoval pátým rokem Klub mladého diváka pro žáky 8.-9. tříd
vedený M.Blahníkovou – 32 dětí . Členové klubu pravidelně navštěvovali
divadelní představení v Praze a seznamovali se i s památkami hlavního města.
Plnění celoročního plánu :
Celoroční plán byl rozpracováván na měsíční plány, které vycházely z plánů
jednotlivých oddělení a vzdělávacího programu školní družiny a školy.
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Celkem jsme připravili 30 celodružinových akcí : např. devatero řemesel. ,
turnaj ve fotbale, florbale, stolním tenisu, ringu, vybíjené, družinovou kinderiádu,
branný závod v přírodě, super star ŠD, čertovské řádění s pohádkou Čert a Káča,
návštěva psího útulku s nadílkou, malou manekýnku, družinový bál, bzučím tiše –
Den boje proti hluku, družinovou olympiádu v lehké atletice, noc s kutnohorskými
pověstmi, poklad kutnohorských permoníků, tvořivé dílny – svátek duchů,
vánoční, velikonoční , malého doktora, květinový den, Den Země, Den dětí atd.
Čtyři projektová odpoledne : Cesty za poznáním
Vesmír – říjen
Zvířata – listopad
Země – duben
Lidé – červen
Spolupráce s rodiči :
Pravidelné kontakty při odchodu dětí ze školní družiny, třídních schůzkách.
Uskutečnily se tři společné akce rodičů a dětí :
Sportovní sobota s rodiči
Lyžařský zájezd na hory
Den dětí
Roční plán školní družiny byl plněn, vychovatelky se scházely na metodických
sdruženích: připravovaly jednotlivé celodružinové akce, vydaly informační leták
pro rodiče, účastnily se porad a třídních schůzek , spolupracovaly s třídními
učitelkami. Do mimoškolní činnosti se dařilo zapojovat žáky 2. stupně školy
Úspěch kroužků tanečních - ples, vystoupení pro veřejnost , florbalových – 2.
místo v republikové soutěži, 2x zlatá a jedna stříbrná medaile v městské
olympiádě.
Družina prezentuje pravidelně činnost na stránkách školy, v tisku.
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12. Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce 2007/2008 byly provedeny tyto kontroly:
15.- 16. 11. 2007 byla provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění
a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
Závěr : kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a předložených účetních dokladů je
zřejmé, že organizace - škola dodržuje předpisy o archivaci a skartaci písemností a v oblasti
důchodového pojištění, organizace vede evidenci dle § 37 odst. 1/písm. g zákona č.582/91 Sb.
v platném znění..
6.5. – 28.5. veřejnoprávní kontrola hospodaření za rok 2007 zaměřena na :
- vnitřní předpisy
- evidence majetku, inventarizace 2007
- investiční příspěvky, dotace, náklady a výnosy
- příjmové a výdajové pokladní doklady
- faktury
- smlouvy za r. 2007
- vedení účetnictví a účetní výkazy
Závěr dle protokolu z kontroly : Kontrola prověřovala výběrovým způsobem náležitosti
dokladů, oprávněnost nařizování hospodářských operací, ověřování zaslání plateb na účty
příjemců. Dle názoru kontroly je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a platnými předpisy pro příspěvkové organizace.
Ve školním roce 2007/2008 nebyly řešeny žádné stížnosti.
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13. Další záměry na zlepšení a modernizaci technické vybavenosti a
prostorů školy
I. Z minulých let bylo splněno :
- mediatéka – vybavena třemi PC s připojením na internet a do školní sítě, v PC je funkční
knihovnický modul z programu Bakaláři, doplněn nábytek na uložení zdrojů informací.
Zbývá pracovnu vybavit multimediální technikou (video a DVD rekordér, televizor),
zavedení TV signálu, provést rekonstrukci elektrického rozvodu a zakoupit nový školní
nábytek.
- obměna zastaralých PC novějšími v profesionální i žákovské počítačové síti i ve ŠD –
probíhá průběžně;
- vyučující 2. stupně jsou vybaveni novými notebooky s možností využití přímo k výuce a
na vedení pedagogické dokumentace, možnost připojení na internet v každé odborné
pracovně a kmenové třídě na 2. stupni.
V příštím období budou zakoupeny pro výuku datové projektory k notebookům a do
odborných pracoven.
- technické vybavení
- v roce 2008 byla zakoupena zahradní technika na údržbu rozsáhlých ploch zeleně – zahradní
malotraktor, motorový plotostřih a křovinořez,
- hygienické podmínky pro bezbariérovost školy byly cela splněny – Občanským sdružením
Cesta životem bez bariér (CŽBB) byla v uplynulém školním roce zakoupena 3. zvedací
plošina a instalována v pavilonu U2 pro 2. stupeň (v říjnu 2008 bude instalována 4. poslední
zvedací plošina financovaná částečně Městem Kutná Hora a částečně OS Cesta životem bez
bariér. Dále byly na náklady obce vybudovány dva bezbariérové WC ( jeden v přízemí U2 a
jeden ve školní jídelně) a jedno WC ve ŠD bylo adaptováno na bezbariérové. O náklady se
podělilo OS a škola. Zbývá zakoupit a instalovat poslední plošinu v pavilonu U1 – 1. stupeň.
Občanské sdružení CŽBB financovalo také zakoupení a instalaci nových vchodových dveří
pro vozíčkáře ve školní družině.
II. Vyhodnocení technického stavu budov a zařízení včetně exteriéru školy
Některé technické nedostatky přetrvávají – viz níže uvedená zpráva
-

