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-1Tato výroční zpráva byla vypracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění.

A) Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Horní Kruty, okres Kolín
Sídlo: Horní Kruty 29, PSČ: 281 46
Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 75034336, DIČ: CZ75034336
Telefon:
E-mail:
www:

321 796 926, 728 603 443
zs.hornikruty@tiscali.cz
www.zshornikruty.cz, www.hornikruty.cz

Zřizovatel školy:

Obec Horní Kruty, IČO: 235 385
Adresa: Horní Kruty 76, PSČ: 281 46

Zřizovací listina: ze dne 13.11.2009
Datum zařazení do sítě škol: 1.1.2003 – MŠMT – č.j. 12 223/03-21 ze dne 6.2.2003
Zápis právnické osoby do školského rejstříku s účinností od 13.3.2006,
poslední rozhodnutí o změně v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 6.9.2016.
Identifikátor zařízení (ředitelství - REDIZO): 600 045 293
Škola sdružuje tyto součásti:
1. Základní škola – kapacita 60 žáků, IZO: 002174316
2. Školní družina – kapacita 45 dětí, IZO: 113300085
Ředitelka školy: PaedDr. Dana Oplová
Složení školské rady bylo ve školním roce 2019/2020 následující:
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:
Zuzana Kubelková (předsedkyně), Dagmar Coubalová
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivana Divišová, Hana Kotoučová
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Antonín Moravec, Ing. František Moravec

-2Charakteristika školy:
Základní škola Horní Kruty, okres Kolín je od 1.1.2003 právním subjektem,
zřízeným jako součást výchovně vzdělávací soustavy za účelem poskytování
základního vzdělání žákům prvního stupně základní školy.
Jedná se o školu málotřídní, organizovanou od školního roku 2019/2020 jako
trojtřídní s pěti ročníky prvního stupně. Všichni žáci jsou vyučováni podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – viz Učební plán.
Škola má školní družinu – ve stávajícím školním roce měla školní družina dvě
oddělení a kapacita 45 účastníků zájmového vzdělávání byla plně využita.
Stravování žáků je společné s mateřskou školou. Naši žáci mají v budově mateřské
školy jídelnu se samostatným vchodem.
Škola sídlí v historické budově (nejstarší část je z roku 1849, současná podoba
z roku 1885), jejíž stav je po předchozích opravách vyhovující.
V přízemí se nacházejí šatny, dále sociální zařízení, prostor pro tělesnou výchovu,
jedna učebna, malá pracovna pro kroužek papírových modelů, kabinet a ředitelna.
V prvním patře jsou dvě učebny, dále školní družina a sborovna.
K budově přiléhá vydlážděná plocha krytá přístřeškem, která je uzavíratelná
posuvnými vraty a slouží jako vstup do budovy, venkovní herna i učebna. Součástí
objektu školy je zatravněná herní plocha a hřiště, které bylo na podzim roku 2019
zásluhou zřizovatele kompletně rekonstruováno – škola i veřejnost tak získaly
nádherný prostor k provozování zejména míčových her (více v kapitole L této
výroční zprávy a podrobnosti včetně technických údajů a finančního vyčíslení najdete
na webových stránkách Obce Horní Kruty).
Počty žáků a rozdělení do tříd k 30.9.2019:
Celkový počet žáků zůstal stejný jako v minulém školním roce (tj. 46, z toho
jeden žák druhého ročníku byl vzděláván v zahraničí).
I. třída
II. třída
III. třída
celkem

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

5 žáků
10 žáků
14 žáků
9 žáků
8 žáků
46 žáků

Počet vesnic, z kterých naši žáci docházejí nebo dojíždějí, dosáhl počtu 18,
počet obcí 7. Ze spádového obvodu naší školy jsou to 23 žáci (Horní Kruty 12, Dolní
Kruty 3, Bohouňovice II 3, Březinka 2, Přestavlky 2, Újezdec 1), stejně jako mimo
spádový obvod: Barchovice 1, Radlice 2, Hryzely 1 (obec Barchovice), Malotice 3,
Lhotky 3 (obec Malotice), Úžice 1, Františkov 2, Smrk 1, Mělník 1 (obec Úžice),
obec Skvrňov 5, obec Vavřinec 2, Smilovice 1 (obec Staňkovice).
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B) Přehled oborů vzdělání
Ve školním roce 2019/2020 na škole probíhal jediný obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-C/01 - Základní škola.
Vyučovalo se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
upraveného naposledy k 1.9.2017, tj. verze 2017/2018.

