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Výroční zpráva byla zpracována podle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění a podle § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy, včetně novely č. 225/2009 Sb. 
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I. 1.  Základní údaje o škole 

 
Název:   Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková org. 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Adresa:  Padělek 133, 592 42 Jimramov 

 

Statutární zástupce:  Mgr. Věra Křížová, od 1. 7. 2022 Mgr. Michal Budig 

 

E-mail:  zsjimramov@unet.cz 

 

Internet:  zsjimramov.unet.cz 

 

IČO/DIČ:  70882568/CZ70882568 

 

Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu – 1624100389/0800 

 

IZO:   600 130 142 

 

Součásti právního subjektu a jejich IZ0: 

 

Základní škola 102 943 028 

 

Mateřská škola 107 615 576 

 

Školní družina  119 400 235 

 

Školní jídelna  103 143 092 

 

Zřizovatel:  Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 

     

Náplň činnosti:  

 

Hlavní činnost: předškolní, základní a zájmové vzdělávání dětí a žáků a stravování 

dětí, žáků a zaměstnanců školy 

 

Doplňková činnost: odborné kurzy, pronajímání prostor, prodej nápojů, distribuce 

školních pomůcek a potřeb, vaření obědů 

 

Datum prvního zařazení do sítě škol a školských zařízení:    1. 9. 1996 

 

Datum poslední aktualizace zařazení do rejstříku škol:       12 .7. 2012 
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2. Organizace školního roku 

 
1. pololetí začátek 

konec 

1. září 2021 

31. ledna 2022 

2. pololetí začátek 

konec 

1. února 2022 

30. června 2022 

Prázdniny podzimní 27. a 29. 10. 2021 

 vánoční 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 

 pololetní 4. února 2022 

 jarní 14. – 20. února 2022 

 velikonoční 14. dubna 2022 

 hlavní 1. července – 31. srpna 2022 

Pedagogická rada 1. čtvrtletí 18. listopadu 2021 

 2. čtvrtletí 20. ledna 2022 

 3. čtvrtletí 13. dubna 2022 

 4. čtvrtletí 22. června 2022 

Konzultační dny čtvrtek 26. 10., 13. 1., 21. 4. 

Zápis do 1. třídy  7. 4. 2022 

Zápis do MŠ  5. 5. 2022 

Přij. zkoušky na SŠ  12. 4. čtyřleté obory 

19. 4. víceletá gymnázia 

Ředitelské volno pátek 27. 9. 2021 

Plavecký výcvik 3. a 4. 

ročníku 

středa od 8. 9. do 24. 11. 2021 

Předplavecký výcvik – 

MŠ, 1., 2. ročník  

5. roč. (náhrada za minulý 

školní rok) 

středa od 27. 4. do 25. 5. 2022 

Lyžařský výcvik 

 

7. ročník 2. – 3. 2., 7. – 9. 2. 2022 
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3.  Charakteristika školy 

 
Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky – IZO 102 943 028. 

Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má 

poměrně velkou spádovou oblast. 

K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, 

jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a 

MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly 

využívat obě součásti. 

Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, 

Borovnice, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. 

V ojedinělých případech navštěvují 1. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní 

škola.  

Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, méně z Dalečína a Věcova. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 148 žáků ZŠ v 9 třídách, 40 dětí bylo 

přihlášeno do MŠ a 49 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. 

Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP, který vypracovali pedagogové školy. 

Mateřská škola pracovala podle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. 

Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a 

klidném prostředí. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy 1. stupně, školní družina, 

sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně, žákovská knihovna, kabinet 1. – 5. ročníku a 

kancelář účetní. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování 

žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých 

kulturních akcí pro školu a veřejnost.  

Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. Tak jako v minulém roce jsou 

otevřena pouze dvě oddělení. Třídy 1. stupně se nachází ve 2. poschodí a jedna třída byla 

přesunuta do budovy 2. stupně. 

Druhá budova byla postavena v roce 1986. Jsou v ní umístěny především třídy 2. 

stupně,  kabinety a odborné učebny a pracovna výchovné poradkyně.   

Třetí budova, ve které je školní družina, školní kuchyně s jídelnou a kotelna, byla 

uvedena do provozu v roce 1988. V dubnu 2022 byla otevřena nová přístavba sloužící 

jako bezbariérový vstup pro veřejnost do jídelny. Součástí je i nové sociální zařízení. 

Ve čtvrté budově je umístěna tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním 

zařízením. V odpoledních a večerních hodinách a o víkendech je hojně využívána 

veřejností nejen z Jimramova, ale i ze širokého okolí k tělovýchovným aktivitám.  

Součástí školního areálu je také rozsáhlá zahrada se zastřešenou venkovní učebnou, 

kterou žáci školy využívají za hezkého počasí k výuce. Část zahrady je vyčleněna pro 

mateřskou školu, děti zde mají pískoviště, houpačku se skluzavkou a další herní prvky.  

 

Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro 

zájmovou činnost žáků (zsjimramov@unet.cz). Všechny třídy jsou vybaveny 

dataprojektory, je dostupná wi-fi siť, každý učitel má z dotace pořízený notebook, který si 

nosí do výuky. Interaktivní výuka je tímto umožněna ve všech třídách i odborných 

učebnách. Všechny provedené úpravy v posledních letech a rekonstrukce budov výrazně 

zlepšily možnosti školy pro výchovně vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké 

veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly 

maximálně využity všechny prostory školy. Pokud by se ještě podařilo v blízké 

mailto:zsjimramov@unet.cz
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budoucnosti provést nové rozvody vody, elektřiny a topení v budově 2. stupně, získaly by 

děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro realizované změny ve výuce i 

pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. 

    
 Zřizovatel školy: 

       Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, 

telefon  566 562 516, mestys@jimramov.cz 

 

 Školská rada:    
       Školská rada byla zvolena až v červnu 2021 na další tříleté funkční období, její 

působnosti jsou vytyčeny § 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání. Z důvodů distanční výuky byly volby do školské rady 

MŠMT odloženy z podzimu 2020 do doby, než se vrátí do škol plně prezenční výuka. Poté 

se měly volby uskutečnit do tří měsíců, ale pouze distančním způsobem, neboť v době 

pandemie platil zákaz kumulace nepovolaných osob ve školách. Z navržených kandidátů 

z řad zákonných zástupců byli zvoleni dva noví členové, rovněž za pedagogy byly zvoleny 

dvě nové členky školské rady.  

 Rada je šestičlenná, pracují v ní tito členové:    

      za zřizovatele p. Petr Vojta a Jiří Just,  

za zákonné zástupce Mgr. Jitka Šafrová a Mgr. Ondřej Vomočil,  

za pedagogické pracovníky Mgr. Romana Bukáčková, Mgr. Sylva Totušková.  

Předsedou školské rady byla na ustavující schůzi 29. června 2021 zvolena Romana 

Bukáčková. 
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4 .  Specifika školního roku 2021/2022 

 
Po roce a půl, kdy se střídala distanční výuka s prezenční v důsledku pandemie 

coronaviru, jsme očekávali, co přinese tento školní rok. MŠMT během prázdnin 

ujišťovalo školy, že situace z dvou předchozích školních roků se už nebude opakovat a že 

k celkovému uzavření škol už nedojde. Všichni pracovníci školy toto ujištění vítali. Žáky 

i zaměstnance čekalo se začátkem školního roku pravidelné testování antigenními testy 

v pondělí a ve čtvrtek. Výjimku tvořili očkovaní nebo ti, kteří prodělali nemoc v rozmezí 

do 180 dnů. Pokud byl žák či zaměstnanec testován pozitivně v pondělí a měl i kontrolní 

test u lékaře pozitivní, nemuseli být spolužáci a spoluzaměstnanci v karanténě, pokud 

byla osoba pozitivní ve čtvrtek, došlo na karanténní opatření. Ve škole byli téměř všichni 

zaměstnanci očkováni a také mnoho žáků nad 10 let bylo očkováno. Díky testování se 

zachytily pozitivní případy včas a prezenční výuka nebyla přerušena.   

Se začátkem školního roku MŠMT vyhlásilo program s finanční dotací na doučování 

žáků, aby se zmírnily nedostatky ve znalostech některých žáků z distanční výuky. Ne 

všichni žáci se pravidelně zapojovali do online výuky a plnili zadávané úkoly. Některým 

také chybělo častější opakování učiva při prezenční výuce ve třídě. Doučování bylo 

nabídnuto především žákům se slabším prospěchem a žákům s podpůrnými opatřeními. 

Už od začátku září se zapojili téměř všichni pedagogové do doučování žáků. Doučování 

pokračovalo i ve druhém pololetí.  