špatný stav oken – nelze je rozšroubovat a překlápět při mytí, netěsní –velké
energetické ztráty;

-

budovy jsou energeticky velmi náročné v zimě – nutno zateplit ;

-

špatný stav některých částí střech na budovách ZŠ – někde zatéká do tříd;
v říjnu 2008 provedena oprava střechy na ŠD s výměnou plastových kopulí
za nové,
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-

špatný stav osvětlení areálu školy – zastaralé, částečně nefunkční, poruchové,
neekonomické…

-

velmi špatný

stav nábytku

odborných učeben

- chemie, přírodopisu,

výtvarné výchovy – nutná celková modernizace;
-

provedena rekonstrukce a modernizace odborné pracovny fyziky a zeměpisu,

-

nutno dokončit obnovu žákovského nábytku v kmenových učebnách 2.
stupně –zbývá vybavit třídy 8. a 9. ročníku,

-

velmi špatný stav venkovních sportovišť – poškozené, zrezivělé, vegetací
prorostlé oplocení, sportoviště nelze vlastními silami dát do pořádku a
udržovat je-plochy jsou prorostlé úpornými druhy plevelů – údržba byla
v uplynulém šk. roce prováděna vlastními pracovníky, kromě technických
prostředků byly na zeleň ve větší míře používány také chemické prostředky;
dále byla údržba areálu prováděna i dobrovolnými brigádami žáků; povrchy
sportovišť jsou z nevhodných materiálů, je nutné počítat s modernizací a
také se zřízením prac. místa správce sportovišť v případě otevření areálu pro
veřejnost;

-

oplocení ostatních částí areálu školy je na několika místech úplně poničené a
také prorostlé značně vzrostlou vegetací; většina zatravněných ploch je
zaplevelená;

-

závady na kanalizačním systému – dle kamerových zkoušek bylo v jednom
případě zjištěno zanesení kamením a cihlami a v druhém zarostlé kořeny
stromů;

V Kutné Hoře dne 15. 10. 2008
Projednáno v pedagogické radě dne 22. října 2008

Mgr. Miroslav Roudný, ředitel školy

Projednáno v Radě školy dne 16.10.2008
Připomínky :
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Část 2 .
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007
1.Celkové příjmy a výdaje
Část I. - příjmy
Celkové příjmy
a z toho:
Státní dotace (SU)