Učební plán pro školní rok 2019/2020 – celkový přehled

Počet hodin v ročníku
Vyučovací předmět
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

10

8

7

7

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

Matematika

4

5

5

5

5

Informatika

-

-

-

1

1

Prvouka

2

2

3

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

2

Vlastivěda

-

-

-

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

Týdenní dotace
povinných předmětů

20

22

24

26

26
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor v tomto školním roce zůstal beze změn.
Na škole nadále působily dvě vysokoškolsky vzdělané kvalifikované učitelky s praxí
nad 35 let (včetně ředitelky školy) a nekvalifikovaný učitel, který studium Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK Praha úspěšně ukončil v červnu 2020.
V souladu s výjimkou dle zákona o pedagogických pracovnících v souběžném
pracovním poměru v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu vyučovaly také
kvalifikované vychovatelky školní družiny.
Škola měla v pracovním poměru dva provozní zaměstnance: školnici-uklizečku
s úvazkem 0,75 a školníka-údržbáře s úvazkem 0,25, na dohodu o provedení práce
(cca 25 hod. měsíčně) dva zaměstnance: pomocné administrativní práce a pomocné
práce IT.
Z prostředků ESF (tzv. Šablony II – projekt ASHK II – viz dále) byly
financovány dvě školní asistentky (úvazek celkem 0,6).
Přehled údajů:
k 30.6.2019

k 30.6.2020

Počet žáků

46

45

Počet tříd

2

3

Počet žáků na třídu

23

15

Počet odučených hodin

80

78

Oddělení školní družiny

2

2

Počet žáků zapsaných do školní družiny

45

45

Počet pracovníků celkem

- fyzicky

8

8

- úvazky

6,734

6,99

- fyzicky

6

6

- úvazky

5,734

5,99

- fyzicky

6

6

- úvazky

4,091

3,954

- fyzicky

4

4

- úvazky

1,643

2,036

- fyzicky

2

2

- úvazky

1,0

1,0

Počet pedag. prac. ZŠ + ŠD
Počet učitelů
Počet vychovatelů ŠD
Počet provoz. pracovníků

-5-

D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostavilo celkem 11 dětí
(5 dívek a 6 chlapců), z toho tři chlapci po odkladu povinné školní docházky.
Jedna dívka má povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok, jeden chlapec
následně přestoupil na jinou základní školu.
Do 1. ročníku tedy nastoupilo celkem 9 dětí (4 dívky a 5 chlapců).
Počet žáků školy k 1.9.2020
Počet tříd
Oddělení školní družiny