Průběh školního roku ve druhém pololetí narušila válka mezi Ruskem a Ukrajinou, 

protože do ČR přišlo velké množství uprchlíků před tímto konfliktem. Azyl vyhledávaly 

hlavně ženy s dětmi. Podle tzv. zákona Lex Ukrajina se některé děti a žáci přihlásili do 

českých mateřských a základních škol. Během března se v Jimramově a okolí ubytovalo 

několik desítek Ukrajinců, někteří přišli za svými příbuznými nebo známými, kteří zde už 

trvale žili, několik dětí přišlo za matkami, které pracovaly v podniku Gama. Do základní 

školy se přihlásilo 15 žáků od 4. do 9. třídy, jeden chlapec se přihlásil do mateřské školy.  

Zpočátku jsme tyto žáky zařadili podle věku do příslušných tříd, ale vzhledem k jejich 

jazykové bariéře nebyla tato výuka efektivní. Navíc jsme zjistili, že někteří z těchto žáků 

mají možnost připojovat se k online k výuce svých ukrajinských škol. Situaci jsme 

vyřešili s příchodem paní Jeleny Butivščenko, kterou jsme zaměstnali jako asistentku a 

učitelku ukrajinských dětí, z kterých jsme udělali skupinu. Peníze na financování paní 

Jeleny jsme dostali od Kraje Vysočina, protože jsme se na tři měsíce (od dubna do 

června) staly tzv. určenou školou pro výuku cizinců. Skupina ukrajinských žáků měla 

každý den dvě hodiny češtiny s našimi učiteli, poté se buď zapojovali do výuky s českými 

dětmi, nebo se podle možností učili online.  

Spolupráce našich a českých dětí obohatila obě strany, naši žáci se dozvěděli o životě 

na Ukrajině, někteří ukrajinští žáci se za tři měsíce naučili docela dobře rozumět i mluvit 

česky. Zapojovali se i do kulturního dění v Jimramově, naučili se písně, které zpívali při 

tzv. Noci kostelů a také při zahradní slavnosti, kterou škola pořádala na konci školního 

roku na rozloučenou se školou. Dva chlapci, kteří byli žáky 9. ročníku, dělali přijímací 

zkoušky, aby mohli pokračovat ve studiu v české střední škole, protože jejich rodiny se 

rozhodly usadit se v České republice trvale. Oba byli přijati ke studiu ve Střední škole 

průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě.   

Další významnou změnou tohoto školního roku byla výměna vedení školy. Mgr. Věra 

Křížová odešla po 35 letech učitelování a po 16 letech ve funkci ředitelky této školy k 30. 

červnu do starobního důchodu. Ve výběrovém řízení uspěl jediný přihlášený kandidát, 

pedagog jimramovské školy Mgr. Michal Budig. Do funkce ředitele ZŠ a MŠ Jimramov 

byl jmenován k 1. červenci 2022. Ve funkci zástupkyně ředitele zůstává i nadále Mgr. 

Svatava Hejtmánková.  
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5.  Přehled učebních plánů 

 
      Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo v 1. – 9. ročníku  podle vlastního ŠVP, 

který prošel úpravou a doplněním k 1. září 2016. Pokud se mění volitelné předměty, 

prochází ŠVP doplněním vždy na začátku příslušného školního roku. 

      Výuka cizího jazyka probíhá od 3. ročníku, vyučuje se AJ.  Jako druhý povinný cizí 

jazyk se žáci v 7. až 9. ročníku učili RJ. Vždy se při výuce druhého cizího jazyka vychází 

z převažujícího zájmu žáků a jejich rodičů, který se zjišťuje u žáků 6. ročníku.  

      Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: 

- v 6. ročníku: cvičení z informatiky, logické a deskové hry 

- v 7. ročníku: základy administrativy 

- v 9. ročníku: finanční gramotnost (2 hodiny), společensko-vědní 

seminář a cvičení z matematiky. 

 

      Jako nepovinný předmět byla tradičně otevřena výuka evangelického (základy 

křesťanství) a katolického náboženství. 

       Pravidelně je velká péče věnována žákům s podpůrnými opatřeními, kterých bylo 

na začátku školního roku 22. Většina žáků (16) měla diagnostikovány vývojové poruchy 

učení, jeden žák více vad, dva žáci vadu řeči a 3 žáci poruchu chování. Čtyři žáci měli od 

začátku školního roku přiděleného sdíleného asistenta pedagoga. Kromě těchto žáků bylo 

ještě několik žáků diagnostikovaných s různými vývojovými poruchami učení, jako jsou 

dyslexie, dysortografie, dysgrafie nebo dyskalkulie, kteří sice nejsou vedeni jako žáci se 

zdravotním postižením, ale jimž vyučující ve zvýšené míře pomáhají jejich obtíže 

zmírňovat a překonávat. 

V novém školním roce 2022/2023 dojde ke změně učebních plánů, protože distanční 

výuka i současná situace ukazuje, že je nutné v rámci tzv. digitalizace posílit a zefektivnit 

výuku informatiky. MŠMT stanovilo, ve kterých vzdělávacích oblastech lze snížit dotaci 

některých předmětů a posílit výuku informatiky už od 4. ročníku. V tomto školním roce 

jsme pořídili 20 tabletů, které už ve druhém pololetí sloužily jako přenosná digitální 

učebna, aby mohli žáci pracovat i mimo pracovnu informatiky. Ke konci školního roku 

jsme zakoupili 2 robotické sady VEX 123 a VEX GO, které budou žáci a pedagogové 

používat od nového školního roku při výuce informatiky.    
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Učební plán pro školní rok 2021/22 

 

 

 

Předmět 

Ročník 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 

Český jazyk 9 10 8 8 7 4 4 4 4 

Anglický jazyk   4 3 3 4 3 3 3 

Ruský jazyk       2 2 2 

Informatika     1 1    

Matematika 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Prvouka 1 2 3       

Přírodověda    1 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      1 2 2 1 

Přírodopis      2 2 2 1 

Zeměpis      2 2 2 1 

Dějepis      2 2 2 2 

Vých. k občanství      1 1 1 1 

Výchova ke zdraví       1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1     

Praktické činnosti      1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty:          
- Společen.-vědní sem.         1 

- Cvičení z informatiky      1    
- Zákl. administrativy       1   
- Cvičení z matematiky         1 

- Finanční gramotnost         2 

- Logické a desk. hry      1    

Týdenní dotace 20 22 25 25 26 30 30 31 31 
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6.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školy 
 
Seznam pracovníků školy, jejich vzdělání, aprobace a pracovní zařazení (stav 

k 30. 6. 2022) 

        

Zaměstnanec Vzdělání Aprobace Na škole 

od 
Zařazení 

Mgr. Bartošová Jaroslava vysokoškolské 1. stupeň 1.9.1987 učitelka 
Benešová Miroslava střední uč. MŠ 1.9.1989 učitelka MŠ 
Mgr. Bradáč Antonín vysokoškolské uč. SŠ 1.9.2019 učitel 

Bc. Bradáčová Zdeňka vysokoškolské etika, náb. 1.2.2014 vychovatelka 
Bc. Bradáčová Zdeňka vysokoškolské etika, náb. 1.4.2015 asistent pedagoga 

Břeňová Dana střední --- 1.8.1988 kuchařka 
Mgr. Budig Michal vysokoškolské uč. SŠ 1.9.2003 učitel 

Mgr. Bukáčková Romana vysokoškolské 1. st., SPg 1.9.2000 učitelka 
Mgr. Buršíková Hana vysokoškolské 1. st., SPg 1.9.1997 učitelka  
Coufalová Štěpánka střední --- 1.9.2021 pom. kuchařka 

Dvořáková Ivana střední --- 3.4.2002 uklízečka 
Dvořáková Zdenka střední --- 1.10.2020 asistent pedagoga 

Fajmonová Simona střední --- 1.10. 2011 kuchařka  
Mgr. Hanělová Dana vysokoškolské D - RJ 1.9.1993 uč., vých. por. 
Hejtmánek Oldřich střední --- 1.7.2015 školník, topič 

Hejtmánková Magda, DiS VOŠ uč. MŠ 1.10.2009 učitelka MŠ 
Mgr. Hejtmánková Svatava vysokoškolské RJ - Pg 1.9.1986 zástupkyně řed. 
Ing. et Mgr. Husák Marek vysokoškolské --- 1.9.2018 učitel nábož. 