20 176 233
15 091 068

Dotace od obce

4 522 500

Dotace od obce - grant
Poplatky od zákonných zástupců

14 000
100 850

Příjmy z hospodářské činnosti

331 479

Ostatní příjmy (uveďte jaké):
úroky banky
dotace z úřadu práce
tržby za školní mléko
peněžní dary
tržby za ztracené žák.knížky a poškozené učebnice

2 770
101 876
0
5 000
6 690

Část II. - výdaje
Investiční výdaje celkem

0

Neinvestiční výdaje celkem
a z toho:
Náklady na platy pracovníků školy

20 176 233
10 794 825

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
Výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby

3 982 019

258 775

Výdaje na další vzdělávání pracovníků

25 218

Celkové provozní výdaje

5 115 396
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2. Čerpání provozních prostředků na rok 2007

čerpání
ostatní materiál
čistící prostředky
kancelářské potřeby
tisk
dlouhohodobý majetek (nad 3
000,-)
ostatní majetek (do 3 000,-)
elektrická energie
tepelná energie
voda
opravy a udržování
služby pošt
služby telekomunikací
školení
odvoz odpadu
ostraha
softwar
provoz plavání
služby zpracování dat
ostatní služby
stravování zaměstnanců
pojištění objektu
náklady banky
celkem

201 000
36 000
62 000
11 000
242 000
181 000
175 000
1 595 000
60 000
1 200 000
6 000
187 000
2 000
36 000
21 000
50 000
63 000
39 000
201 000
112 000
27 000
13 000
4 520 000
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3.Finanční vypořádání vztahů PO se státním rozpočtem a zřizovatelem
za rok 2007 v Kč (mimo dotací MŠMT přímo na účet PO)

Dotace, příspěvky

Přijato
k 31.12.2007

1.státní rozpočet (přes účet
zřizovatele)
- Úřad práce UZ 13 101
- UZ………, účel……..
- UZ………, účel……..

Použito
k 31.12.2007

Vratka
dotace při FV

4 522 500
101 876
0
0

4 522 500
101 876
0
0

0
0
0
0

620484
0
606 484
14 000

620484
0
606 484
14 000

0

0

5142984

5142984

0
0
0
0
0
0
0
0

2.zřizovatel
- provoz a úhrada ztráty
- investice
- grant
3.ostatní
celkem

4. Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací .
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek

v Kč

- z hlavní činnosti
- z jiné činnosti
Celkem k 31 12.2007 před zdaněním

- 193 942,51
+193 942,51
0

Předpokládané zdanění celkem

0

Celkem k 31.12.2007 po zdanění

0

- dodatečné odvody

0

Hospodářský výsledek k rozděleni do fondů

0
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B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
Ukazatel

v Kč

Ztráta z hospodaření celkem
v tom kryti ztráty: - na vrub zůstatku
rezervního fondu
- z rozpočtu zřizovatele
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v
následujícím roce

0
0

-jiným způsobem

0

0
0

C. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč

Ukazatel

Stav k
1.1. 2007

Stav
k 31.12.2007

a

1

0
182 186
0
359 464
541 650

Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Celkem

Stav po
přídělu (si. 2
+ si 3)

2

Příděl ze
zlepšeného
hospodářského
výsledku roku
2007
3

0
196 117
0
348 241
544 358

0
0
0
0
0

0
196 117
0
348 241
544 358

4

Vysvětlivky:
vyplňuje pouze organizace
sloupec 1 • Stav k 1.1. roku, za nějž se provádí finanční vypořádáni
sloupec 2 » stav k 31.12. roku, za nějž se provádí finanční vypořádáni
sloupec 3 ■ přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku, za který se provádí finanční
vypořádání
Údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údaji ve sloupci 2

1

Vypracovala: Kovandová Anna, ekonomka školy

V Kutné Hoře dne 15. 10. 2008
Projednáno v pedagogické radě dne 22. října 2008

Mgr. Miroslav Roudný, ředitel školy

Projednáno v Radě školy dne 16.10.2008

Připomínky :
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Na
š e vize:
Naše
Š
kola je partnerem
Škola
jak pro žžáky
áky tak i pro
rodi
če
rodiče
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