42 + 1 (§38)
3
2

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacím programem
Počet žáků, kteří ukončili školní rok 2019/2020 na zdejší škole, je celkem 44,
z toho jeden žák 2. ročníku byl vzděláván dle §38 v zahraničí (komisionální
přezkoušení z českého jazyka absolvoval 31.8.2020 s výborným výsledkem).
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním. Žádný žák neměl neomluvené hodiny, nebyla
udělena žádná výchovná opatření.
Z pátého ročníku odešlo osm žáků – šest jich bude pokračovat v základním
vzdělávání na ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, jeden žák na ZŠ Zásmuky, a jeden byl
přijat na Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Výuka probíhala v běžném režimu pouze do 6. března 2020, tj. do jarních
prázdnin. Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila z důvodu pandemie
koronaviru COVID-19 nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při
vzdělávání na téměř všech typech škol. Po jarních prázdninách, tj. od 16.3.2020, byla
také naše škola uzavřena.
Okamžitě v prvním týdnu jsme zavedli emailovou a telefonickou komunikaci
jako základ a standard distančního vzdělávání. V druhém týdnu jsme všem rodičům
rozeslali on-line dotazník, kterým jsme zjišťovali jejich technické možnosti a zájem
o nadstavbu systému o videohovory přes službu Google Hangouts. Většina učitelů
a žáků tuto službu následně začala využívat naplno pro konzultace k učivu a pro
výklad nové látky. Současně pokračovala emailová komunikace při zadávání učiva
a pro zpětnou vazbu (sbírání tzv. důkazů o učení – sken nebo foto vypracovaných
úkolů). Žáci třetího ročníku měli se svojí paní učitelkou odlišný způsob komunikace
– přes mobilní aplikaci WhatsApp – videohovory, videa s vysvětlením učiva, další
cvičení a zpětná vazba prostřednictvím fotografií, apod.

-6Pozornost byla věnována i komunikaci se žáky s horším technickým zázemím nebo
nezájmem rodičů, aby nedocházelo k jejich diskriminaci (telefon, osobní doručení).
Po zahájení výuky (dobrovolná osobní přítomnosti žáků ve škole) od 25.5.2020
pokračovali v distanční výuce pouze čtyři žáci.
Byly vytvořeny tři skupiny pro výuku v dopoledních hodinách, odpolední provoz
jsme z organizačních a personálních důvodů zajistili pro dvě skupiny (1. až 3.ročník).
Stravování ve školní jídelně bylo umožněno všem žákům.
Učivo bylo probráno v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem,
ale žáci splnili očekávané výstupy v rámci svých ročníků vzhledem k mimořádné
situaci s mírnými rezervami.
Vyhlášením nouzového stavu a zavedením distanční formy výuky byla
ukončena také mimotřídní zájmová činnost – kroužek angličtiny jako zájmový útvar
pro žáky prvního a druhého ročníku, dále kroužek počítačové kreativity a kroužek
papírových modelů pro starší žáky. Jejich činnost nebyla do konce školního roku
obnovena.
Plavecký výcvik, který má nezastupitelný význam pro rozvoj pohybových
dovedností a který proto umožňujeme žákům všech pěti ročníků, proběhl v plném
rozsahu v podzimních měsících roku 2019.

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik prevence
jmenovaný ředitelkou školy. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní
program a jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni učitelé,
rodiče (při třídních schůzkách) a žáci.
Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení
stalo neoddělitelnou součástí výuky a veškerého života školy.
Podrobně jsou činnosti v oblasti specifické i nespecifické prevence rizikového
chování uvedeny ve Výkazu preventivních aktivit.
Byla věnována pozornost všem preventivním tématům specifické prevence
obsaženým ve školním vzdělávacím programu, a to v míře odpovídající věku žáků.
Za zmínku stojí aktivity nespecifické prevence, z nichž některé bývají
realizovány pravidelně či každoročně (sportovní dny, čajové dýchánky, přespání ve
škole, apod.). Také tato oblast činnosti byla ve stávajícím školním roce citelně
omezena březnovým zákazem přítomnosti žáků ve škole, následně nařízenými
hygienickými opatřeními po obnovení výuky v květnu 2020.
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Novou tradicí se stává, že žáci vyšších ročníků v rámci činnosti školní družiny
z vlastní iniciativy pořádají „zájmové kroužky“ pro žáky nižších ročníků –
povětšinou zaměřené na rozvoj pohybových a sportovních dovedností, na tvorbu
a dodržování pravidel, aj.
Psychosociální klima školy je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.
Menší kázeňské přestupky, které se v průběhu školního roku vyskytly, byly vždy
ihned řešeny individuálně se žáky, v několika případech ve spolupráci s rodiči.