Jandová Jana střední --- 1.10.2020 asistent pedagoga 

Krištofová Dana střední --- 1.8.2021 vedoucí ŠJ 

Mgr. Křížová Věra vysokoškolské ČJ - D 1.9.1987 ředitelka školy 
Mgr. Kutalová Libuše vysokoškolské 1. stupeň 1.9.1987 učitelka 
Kwiatkowská Martina střední --- 1.3.2020 asistent pedagoga 

Mgr. Macenauerová Jitka vysokoškolské Ch - Př 1.9.2021 učitelka 

Moravcová Ilona střední --- 1.9.1996 uklízečka 
Myslivcová Radmila střední --- 1.9.2018 asistent pedagoga 

Myslivcová Radmila střední --- 1.9.2021 vychovatelka 

Novotná Dana střední --- 2.4.2007 vedoucí kuch. 
Mgr. Plzáková Elen vysokoškolské --- 1.9.2019 učitelka nábož. 

Přívětivá Lenka, DiS VOŠ uč. MŠ 1.9.2013 učitelka MŠ 
Pulgretová Miriam střední --- 1.11.2015 uklízečka 

Mgr. Stará Miloslava vysokoškolské M - SPg 1.9.2005 učitelka 
Ing. Štěrbová Alena vysokoškolské --- 25.8.2000 účetní, ekonom 

Mgr. Totušková Sylva vysokoškolské 1. stupeň 1.9.1998 učitelka 
Mgr. Radka Vášová vysokoškolské TV 1.2.2021 učitelka 

Veselá Ilona střední uč. MŠ 1.1.2001 ved. uč. MŠ 
Vojtová Milada střední vych. ŠD 1.9.1980 vych. ŠD 
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Pracovníci školy a jejich úvazky a pracovní smlouvy 

(stav k 30. 6. 2022) 

 

Zaměstnanec Úvazek Pracovní smlouva 
Mgr. Bartošová Jaroslava 1,00 na dobu neurčitou 

Benešová Miroslava 1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Bradáč Antonín 1,00 do 31. 7. 2022 

Bc. Bradáčová Zdeňka 0,643 DPP 
Bc. Bradáčová Zdeňka 0,50 do 31. 8. 2022 

Břeňová Dana 1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Budig Michal  1,00 na dobu neurčitou 

Mgr. Bukáčková Romana  1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Buršíková Hana 1,00 na dobu neurčitou 
Coufalová Štěpánka 0,50 do 31.3.2023 

Dvořáková Ivana 1,00 na dobu neurčitou 
Dvořáková Zdenka 0,75 do 31.8.2022 

Fajmonová Simona 1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Hanělová Dana 1,00 na dobu neurčitou 
Hejtmánek Oldřich 1,00 na dobu neurčitou 
Hejtmánek Oldřich 0,075/0,15 topič v letním/zimním období 

Hejtmánková Magda, DiS          1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Hejtmánková Svatava 1,00 na dobu neurčitou 
Ing. et Mgr. Husák Marek 0,045 DPP 

Jandová Jana 0,6375 do 31.8.2021 

Krištofová Dana 0,75 do 31.7.2022 

Mgr. Křížová Věra 1,00 do 30.6.2022 
Mgr. Kutalová Libuše 1,00 na dobu neurčitou 
Kwiatkowská Martina 0,75 do 30.8. 2022 

Moravcová Ilona 1,00 na dobu neurčitou 
Myslivcová Radmila 0,75 do 31.8.2022 

Myslivcová Radmila 0,267 DPP 

Novotná Dana 1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Plzáková Elen 0,09 DPP 

Přívětivá Lenka, DiS 1,00 na dobu neurčitou 
Pulgretová Miriam 1,00 na dobu neurčitou 

Mgr. Stará Miloslava 1,00 na dobu neurčitou 
Ing. Štěrbová Alena 1,00 na dobu neurčitou 

Mgr. Totušková Sylva 1,00 na dobu neurčitou 
Mgr. Radka Vášová 1,00 do 31.7.2022 

Veselá Ilona 1,00 na dobu neurčitou 
Vojtová Milada 1,00 na dobu neurčitou 
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Vedení školy  
     Vedení školy se pravidelně scházelo první čtvrtek v měsíci v době prezenční výuky, ve vedení 

školy pracovaly tyto pracovnice – Věra Křížová (ředitelka školy), Svatava Hejtmánková 

(zástupkyně ředitelky), Dana Hanělová (výchovná poradkyně a pedagog 2. stupně), Libuše 

Kutalová (koordinátor ŠVP a pedagog 1. stupně), Ilona Veselá (vedoucí učitelka MŠ). 
 
      Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a aprobovanost výuky 

Mateřská škola: 
Odbornou kvalifikaci ve smyslu zákona č.563/2004 splňují všechny pracovnice. 

Základní škola:   
a) Odbornou kvalifikaci ve smyslu zákona č. 563/2004 splňují všichni pracovníci. 
b)  aprobovanost  
Na malé škole nelze zajistit úplnou aprobovanost výuky. Pro některé aprobace by na škole 

nebylo v řadě případů tolik hodin, aby stačily na naplnění úvazku učitele. Při obsazování 

některých předmětů vyučujícími je proto dbáno na příbuznost aprobací a na profesní i 

zájmovou orientaci vyučujících. Vzhledem k objektivním příčinám daným organizací výuky 

na malé škole a vzhledem k trvale nízkému kreditu profese učitele a jeho společenského 

uznání a ocenění se tento stav bude v budoucnu jen těžko zlepšovat a za úspěch bude možné 

považovat alespoň jeho udržení. Totéž se týká i velké feminizace školství. 
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7.  Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí 

 
Přijímací řízení vycházejících žáků  v roce 2021/2022 

   

      Příprava k přijímacím zkouškám matematiky byla žákům 9. ročníku poskytnuta ve 

volitelném předmětu cvičení z matematiky a příprava z češtiny nabídnuta prostřednictvím 

pravidelného doučování, ne všichni žáci tuto možnost využili. 

     V 9. ročníku ukončilo základní vzdělávání 14 žáků (5 dívek, 9 chlapců) a 2 žáci 

ukrajinské národnosti, kteří přišli během března v době války na Ukrajině, 2 žákyně z 5. 

ročníku odchází na osmileté gymnázium. Všichni žáci byli přijati na minimálně jednu ze 

dvou škol, na které si podali přihlášku.  

Na maturitní obory bylo přijato z 9. ročníku 8 žáků (2 chlapci, 6 dívek), na učební obor 5 

žáků (3 chlapci, 2 dívky), 2 žákyně 5. ročníku byly přijaty na osmileté gymnázium. 

 

Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město 

Gymnázium – všeobecné 

čtyřleté 

1 0 1 Polička 

 

Gymnázium – všeobecné 

čtyřleté  

2 0 2 Bystřice nad Pernštejnem 

Gymnázium – všeobecné 

čtyřleté 

1 0 1 Nové Město na Moravě 

Gymnázium – všeobecné 

osmileté 

1 0 1 Polička 

 

Gymnázium – všeobecné 

osmileté 

1 0 1 Bystřice nad Pernštejnem 

VOŠ a SPŠ  4 4 0 Žďár nad Sázavou 

 

VOŠ a SOŠ zemědělsko - 

technická 

2 2 0 Bystřice nad Pernštejnem 

SŠ obchodu a služeb SČMSD 

 

     3 3 0 Polička 

SOŠ a SOU      1 0      1 Polička 

 

SŠ průmyslová, technická a 

automobilní 

2 UA 2 UA 

 

0 Jihlava 

 

Zápis dětí: 

a) do MŠ 

K zápisu pro školní rok 2022/2023 došlo 15 žádostí o přijetí. Přijaty byly všechny. Přijaté 

děti budou zařazeny do dvou heterogenních tříd.  

 

b) do ZŠ  

K zápisu pro školní rok 2022/2023 přišlo 16 žádostí. Jeden zákonný zástupce požádal o 

odklad školní docházky, to znamená, že do první třídy nastoupí 15 dětí. 