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Prioritou v plánu DVPP pro tento školní rok bylo dosažení plné odborné
kvalifikace podle ZPP v pracovním zařazení učitel pro 1. stupeň ZŠ:
• V. Diviš v závěru školního roku (18.6.2020) úspěšně ukončil studium
Učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a získal titul Mgr.
Další absolvované akce organizovaného vzdělávání:
 03.10.2019 – Jóga pro děti – KH-VISK, Kutná Hora – Kateřina Choděrová,
Petra Košťáková
 14.11.2019 – Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her –
NB-VISK, Nymburk – Kateřina Choděrová, Petra Košťáková
 10.12.2019 – Novely právních předpisů k 1.1.2020 – Pavel Zeman, Radka
Šlegrová, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – PaedDr. Dana Oplová
Další plánované vzdělávací akce byly po vyhlášení nouzového stavu zrušeny.

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V průběhu školního roku jsme připravili pro žáky stejně jako v letech minulých
nespočet zajímavých akcí a projektů s nejširším zaměřením. Bohužel řadu
plánovaných akcí a projektů nebylo možno z hygienických důvodů uskutečnit.

-8Ve spolupráci s místní mateřskou školou se v tomto problematickém školním
roce uskutečnilo jenom jedno divadelní představení v budově MŠ, kam byli pozváni
naši žáci prvního až třetího ročníku:
• 21.02.2020 Pošťácká pohádka

Divadélko Kůzle

Také v budově našeho oblíbeného Městského divadla Kolín jsme stihli
zhlédnout pouze jediné představení:
• 23.09.2019 Ať žijí strašidla

Metropolitní divadlo
Praha

Prosincové akce roku 2019 jsme zahájili tradiční školní mikulášskou besídkou
připravovanou žáky 4. a 5. ročníku se soutěžemi, tancem a nezbytným nadělováním
dne 5. prosince a pak už jsme se začali připravovat na Vánoce.
Vánoční besídku pro veřejnost (18.12.2019) jsme uspořádali již popáté ve
zdejším kostele sv. Václava. Akci vždy předchází společný úklid a výzdoba kostela.
Vystoupení žáků zahrnuje recitaci básní, zpěvy vánoční s kytarou i bez ní, hru na
flétnu a součástí programu je každoročně také dramatizace s vánoční tématikou.
Dojemným závěrem besídky se tentokrát stala píseň Anděli můj, uvedená jako
nezbytný, všemi očekávaný přídavek. Podle nedávno založené tradice jsme
návštěvníky pozvali do školy na prohlídku vánoční výstavy i celé svátečně
vyzdobené budovy a na malé pohoštění ve školní družině. Naše pozvání přijalo jako
každý rok mnoho účastníků všech generací a setkání proběhlo ve velmi příjemné
atmosféře.
Poslední den před vánočními prázdninami nemohla chybět ani naše školní
vánoční besídka – posezení s cukrovím a se vzájemnými dárečky, kde jsme si
připomněli a zopakovali některé části programu z besídky v kostele.
Také letos jsme vyslyšeli přání a pozvání paní starostky ze Skvrňova,
abychom zopakovali program naší vánoční besídky také ve skvrňovském románském
kostelíku sv. Havla, a to v pondělí 23.12.2019. Ze Skvrňova, který nepatří do
spádového obvodu naší školy, máme v posledních letech vždy několik žáků.
Důležitou součástí práce školy jsou školní projekty a tématické programy.
Ve stávajícím školním roce jich proběhlo několik:
• 05.10.2019

Vítání občánků – přednes básní a zpěv písní v podobě
veřejného vystoupení pro Obec Horní Kruty
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Přírodní pokusy – dopoledne věnované pokusům s vodou
a vzduchem, praktické zkoumání vlastností látek – pro žáky
4. a 5. ročníku

• 07.11.2019

Volný čas – vlastní podnik žáků 4. a 5. ročníku – referáty na
téma využití volného času, prezentace žákovských zálib

• 24.01.2020

Zdravověda a požární prevence – interaktivní přednáška člena
IZS a SDH Horní Kruty o první pomoci a požární prevenci pro
žáky všech ročníků

• 30.01.2020

Sklářská huť František, Centrum sklářského umění Sázava –
prohlídka historické výroby skla, sklářské řemeslo a umění,
workshop – žákovská mozaika, pro žáky všech ročníků

• 23.06.2020

Prohlídka kombajnu – vycházka žáků 4. a 5. ročníku do obce
s prohlídkou zemědělské techniky (kombajnu) v Agro
Bohouňovice II, spol. s r.o.