 

Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2021/2022 

Bylo zařazeno 49 dětí 1. – 5. ročníku do dvou oddělení. 
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8.  Údaje o výsledcích práce školy 

 
Počet tříd: 9 1. stupeň  5 

   2. stupeň  4 

 

Počet žáků:  148  

   1. stupeň   71 

   2. stupeň   77 

    

Oddělení školní družiny: 2 (49) 

 

 

Hodnocení prospěchu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 
 

Ročník Počet žáků Třídní učitel Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Absence 

1. 8 Jaroslava Bartošová 8 0 0 390 

2. 18 Hana Buršíková 18 0 0 585 

3. 18 Libuše Kutalová 17 1 0 809 

4. 13 Romana Bukáčková 11 2 0 424 

5. 14 Sylva Totušková 10 4 0 1000 

    6. 24 Radka Vášová 13 11 0 1269 

7. 15 Dana Hanělová 8 7 0 666 

8. 24 Michal Budig 11 13 0 1314 

9. 14 Miloslava Stará 4 10 0 958 

 

1. – 5. ročník 

prospělo s vyznamenáním  64 90,14 % 

z toho samé jedničky   44 68,75 % 

prospělo       7   9,86 % 

 

6. – 9. ročník 

prospělo s vyznamenáním  36 46,75 % 

 z toho samé jedničky     5 13,88 % 

prospělo     41 53,25 % 

 

Celkem 

prospělo s vyznamenáním           100  67,57 % 

 z toho samé jedničky   49 49,00 % 

prospělo                 48 32,43 % 

  

Absence celkem:          7 415        hodin 

Průměr na žáka:    50,10   hodin  
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Hodnocení prospěchu v druhém pololetí školního roku 2021/2022 
 

Ročník Počet žáků Třídní učitel Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Absence 

1. 8 Jaroslava Bartošová 8 0 0 524 

2. 18 Hana Buršíková 17 1 0 831 

3. 18 Libuše Kutalová 16 2 0 912 

4. 13 Romana Bukáčková 11 2 0 598 

5. 14 Sylva Totušková 9 5 0 478 

    6.      24 Radka Vášová 10 14 0 1274 

7. 15 Dana Hanělová 7 8 0 728 

8. 24 Michal Budig 12 12 0 1398 

9. 14 Miloslava Stará 5 9 0 997/1 

 

1. – 5. ročník 

prospělo s vyznamenáním  61 85,92 % 

z toho samé jedničky   34 55,74 % 

prospělo                10        14,08 % 

 

6. – 9. ročník 

prospělo s vyznamenáním  34 44,16 % 

 z toho samé jedničky     5 14,71 % 

prospělo     43 55,84 % 

 

 

Celkem 

prospělo s vyznamenáním             95  64,19 % 

 z toho samé jedničky   39 41,05 % 

prospělo                 53 35,81 % 

 

 

Absence celkem (omluvená):           7 740        hodin 

Průměr na žáka:    52,3 hodiny 

Absence neomluvená:                1 hodina 
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Hodnocení chování žáků v prvním pololetí školního roku 2021/2022 

 
Ročník Počet žáků Třídní učitel Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ Snížená 

známka 

1. 8 Jaroslava Bartošová      

2. 18 Hana Buršíková      

3. 18 Libuše Kutalová      

4. 13 Romana Bukáčková      

5. 14 Sylva Totušková  1    

    6. 24 Radka Vášová  1 1   

7. 15 Dana Hanělová  1    

8. 24 Michal Budig  1 1   

9. 14 Miloslava Stará 1 1    

 

V 1. – 5. ročníku bylo udělena výchovné opatření: 

   NTU   1 1,41 %  

    

V 6. – 9. ročníku udělena tato výchovná opatření: 

NTU              4          5,19 %   

   DTU   2 2,60 % 

   PŘŠ   1 1,30 % 

   

Celkem v 1. – 9. ročníku:  

   NTU             5         3,38 % 

   DTU   2 1,35 % 

   PŘŠ   1 0,68 % 

    

 

Hodnocení chování žáků v druhém pololetí školního roku 2021/2022 

 
Ročník Počet žáků Třídní učitel Pochvala 

TU 

Napomenutí   

TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ Pochvala 

ŘŠ 

1. 17 Jaroslava Bartošová      

2. 18 Hana Buršíková  1    

3. 13 Libuše Kutalová 1     

4. 14 Romana Bukáčková      

5. 24 Sylva Totušková   1 1  

    6. 15 Radka Vášová 3 2    

7.      24 Dana Hanělová 2 2    

8. 14 Michal Budig 1 1    

9. 14 Miloslava Stará   1 1 1 

 

 

      V 1. – 5. ročníku udělena tato výchovná opatření: 

   NTU   1 1,41 % 

   DTU   1 1,41 %  

   DŘŠ   1 1,41 % 

   PTU   1 1,41 % 
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V 6. – 9. ročníku udělena tato výchovná opatření: 

   NTU   5 6,50 % 

   DTU   1 1,30 % 

   DŘŠ   1 1,30 % 

   PTU   6 7,79 % 

   PŘŠ   1 1,30 % 

 

Celkem v 1. – 9. ročníku:  

   NTU   6  4,05 % 

   DTU   2 1,35 % 

   DŘŠ   2 1,35 % 

   PTU   7 4,73 % 

   PŘŠ   1 0,68 % 
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Ve školním roce 2021/2022 probíhalo firmou SCIO testování 3., 5. a 9. ročníku 
     I v letošním roce probíhalo na naší škole testování znalostí a dovedností žáků firmou SCIO.       

Testování v 9. ročníku se uskutečnilo v měsíci listopadu, ve 3. a 5. ročníku v měsíci dubnu. 

9. ročník 

Výsledky testování v českém jazyce byly na naší škole lepší než u 70 % zúčastněných škol. 

V matematice patřila naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 

Studijní potencionál žáků v českém jazyce podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů 

je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. 

Studijní potencionál žáků v matematice podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů je 

využíván dobře, výsledky žáků jsou lepší než jejich studijní předpoklady. 

Velmi dobré výsledky byly i v testování SCATE v anglickém jazyce.  21 % žáků nesplnilo očekávané 

výstupy, výsledky 36 % žáků byly na vyšší úrovni (B1) než je předepsaná úroveň pro 9. ročník. 

 

Společnost Scio vydala osvědčení žákyni 9. ročníku Pavle Šafrové, protože v testování mezi žáky 

kvarty a 9. tříd dosáhla v ČJ nejlepšího výsledku v Kraji Vysočina a v M a OSP dosáhla druhého 

nejlepšího výsledku v Kraji Vysočina v téže kategorii. 

 

3. ročník 

Výsledky 3. ročníku byly ve všech oblastech nadprůměrné. V českém jazyce a v oblasti člověk a jeho 

svět jsme předstihli 80 % zúčastněných škol, v matematice a v klíčových kompetencích se naše škola 

řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. V anglickém jazyce jsme předstihli 80 % 

zúčastněných škol, výsledky v poslechu anglického jazyka jsou lepší než u poloviny zúčastněných 

škol. 

 

5. ročník 

Žáci řešili testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z obecných studijních 

předpokladů.  Výsledky testů z českého jazyka i matematiky byly lepší než u 70 % zúčastněných škol. 

V anglickém jazyce metodou SCATE téměř 86 % žáků splnilo očekávaný výstup, 14 % výstupy 

nesplnilo, 14 % dosáhlo výsledků vyšších, než je předepsaná úroveň pro 5. ročník, úrovně A2.  

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že studijní 

potencionál žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a učitelé s ním zřejmě velmi dobře 

zacházejí. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům.  

 

 

Mezinárodní testování PISA 2022, 6. 4. – testování se zúčastnili žáci, kteří se narodili v období od 1.  

ledna 2006 do 31. prosince 2006. U nás bylo těchto žáků 6, z toho 1 žák byl osvobozen od testování 

z důvodu zdravotního postižení. Předmětem testování bylo získání informací o úrovni čtenářské, 

matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků. Test trval 2 

hodiny a poté ještě žáci vyplňovali dotazník. Výsledky budou po vyhodnocení zaslány škole. 

 

 

Testování ČŠI, květen – ještě dalším testováním prošli žáci 9. ročníku, kdy v celé ČR bylo 

stanoveno, že budou testovány všechny 5. a 9. ročníky z českého jazyka a matematiky. Nakonec byl 

v každé škole určen pouze jeden ročník, což u nás byli opět deváťáci. 17. května vyplňovali test 

z češtiny a 19. května z matematiky. Po vyhodnocení výsledků ze všech škol, budou i výsledky našich 

žáků k dispozici škole. 
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Přehled akcí v průběhu školního roku 
 

     I tento školní rok některé vzdělávací a poznávací akce ovlivnila celosvětová situace 

s pandemií. Většina soutěží a vědomostních olympiád se konala online. Žáci reprezentující školu 

jsou uvedeni v následujícím textu, za všechny lze vyzvednout velmi úspěšnou žákyni 9. ročníku 

Pavlu Šafrovou, která je nejen vynikající žákyní, od první třídy prochází jen se samými 

výbornými známkami, ale i žákyní všestrannou, protože dokáže úspěšně reprezentovat školu 

v předmětech humanitních i přírodovědných, dokonce i v oborech včelařství a zahrádkářství, 

které se školou nesouvisí.  