K závěru školního roku každoročně patří přespání ve škole žáků 4. a 5. ročníku
(24. až 25.6.2020). Šlo o podnik žáků – projekt, kdy si ve vzájemné spolupráci volili
a organizovali témata činnosti: sportovní odpoledne (fotbal, florbal, vybíjená),
pohybové a dramatické hry po celé škole (zajíc, úniková hra), další aktivity zájmové
činnosti (četba, vyprávění, promítání filmu). Ráno společně posnídali ve školní
družině a přímo navázali následující akcí.
Poslední akcí školního roku, 25. června 2020, byl sportovní den v areálu
koupaliště v Bohouňovicích II. Žáci si vyzkoušeli celou řadu dalších sportovních
disciplín: přehazovanou, nohejbal, badminton, líný tenis aj. Ke svým hrám v bohaté
míře využili „obří pískoviště“ i celý areál se stromy a křovím. Díky vstřícnosti paní
kuchařek mohly děti na koupališti i poobědvat a strávit tam celé odpoledne v rámci
školní družiny.
V pátek 26.6.2020 jsme školní rok 2019/2020 slavnostně zakončili společným
rozloučením s odcházejícími žáky ve školní družině a předáním vysvědčení.

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti
V tomto školním roce neproběhla žádná plánovaná kontrola České školní
inspekce, s výjimkou řízeného rozhovoru dne 6.4.2020, kterým ČŠI zjišťovala postup
školy v mimořádné situaci.
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J) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019
Přehled výnosů a nákladů:

Výnosy:
Dotace – obec
Dotace MŠMT – UZ 33353 (platy + dohody + odvody)

700 000,00
4 183 081,00

Dotace – UZ 33063 I (projekt Asistent ZŠHK I)

76 995,00

Dotace – UZ 33063 II (projekt Asistent ZŠHK II)

57 792,00

Dotace – UZ 33070 (Podpora plavání)

20 400,00

Rezervní fond – sponzorské dary
Výnosy celkem (včetně úroků a fondů)

8 706,00
5 046 974,00

Náklady:
Provozní náklady (dotace – obec)
Neinvestiční výdaje (dotace MŠMT)

613 168,51
4 183 081,00

Neinvestiční výdaje – UZ 33063 I (Asistent ZŠHK I)

76 995,00

Neinvestiční výdaje – UZ 33063II (Asistent ZŠHK II)

57 792,00

Neinvestiční výdaje – UZ 33070

20 400,00

Rezervní fond – sponzorské dary

8 706,00

Náklady celkem (včetně čerpání sponzorských darů)
Hospodářský výsledek – zisk

4 960 142,51
86 831,49

Poznámky:
ZŠHK – Základní škola Horní Kruty
Podrobný rozbor hospodaření za rok 2019, předložený ředitelkou školy, projednala
školská rada dne 18.2.2020. Zisk za rok 2019 byl po doporučení školské rady
a po schválení zastupitelstvem obce v plné výši převeden zpět na účet zřizovatele.
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K) Údaje o zapojení školy do projektů a grantů
Ve školním roce 2019/2020 byla škola zapojena do těchto projektů:
1. Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(výzva č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ)
Název projektu: Asistent Horní Kruty (ASHK)
Celková částka 262 124,- Kč na dobu 24 měsíců, projekt byl zahájen 01.09.2017
a ukončen 31.08.2019, závěrečná zpráva o realizaci projektu byla schválena
dne 11.04.2020.
2. Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(výzva č. 02_18_063 Šablony II).
Název projektu: Asistent Horní Kruty II (ASHK II)
Celková částka 406 694,- Kč na dobu 24 měsíců, projekt byl zahájen 01.09.2019
3. Název programu: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019
(V. etapa), č.j. MSMT-13222/2019-1
Název projektu: Plavání 2019 ZSHK
Celková výše dotace, celkové náklady na dopravu: 20 400,- Kč
Realizace: 17.09. - 26.11.2019

Zapojení do projektu EU a ČR Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
jsme zajišťovali ve spolupráci s firmou Bovys, s.r.o. Hlinsko, provozovna
Havlíčkův Brod.

L) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Nespolupracujeme s odborovými organizacemi ani jinými organizacemi
zaměstnavatelů. Prioritou v této oblasti je pro nás spolupráce se zřizovatelem, dále
s místní mateřskou školou a se spádovou ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, kam odchází
většina našich žáků, a příležitostně také s některými místními podnikatelskými
subjekty a organizacemi. Velmi si ceníme spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů
Horní Kruty. Za příkladnou oporu považujeme již dlouholetou spolupráci s MAS
Podlipansko, o.p.s., se kterou společně plánujeme rozvoj školy a konzultujeme
ponejvíce neinvestiční dotační možnosti a příležitosti.

- 12 Snažíme se ale především neustále budovat a rozvíjet spolupráci a vzájemnou
důvěru s rodiči žáků. Od větší části rodičů jsme v posledních několika letech
zaznamenali citelnou podporu, které si velmi vážíme. Ve stávajícím školním roce,
který byl nejen pro nás a pro naše žáky, ale hlavně pro jejich rodiny, neobyčejně
náročný, nabyla spolupráce a komunikace zásadního významu. Jedním z velkých
poznatků je, že si všichni (rodič-žák-učitel) vzájemně více vážíme své výchovné
práce. Je obdivuhodné, s jakým nasazením se rodiny vyrovnávaly s novou situací
zákazu přítomnosti žáků ve školách a s podmínkami distančního vzdělávání.
Spolupráce se zřizovatelem je po volbách v roce 2018 více než uspokojivá.
Obec výrazně navýšila materiálně-finanční podporu základní školy. Na podzim roku
2019 byla provedena úplná, a proto náročná rekonstrukce školního hřiště (z dotace
MMR za spolufinancování z obecního rozpočtu). Dále je připraven k realizaci projekt
na rekonstrukci učebny pro neformální vzdělávání (školní družiny) a na
bezbarierovost školní budovy. Dále obec plánuje projekt na postupnou rekonstrukci
celé budovy (zvenčí i zevnitř), aby byla zachována jistá koncepce pro rozsáhlejší
opravy.
Zejména si vážíme opakovaného zájmu obce o zajištění investičních dotačních
titulů pro školu, rádi bychom poděkovali a poukázali na vysokou úspěšnost obce
v získávání dotací z dobře zmapované sítě dostupných zdrojů.

M) Další údaje
Rozhodnutí ředitele školy
dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37, odst.1
O dodatečném odložení povinné školní docházky
podle § 37, odst.3
O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
O přestupu žáka podle § 49, odst.1

Počet

Odvolání

1

0

0

0

10
0

0
0

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
V průběhu školního roku 2019/2020 nebyla podána žádná stížnost proti podmínkám,
průběhu a výsledkům vzdělávání ani v oblasti pracovněprávních vztahů.
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Schválení výroční zprávy
S obsahem této výroční zprávy byli pracovníci školy seznámeni na
pedagogické radě dne 24.8.2020, aby mohli podat náměty na doplnění před
předložením zprávy k projednání školskou radou podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění.
Na základě §7, odst.2, vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, proběhlo dne 13.10.2020 jednání školské
rady. Přítomní členové školské rady projednali předloženou Výroční zprávu
o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Výroční zpráva byla schválena bez
připomínek.

Vypracovala: PaedDr. Dana Oplová
ředitelka školy