 

 

ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH 

  

Dějepisná olympiáda, okresní kolo 

Kategorie I (ZŠ a osmiletá gymnázia) Pavla Šafrová 7. místo (z 38 soutěžících) 

      Štěpán Peňáz          12. místo 

      Michal Šafr           23. místo 

 

Logická olympiáda, krajské kolo 

Kategorie B (2. st. a víceletá gymnázia)  Pavla Šafrová           5. místo (z 39 soutěžících) 

       

        

Matematický Klokan, okresní kolo 

Kategorie Kadet (8. a 9. ročník):  Pavla Šafrová           4. místo 

 

 

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo 

Kategorie A (6. roč.):  Martin Bukáček  27. místo (z 41 soutěžících) 

    Vladimír Tobiáš  32. místo 

    Matyáš Sedlák  40. místo 

 

Kategorie B (7. roč.):     Nikola Petrásová  38. místo (z 43 soutěžících) 

    Luboš Procházka  40. místo  

    Simona Morávková  42. místo 

 

Kategorie C (8. a 9. roč.):    Pavla Šafrová    4. místo (z 49 soutěžících) 

Štěpán Peňáz              27. místo 

Nikola Pešková  38. místo  

 

 

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo 

    Pavla Šafrová    7. místo 

 

 

Olympiáda v angličtině, okresní kolo   

Kategorie IA ZŠ – 6. a 7. ročníky:      Vladimír Tobiáš     15. místo (z 18 soutěžících) 

 

Kategorie IIA ZŠ – 8. a 9. ročníky:   Tomáš Pantůček   15. místo (z 22 soutěžících)  
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Pangea, krajské kolo 

6. roč.:   Michal Dobiáš     20. místo  

Martin Bukáček   39. místo 

Adéla Chládková    53. místo 

Pavel Podsedník     76. místo  

Matyáš Sedlák            109. místo 

Lucie Dostálová            179. místo 

Julie Novotná              216. místo  

 

7. roč.:   Nikola Petrásová     7. místo  

Veronika Doleželová            169. místo 

 

8. roč.:   Monika Podsedníková   28. místo  

Michal Šafr                61. místo 

Štěpán Peňáz                          61. místo 

Tadeáš Vícha                                  101. místo 

 

9. roč.:   Pavla Šafrová               11. místo  

Jolana Ehrenbergerová   11. místo 

Filip Chládek               20. místo 

 

 

Poznej Vysočinu, krajské kolo 

   Pavla Šafrová     9. místo 

   Štěpán Peňáz    11. místo 
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Biologická olympiáda, okresní kolo 

   Pavla Šafrová     7. místo (ze 17 soutěžících) 

 

 

Cihla k cihle (stavění ze stavebnice Teifoc), krajské kolo soutěže družstev 

   Jana Zbytovská a Michal Šafr         2. místo (z 19 družstev) 

 

   
 

Přírodovědný Klokan 

Kategorie Kadet (8. a 9. ročník): 

   Pavla Šafrová     1. místo 

   Filip Chládek      2. místo 

   Eliška Prügerová     3. místo 

Peníze a my (finanční gramotnost) 

 Pavla Šafrová                        1. místo (jednotlivci, z 48 soutěžících) 

 Denisa Čuprová, Jolana Ehrenbergerová    8. místo 

 Sabina Dvořáková       9. místo 

 Zdeněk Novotný     13. místo 

 Nikola Pešková     14. místo 

 

 P. Šafrová, D. Čuprová, Z. Novotný             2. místo (družstvo)   

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 

 

Soutěž ve šplhu, 1. stupeň 

   Aleš Sahula, 2. roč.   4. místo 

   Simona Boháčová, 5. roč.  6. místo 

   Martin Švarc, 5. roč.  8. místo 

   Rozálie Machová, 5. roč.  9. místo 

 

Sálová kopaná, Svratka 

Tým (Bukáček, Čupr, Chládek, Novotný, Peňáz, Satorie Jan, Satorie 

Josef, Sedlák, Šafr, Venhuda)      5. místo (z 8 týmů) 
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Florbalový turnaj, Jimramov 

   Starší žáci     1. místo (z 5 týmů)    

   Mladší žáci     3. místo 

 

   
 

 

Přehazovaná, Svratka 

   Tým dívek z 2. stupně  1. místo 
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PROJEKTY   

Ovoce do škol      celoroční, celoškolní 

Mléko do škol      celoroční, celoškolní 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací 1. st., 2. st.  

Dnes jíme jako Keňan    1. st., 2. st. 
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Den vody      1. st., 2. st. 

Den Země      1. st., 2. st. 

Velikonoční strom     1., 2. st. 

Školní les (Jimrales)     5. – 9. roč. 

 

 

 
 

 

První pomoc do škol     8., 9. roč. 

Létající barvy      1. st. 

Čokoláda      1. st. 

Halloween      Aj 1. st. 

Vánoce a Advent     1. st. 

Tři králové      1. st. 

Masopust      1. st. 

Svatý Valentýn     1. st. 

Velikonoce      1. st. 

Ponožkový den     1. st. 

Z pohádky do pohádky    celoroční, 1. roč. 

Podzimní sklízení     1. roč. 

Les v zimě      1. roč. 

Velikonoční strom     1. roč. 

Svátek matek      1., 2. roč. 

Počasí       2. roč. 

Les       2. roč. 

Pohyb je život      2. roč. 

Rok s Vandou a šampionem    2. roč. 

Abeceda peněz     2., 4. roč. 

Po stopách indiánů     celoroční, 3. roč. 

Indiánské peříčko (rozvoj ČG)   celoroční, 3. roč. 

Vánoční stromeček pro zvířátka   3. roč. 

Šifrovací adventní kalendář    3. roč. 

Keramické tvoření     3. roč. 

 Školní pohár Harryho Pottera   celoroční, 4. roč. 
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 Čtenářské bingo     celoroční, 4. roč. 

 Kalendář 2022     4. roč. 

Vařím, vaříš, vaříme     4. roč. 

Listování      4. roč. 

My town      Aj 4 

Svatý Václav      5. roč. 

Svatý Martin      5. roč. 

 Čarodky      5. roč. 

 Babičko, dědečku, vyprávějte mi   Čj 5. – 9. roč. 

Cestujeme po Evropě     VV 5 

 Buňka       Př 6 

Savci       Př 8 

 Ryby       Př 7 

 Kniha minerálů     Př 9 

 Kostra       Př 8 

 Dělba práce      On 9 

 Jízdní řády      M 6 

Moje vysněná práce     On, Pč 9 

Tělesa kolem nás     M 6 

Fiktivní firmy      Pč 8 

Houby       Př 6 

Plazi       Př 7 

S matematikou po Evropě    2. st. 

Vánoce u nás i ve světě    9. roč. 

Model sopky      Př 9 

Srdce       Př 8 

Ptáci       Př 7 

Periodická tabulka prvků    Ch 8 

Mezinárodní organizace    Z 9 

Přírodní krajiny     Př, Z 6 

Tělo raka      Př 6 

Cukry, tuky, bílkoviny    Př, Ch 9 

Lidské tělo      Př 8 

Průměrný osmák     M 8 

Obvody a obsahy obrazců    CvM 9 

Hmyz       Př 6 

Chemie a člověk     Ch 9 

Čmeláci      Př 6 

Genetika      Př 8 

Čeledě rostlin      Př 7 

Zub       Př 8 

Ploštěnky      Př 7 

Paleontologie      Př 9 

Rozcestníky      Pč 6 

Stavebnice Merkur     Pč 8 

Badatelství      Př 9 

 V duchu českých tradic    celoroční, VV 6 

 Malujeme podle světových malířů   celoroční, VV 6 – 9 

 Moje zájmy a záliby     Rj 7 

 Moje rodina      Rj 8 

Pravěk       D 6 
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Marie Terezie      D 8 

 Napoleonské války     D 8 

 Věda a technika na přelomu 19. a 20. st.  D 8 

 Orbis Pictus      Čj 8 

 Moje noviny      Čj 8 

 Komiks      Čj 9 

Bratři Čapkové     Čj 9 

Holocaust      Čj 9 

 Vaříme podle anglických receptů   Aj 6 

Měsíc školních zahrad    2. st. 

 

BESEDY S PŘEDNÁŠKOU, VZDĚLÁVACÍ  A  VÝCHOVNÉ POŘADY    

Exkurze do ekocentra Stolístek Linhartice   13. 10., 8. a 9. roč. 

3D filmy (Tahiti, Dinosauři, Tajemné světy pod hladinou, Polární medvěd) 

                 4. 11., 1. a 2. st. 

Exkurze do ekocentra Stolístek Linhartice   13. 10., 8. a 9. roč. 

 

Autorské čtení s Josefem Benešem (Meďan a Koumen na planetě pupkáčů) 

            9. 11., 1. st. 

Exotická zvířata      15. 11., 1. a 2. st. 

 

    
  

     Koncert FOK Praha, prohlídka města     27. 1., 2. st.     

Kněžice, třídenní přírodovědná exkurze     20. 4., 3 žáci 2. st. 

Listování, KD Nové Město na Moravě (čtení z knihy Aleny Ježkové Dračí polévka 

v podání herců Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové)      9. 5., 4. – 6. roč. 

Mobilní planetárium (Vesmír, Mořský svět, Molekulárium) 20. 5., 1., 2. st. 

 Finanční gramotnost          3. 5., 21. 6., 8. a 9. roč. 

 

ŠKOLNÍ VÝLETY  

 Dinopark Vyškov      15. 6., 1. – 3. roč. 

 Kutná Hora       21. 6.,  4., 5. a 7. roč. 

 Brno – ZOO, přehrada     16. 6., 8. roč. 

 Velké Dářko       14. – 15. 6., 9. roč. 

 Brno – Lasergame      21. 6., 6. roč. 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Plavecký výcvik žáků 3. – 5. roč.  

Předplavecký výcvik 1. a 2. roč. 

Oblastní Charita Žďár nad Sázavou – cyklus besed a přednášek pro žáky 5. – 9. r.  

      

       AKCE PRO VEŘEJNOST  

Sběr odpadových surovin 1x ročně 

Vysočina v pohybu (týden bezplatného sportování pro veřejnost) 

Zahradní slavnost (rozloučení se školou)   23. 6. 
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DALŠÍ AKCE ŠKOLY 

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku     8. – 9. 9. 

 

Kytičkový den (Liga proti rakovině)    29. 9., 11. 5.  

      (vybrané částky 

 10 192 Kč, 10 700,- Kč) 

  

      Lyžařské závody v Novém Jimramově   11. 3. 

 

Předávání prvního vysvědčení žákům 1. ročníku na radnici  31. 1. 
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      Poznávací zájezd do Velké Británie     6. – 10. 6. 
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Rozloučení žáků 4. ročníku s paní učitelkou Bukáčkovou 16. – 17. 6. 

  

 

  
 

 

Olympijské hry       27. – 28. 6., 1. a 2. st. 
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       Rozloučení s žáky 9. ročníku na radnici    29. 6.  
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MOŽNOSTI MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT ŽÁKŮ 

       

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

     Do školní družiny je zapsáno 49 žáků 1. stupně ve třech odděleních, protože bylo doporučeno 

MŠMT zachovávat v co největší míře homogenitu tříd. Ranní družina se proto nekonala, žáci po 

svém příchodu do školy odcházeli ihned do svých tříd. 

    Školní družina zahajuje svou činnost po 4. vyučovací hodině (tj. 11.05 hodin) a končí v 15.45 

hodin. Za pobyt dítěte ve školní družině je na základě platné legislativy vybírán základní poplatek 

20,- Kč za měsíc za žáka.  

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

      Výchovná poradkyně spolupracuje průběžně s PPP a SPC Vysočina. Shromažďuje zprávy a 

závěry vyšetření PPP a SPC a seznamuje s nimi TU a ostatní pedagogy na poradách. Účastní se 

jednání s rodiči žáků. Informuje vycházející žáky a jejich rodiče o možnostech dalšího vzdělávání 

a pomáhá jim s vyplňováním přihlášek ke studiu na SŠ. Se žáky 8. a 9. ročníků bylo průběžně 

pracováno tak, aby byli připraveni na výběr budoucího povolání. Postupně byli informováni o 

Dnech otevřených dveří na středních školách a středních odborných učilištích, které se většinou 

konaly virtuálně. 

     VP průběžně spolupracovala s metodikem prevence, třídními učiteli, zákonnými zástupci i 

ostatními pracovníky školy. 

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ŠKOLAMI 

     Ještě v prvním pololetí tohoto školního roku z důvodu pandemie nebyla spolupráce možná tak 

jako v době před pandemií, kdy se naše škola společně s některými vesnickými úplnými školami a 

okolními malotřídkami účastnila různých kulturních a sportovních akcí. Teprve ve druhém 

pololetí se situace mírně zlepšila, takže se obnovily některé sportovní turnaje ve spolupráci se ZŠ 

Svratka, Sněžné a Herálec. Ve Svratce se konaly turnaje v kopané a v přehazované, u nás ve 

florbalu. Malotřídní školy z Dalečína, Unčína a Věcova se u nás zúčastnily tradičních 

olympijských her, které se v předcházejících dvou školních letech nekonaly. Rovněž spolupráce a 

společné akce se SOŠ v Novém Městě na Moravě se zatím neobnovily v takové míře jako před 

pandemií.    
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9.  Prevence sociálně patologických jevů 
 

     Školní preventivní strategie je zaměřena na všechny žáky 1. – 9. ročníku naší školy.    

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit 

s problémem, že bude respektován jeho názor nebo potřeba. Učitel získává důvěru žáka při 

nástupu do 6. třídy na dvoudenním adaptačním kurzu, po celou dobu žákovy školní docházky je 

otevřen komunikaci s rodiči, výchovným poradcem i ostatními pedagogy. 

     Učitel také věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech 

členů skupiny. Podporuje rozvoj kompetencí týmové práce, odpovědnost žáka za řešení 

konfliktu. 

     Dále se žáci učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, klást otázky – většinou formou 

komunitního kruhu. 

     Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace, rodiče mají možnost 

navštívit výuku po individuální domluvě. 

     

   Cíle strategie: 

• výchova ke zdravému životnímu stylu 

• rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

• funkční informační systém 

• zapojování rodin do života školy 

• výchova dětí odpovědných za vlastní chování, odolných vůči negativním 

vlivům a stresům, s vyhraněným názorem, schopných řešit problémy nebo 

nalézt pomoc 

 

Prevence sociálně patologických jevů zahrnuje především aktivity v oblastech 

prevence: 

• násilí a šikanování 

• záškoláctví 

• kriminality a vandalismu 

• rasismu a intolerance 

• užívání návykových látek 

• patologického hráčství 

• diváckého násilí 

• sekt, soc. patol. náboženských hnutí 

 

Koncepce:  

• seznámení vedení školy s programem 

• zajištění průběžné spolupráce s výchovnou poradkyní 

• seznámení pedagogického sboru s filozofií programu 

• stanovení konzultačních hodin  

• metodické pomůcky, informace, kontakty 

• informační centrum školy – knihovna, internet, propagační materiály 

s protidrogovou problematikou 

• aktivity pro žáky – tematické dny (kulturní a sportovní náplň), jednorázové 

akce, adaptační kurz 6. ročníku, výlety a exkurze, zájmová činnost. Jejich 

evidence je vedena třídními učiteli.  

• spolupráce s rodiči (konzultace osobní i telefonické, třídní schůzky, 

písemné zprávy – eŽK, informační materiály. 
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Spolupráce s jinými institucemi: 

• Diecézní charita Brno, Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad 

Sázavou 

• PPP, SPC Žďár nad Sázavou 

• MěÚ Nové Město na Moravě a MěÚ Havlíčkův Brod - OSPOD 

• Policie ČR 

 

     Každý třídní učitel měl zpracovaný minimální preventivní program pro svou třídu. Hodnocení 

školní preventivní strategie probíhá na konci školního roku.  

 

Snížení rizik úrazů a šikany: 

Ve školním roce 2021/2022 se stalo 10 školních úrazů. Oproti minulému školnímu roku, 

kdy nebyl zaznamenán žádný úraz, protože většina výuky probíhala distančně, je to 

nárůst. Většina úrazů se stala v tělesné výchově. Od jara 2020 neprobíhal tělocvik 

v důsledku pandemie, takže žáci jsou méně zdatní, obratní a často v zápalu hry 

zapomínají na pravidla bezpečnosti při kolektivních sportech.  

 

Udržení nabídky volnočasových aktivit: 

Ve školním roce 2021/2022 se po více jak roční pauze začala rozvíjet činnost zájmových 

útvarů za dodržování stanovených hygienických opatření, aby se co nejméně míchali žáci 

z různých ročníků. Kroužků bylo 9, z toho 3 keramické (pro 4., 5., 6. ročník), 3 angličtiny 

(1., 2. a 4. ročník), 2 sportovní kroužky (1. a 2. st.) a 1 pěvecký (1. stupeň). 

 

 

Závěr 

 Školní preventivní strategii pro školní rok 2021/2022 a její cíle se dařilo naplňovat 

především ve výuce, hlavně v hodinách prvouky, občanské nauky a rodinné výchovy, ale 

také v pravidelných třídnických hodinách, které se konaly ve dvoutýdenních intervalech. 

V každé třídě, převážně na druhém stupni, se v menší či větší míře některé patologické 

jevy objeví, např. agrese vůči spolužákovi, šikana slabších žáků, vulgární vyjadřování. 

Všechny tyto negativní projevy byly pedagogy podchyceny v začátcích a společně je 

třídní učitelé, výchovná poradkyně a vedení školy vyřešili ku prospěchu všech 

zúčastněných.   
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10. Další vzdělávání pracovníků školy 
 

     V letošním školním roce se vzdělávací akce konaly kombinovaným způsobem, některé 

se konaly formou webinářů, některé prezenčním způsobem. Uskutečněné vzdělávání: 

 

 

Jméno: Datum: Akce: 
Věra Křížová 30.   9. Kolokvium ředitelů  

Miloslava Stará 05. 10. Roadshow pro školy 

Lenka Přívětivá 08. 10. Poslech hudby ve škole 

Jitka Macenauerová 16. 10. Učíme se v přírodě 

Dana Hanělová 03. 11. Růst fašistického nebezpečí ve 30. letech 

Jitka Macenauerová 04. 11. Vykev 2021 

Miroslava Stará 09. 11. Matematika a její aplikace 

Romana Bukáčková 15., 16. 11. Vyjmenovaná slova krok za krokem 

Jitka Macenauerová 25. 11.  Ekoosvěta 

Miroslava Stará 11. 01. Revize RVP – Startovací balíček (základy 

algoritmizace a programování) 

Jitka Macenauerová 03. 02. Sever (místně zakotvené učení) 

Miloslava Stará 03. 02. Revize RVP – Startovací balíček – 

vzdělávání koordinátorů změny 

Svatava Hejtmánková.  28. 02. Tvorba a úprava digitální fotografie 

Radka Vášová 17. 03. Basketbal ve škole – jednoduše, zábavně a 

pro každého 

Dana Krištofová 22. 03.  Školní stravování – legislativa, provoz a 

financování 

Miloslava Stará 22. 03. PISA 2022 – školení pro zadavatele 

Miloslava Stará 28. 03. Porovnání českého a anglického státního 

školství v přístupu k výuce matematiky 

Jitka Macenauerová 03. 04. Badatelství 

Miloslava Stará,  

Věra Křížová 

05. 04. Revize RVP – nová informatika 

Miloslava Stará 07. 04. Metodický kabinet - matematika 

Věra Křížová 12. 04.  Čtenářská gramotnost reálného života 

Hana Buršíková,  

Dana Hanělová, 

Libuše Kutalová 

03. 05. Práce s diferencovanou třídou 

Jitka Macenauerová 04. 05. Učíme se navzájem 

Michal Budig květen Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. 

stupně – prakt. kurz k nové informatice 

Miloslava Stará,  

uč. 1. stupně 

18 05.  Nová informatika, VEX 123 

Uč. 1. stupně květen,červen Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. 

stupně – prakt. kurz k nové informatice 
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11. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách 

 
     V letošním školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

          

     Pravidelná každoroční kontrola hospodaření ze strany zřizovatele. Ze závěru kontrolní 

komise městyse vyplývá, že finanční prostředky jsou využity hospodárně a že hospodaření 

věnuje naše příspěvková organizace patřičnou pozornost. 
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12. Předložené a realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 
   

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Jimramov II, registrační číslo projektu:  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017332  

  

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  

Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony 

III. 

Cílem projektu bylo zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových 

kompetencích. Podle původního plánu projekt končí k 31. 8. 2022. Vzhledem k výměně vedení 

školy jsme ukončili veškeré aktivity k 30. červnu, aby nový ředitel školy neměl práci 

s uzavřením všech dokumentů k ukončeným aktivitám. Celá finanční částka byla vyčerpána. 

  

Z finančních prostředků v celkové výši 675.136,- Kč byly hrazeny tyto aktivity: 

  

Školní asistent - personální podpora MŠ 

 

Projektový den v MŠ 

 

Projektový den mimo MŠ 

 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 

  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

  

Projektový den v ZŠ 

 

Projektový den mimo ZŠ 

  

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
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13. Zpráva o činnosti mateřské školy 
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno k docházce do mateřské školy 40 dětí. 

Mateřská škola má své prostory v hlavní budově základní školy.  

 

V tomto školním roce měla mateřská škola dvě oddělení.  

      „Berušky“ -   mladší děti    (18 dětí)   

„Včeličky a Svatojánci“  -  starší děti     (22 dětí). 

Do 1. třídy Základní školy v Jimramově odešlo 14 dětí. Jednomu dítěti byl udělen odklad školní 

docházky. Další čtyři děti byly přijaty během roku. 

  

 Pedagogičtí pracovníci 
V mateřské škole pracují 4 kvalifikované učitelky: 

Ilona Veselá  -  vedoucí učitelka 

Miroslava Benešová, Magda Hejtmánková DiS, Lenka Přívětivá DiS - učitelky  

Jana Jandová a Zdena Dvořáková -  asistentky pedagoga 

 

Pedagogický sbor je stabilní. Učitelky se individuálně vzdělávají, aby nacházely nové náměty 

pro práci s dětmi.  

Všechny učitelky se zapojily do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ III - Operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání.  

                          

  

 Akce v mateřské škole 
Divadelní představení „Palečkova dobrodružství“           19.   9.  

Fotografování „Vánoční pohoda“             1. 10. 

Halloweenský maškarní rej              26. 10. 

Projektový den ve škole „Kamarád Sklíčko“            2. 11. 

Uspávání broučků                4. 11. 

Divadelní představení „O sněhovém nadělení“          11. 11. 

Mikulášská besídka s nadílkou             3. 12. 

Vánoční zpívání u stromečku v MŠ (bez přítomnosti rodičů), nadílka        21. 12. 

Jarní fotografování               2.   3. 

Karneval v MŠ, diskotéka, soutěže                   3.   3. 

Projektový den ve škole „Létající barvy“             8.   3. 

Vynášení Morany               23.   3. 

Zdobení vajíček na „Jimramovský velikonoční strom“                    18. 3. - 1. 4. 

Divadelní představení „Pohádka z rozkvetlé louky“                7.   4. 

Předplavecký výcvik - bazén Polička                       27. 4. – 1. 6. 

Projektový den mimo školu „Záchranná stanice Pasíčka“          3.   5. 

Společné fotografování                 5.   5. 

Besídka „Den matek“ a „Den rodiny“               19.   5. 

Promítání filmu „Podmořský svět“                       20.   5. 

Projektový den mimo školu „ZOO Jihlava“          23.   5. 

Oslava MDD - sportovní dopoledne, hry a soutěže na školní zahradě          2.   6. 

Dobrodružný večerní pobyt v MŠ          17.   6. 

„Pasování na školáky“, rozloučení se školkou, zmrzlina           28.   6. 

Diskotéka            30.   6.       
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Plnění celoročního plánu 
      Výchovně vzdělávací práce vycházela ze ŠVP PV „S Broučkem za poznáním“. Každá třída si 

vytvořila svůj třídní vzdělávací program (TVP) se svou vzdělávací nabídkou. TVP jsou otevřené 

dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit a upravit. Skládají se z integrovaných bloků, 

zpravidla týdenních.  

     Děti v mateřské škole jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. Ve třídě „Včeliček a 

Svatojánků“ byly nejstarší děti s povinným předškolním vzděláváním a některé starší děti, které 

nastoupí do základní školy až v příštím školním roce. Zaměření třídy je především na zvládání 

dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ.  Nejmladším dětem ve třídě  

„Berušek“ byla věnována především individuální péče. Pozornost byla zaměřena na zvládání 

hygienických návyků.  

    Pro samostatnou práci dětí jsme využili pracovní sešity vydavatelství Nomiland. „Včelky a 

Svatojánci“ využily sešit Svět předškoláka. Nejmladší děti  „Berušky“ využily pracovní sešit 

Beruška. Práce s těmito sešity ukázala výsledky postupného zlepšování dovedností dětí.   

   Se základy anglického jazyka seznamovala nejstarší děti Lenka Přívětivá s využitím publikace 

„Cookie and friends“. 

    Výchovně vzdělávací činnost ve všech odděleních probíhala především formou hry. Děti se 

naučily básničky,  písničky, vyráběly dárečky a přáníčka pro rodiče. Vánoční besídka pro rodiče 

se nekonala z důvodu coronavirových opatření, ale besídka ke Dni matek se uskutečnila. 

Využívali jsme názorné pomůcky, didaktické hry a obrázky pro rozšiřování slovní zásoby dětí, i 

k logopedické prevenci. K dispozici je interaktivní tabule  se vzdělávacími programy. Běžné 

činnosti  byly doplňovány mimořádnými akcemi: loutková představení, veřejná vystoupení, 

předplavecký výcvik, projektové dny ve škole i mimo školu. 

Několikrát nás navštívilo divadélko „Jojo“ s pohádkami: Palečkova dobrodružství, O sněhovém 

nadělení, Pohádka z rozkvetlé louky.  

      2. listopadu nás v mateřské škole navštívily pracovnice Městského muzea v Poličce s 

projektem „Kamarád Sklíčko“. Děti si prohlédly spoustu zajímavých muzejních exponátů ze skla 

a nástroje na zpracování skla. Dověděly se, jak se sklo vyrábí a k čemu se používá. Celým dnem 

děti provázel skleněný panáček „Sklíčko“. Zajímavý den byl zakončen výtvarnou dílnou. Děti si 

namalovaly skleněné svícínky. 8. března se uskutečnil druhý projektový den ve škole s názvem 

„Létající barvy“. Zaměstnankyně firmy Zábavné učení přivezla spoustu didaktických her, 

skládanek a stavebnic, které si děti se zájmem prohlédly a vyzkoušely. Děti si také ozdobily 

látkové tašky barevnou mandelou.    

V květnu se uskutečnily dva projektové dny mimo školu. 3. května jsme navštívili Záchrannou 

stanici pro hendikepovaná zvířata „Pasíčka“ v Boru u Skutče. Zde pro nás byly připraveny dva 

vzdělávací a zážitkové programy: první program „Prohlídka expozice výkladem“. Děti se 

dověděly životní příběhy trvale postižených živočichů, jak pracovníci stanice o zvířata a ptáky 

pečují, jak jim i my můžeme pomoci. Druhý program „Hlasy zvířat“. Děti rozeznávaly zvířata 

podle zvuků. Vyrobily si papírového ptáčka.  23. května jsme navštívili ZOO v Jihlavě. Vybrali 

jsme pro děti program v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH „Africké putování“. Na 

cestě po zoo děti zjistily, co má ráda žirafa, kdo velí surikatám, jak si opice pomáhají. Děti na 

cestě plnily jednoduché úkoly. Všechny projektové dny byly financovány z projektu „Šablony III 

pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání“.  

 Z tohoto projektu byly také zakoupeny pomůcky a stavebnice pro polytechnickou výchovu, 

koloběžky a dětská odrážedla. 

    Na konci školního roku připravily paní učitelky ze třídy Včeliček a Svatojánků „Večerní 

dobrodružný pobyt v MŠ“. Děti hledaly „poklad“, opekly si buřty na školní zahradě a 

přenocovaly v mateřské škole. Školní rok byl zakončen „Pasováním na školáky“. 
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Materiálně technické podmínky 
   Vybavení mateřské školy učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, sportovním nářadím 

je dostatečná. Z projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ III - Operačního programu Výzkum, vývoj, 

vzdělávání“ byly zakoupeny dřevěné stavebnice a hry pro polytechnickou výchovu, pět 

koloběžek, odrážedla a šlapací auta. 

Byl zakoupen nový kryt na pískoviště a dvě pružinová houpadla – auto a beruška. 

Často byla využívána interaktivní tabule, byly zakoupeny další výukové programy.  

Průběžně je doplňována  knihovna o nové knihy pro děti a o publikace pro učitelky. 

Byla opravena příjezdová cesta k mateřské škole a vydlážděn dvůr. 

 

 

Závěry a opatření 
Vhodně volenou údržbou zvyšovat kvalitu prostředí.  
 

 

Kontroly provedené v mateřské škole  
Žádné kontroly provedeny nebyly. 
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14. Zpráva o informacích 
       

     V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje 

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace, následující údaje: 

 

I. V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

II. V roce 2021 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

III. V roce 2021 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

IV. V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16 a zákona o svobodném přístupu 

k informacím proti postupu Základní školy a Mateřské školy Jimramov, p. o, při vyřizování 

žádosti o informace. 
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III. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2021 
  

Dotace MŠMT     19337975,00   

Dotace OÚ     1340386,00   

celkem:   

    
20678361,00   

STÁTNÍ ROZPOČET      

 dotace celkem         19337975,00 

 z toho:           

1 Přímá dotace vč. douč. 33353       19100095,00 

2 dotace 2.,3. etapa 33063       237880,00 

3             

             
       

1) Čerpání dotace přímá 33353    

 Platy         13688138,00 

 OON         98491,00 

 Odvody SP,ZP         4622914,00 

 FKSP         274413,04 

 ONIV celkem         416138,96 

 z toho:           

 Učebnice         31903,00 

 Uč.pom. Integrace         12595,00 

 Učební pomůcky         9749,58 

 dr. mat 3 do3tis.         24759,00 

 1.třída         7000,00 

 náhrada 14dní          28849,00 

 karantena         3665,00 

 pracovní oděvy         13209,49 

 semináře-školení         6541,00 

 cestovné         1199,00 

 cestovné-další         2147,00 

 plavecký výcvik         10080,00 

 prev. prohlídky         0,00 

 mat nad 3tis.         179614,89 

 programy         27602,00 

 

jiné náklady-
zák.poj.odp.         57225,00 

       
              

      416138,96 
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2)       

 DOTACE    33063 2., 3.etapa   

 platy       0   

 OON       156330   

 odvody soc           

 odvody zdr.           

 cestovné děti       10607   

 semináře           

 materiál nad 3.tis.           

 služby       70943   

 materiál           

 celkem       237880   

       

       

1) DOTACE doučování      

             

 dohody 49491         

 odvody soc           

 odvody zdr.           

 Fksp           

 celkem           
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ROZPOČET ÚSC  2021 
   

Výnosy:       

  provozní dotace   1340386,00 

        

celkem     1340386,00 

        

      736976,56 

v tom: školné 31350   

  školné 17530   

  cestovné 11545   

  stravné 566292,93   

  mat. -roušky, testy 110258,63   

  úroky   345,09 

  zúčtování fondů     

  školní mléko     

  jiné příjmy     

  prodej materiálu   5790 

  čerpání RF   2876 

  Celkem:   2086373,65 

 
 
Náklady:    

  spotřeba materiálu   832 956,39 

z toho drobný materiál   56189,97 

  roušky, testy   82278,72 

  učeb.,škol.potř.   16755,00 

  knihy,uč. Pom.   11180,50 

  materiál na opravy   3272,00 

  předplatné   6641,27 

  čistící prostředky   24574,06 

  DHIM   36095,86 

  kopírka toner,pap.   13173,49 

  ostatní   16502,59 

  stravné   566292,93 

        

  spotřeba energie   525505,36 

z toho: el. energie   155640,96 

  plyn   333958 

  voda   35906,4 

  opravy a údržba   115737,02 

  cestovné   11545 

  ostatní služby   189582,44 

z toho poč. licence   12352 

  internet   899,91 

  op.pronájem,ul.dat   19552 

  ban. poplatky   3098 

  revize   27129 

  semináře   3100 

  prodaný materiál   31111,91 

z toho roušky, testy   27979,91 

  materiál dě   3132 

  pojištění   23148 



Výroční zpráva ZŠ Jimramov za školní rok 2021/2022 

 - 52 -   

  DPH   6906,36 

  pokuty     

  odpisy   18004 

  majetek nad 3tis.   329397,14 

  ost. náklady     

 Celkem   2 086 993,62 

    

    

    

    

 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 62654,76 

    
 

 Hospodářský výsledek v hlavní činnosti -619,97 

    
 

 Celkový hospodářský výsledek 62034,79 
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Doplňková činnost 2021    

      

      

Výnosy:           

          1094676,08 

            

  obědy       1058486,75 

  knedlíky       5830,43 

  pronájmy  Šj       3371,9 

  pronájmy TV       26987 

  pronájem aut.         

  keramika         

            

  Celkem:       1094676,08 

      
Náklady:      

  spotřeba celkem       1 032 021,32 

            

  drobný materiál       11170,00 

  potraviny       579293,42 

  
spotřeba 
energie       88553,50 

z toho el. energie     55043,5   

  plyn     4468   

  voda     29042   

  opravy a údržba       4468 

  ostatní služby       17872 

  mzdové náklady       249004 

  
zák. soc. 
pojištění       76371 

  ost. náklady       5289,4 

      

 Celkem:       1 032 021,32 

      

      

 Výsledek:     62654,76 
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