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IČ: 72545526, bank. spojení KB Tábor č.ú. 107-1740130227/0100
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1. Charakteristika školy
1.1. Základní charakteristika ZŠ a MŠ
Název školy: Základní škola a mateřské škola Stádlec
Red IZO - 691004056
Adresa školy: Stádlec 128, 391 62
E-mail: zsstadlec@seznam.cz
web: http://zsmsstadlec.webnode.cz/
Součást školy: základní škola - kapacita: 40 žáků IZO: 181035693 Tel.: 380123415
Součást školy: mateřská škola - kapacita: 30 žáků IZO: 181035758 Tel.: 380123414
Součást školy: školní družina - kapacita: 25 žáků IZO: 181035766
Součást školy: školní jídelna – výdejna, kapacita: 100 žáků IZO: 181035774
Základní údaje o škole:
Škola je malotřídka prvého stupně se čtyřmi ročníky v jedné třídě
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1. stupeň

1 třída - 3 ročníky
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Školní družina

15 žáků
4 žáci
6 žáků
3 žáci
2 žáci
15 žáků

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace
IČO: 72545526
Číslo účtu: 107-1740130227/0100
Zřizovatel školy: Městys Stádlec
Adresa: Stádlec 150, 391 62 Tel.: 381287614 E-mail: info@stadlec.eu
Web: http://www.stadlec.eu/
IČO: 00252930
Ředitel Základní školy a mateřské školy Stádlec
Jméno, příjmení, titul: Vladimír Doležal, Mgr.
Datum narození: 11. 4. 1962
Adresa: Okružní 422, Planá nad Lužnicí, 391 11
Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6. 3. 2012
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2012
Počet žáků ZŠ k 30. 9. 2017: 15 /9 dívek, 6 chlapců/ - během školního roku nikdo
nepřibyl
Údaje o školské radě:
Počet členů – 3 (zástupce zřizovatele: zastupitel Pavel Doubek, zástupce ZŠ: Michaela
Rysová–učitelka, zástupce rodičů – Marcel Pinc)
Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy - Základní škola Stádlec je organizována jako málotřídní škola
pro první až pátý ročník s jedním oddělením školní družiny. Pět ročníků je vyučováno
v jedné třídě. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních
a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2012
s názvem Základní škola a mateřská škola Stádlec
Školu navštěvují žáci obcí Stádlec, Křída, Slavňovice, Staré Sedlo a dojíždějící žáci
z obcí, které do spádové oblasti nepatří. Kapacita školy je 40 žáků, kapacita školní družiny
je 25 žáků, kapacita školní jídelny je 100 obědů.
Vybavení školy materiální
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů
je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici
školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně
doplňovány. Školní nábytek je obnovovaný, dobře udržovaný. Škola sídlí v samostatné
patrové budově (z r. 1938) s plynovým vytápěním. Budova je ve velmi dobrém stavu,
suchá, udržovaná. Opravy a údržba jsou prováděny průběžně dle potřeby a finančních
možností. Pro výuku jsou využívány převážně 2 prostorné a světlé třídy. Školní družina
využívá 1 místnost, ta je uzpůsobena na hry, volnočasové aktivity a zároveň plní funkci
počítačové učebny (výuka Informatiky, výuka Matematiky a ČJ….). V každém patře jsou
WC a umývárny pro hochy a dívky. V jedné místnosti sídlí ředitel školy. Jedna místnost je
slouží jako kabinet na pomůcky, učebnice a materiál pro žáky a vyučující. Šatna se
nachází v suterénu školy. Škola využívá ke sportu i odpočinku zahradu za školou a od září
2017 nově zbudované oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je v areálu
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školy. Škola není bezbariérová. Součástí školy je školní jídelna, která je v samostatné
budově vedle školy.
Technické vybavení: Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití
informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy. Pro výuku
nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky s pěti stanicemi
připojenými k internetu. Učitelé mají počítače k dispozici v ředitelně a v učebně.
Pracovníci školy a žáci mají své přístupové heslo.
V ředitelně i v učebně výpočetní techniky je umístěna multifunkční kopírka, ve škole
jsou dále využívány: notebooky, čtečka knih, tablet, dig. fotoaparát, keyboardy, televize,
videa, DVD, CD přehrávače a další přístroje doplňující výuku.
Hygienické podmínky:
Pitný režim na škole je zajištěn školní jídelnou. Žáci mají po celý den k dispozici termos
s nápoji. Využíváme i akci Evropské unie „Ovoce do škol“ - žáci dostávají 2 x měsíčně
ovoce nebo zeleninu bezplatně. Pro odpočinek jsou k dispozici koberce ve třídách,
prostory školní družiny, školní zahrada.
Na sociální zařízení teče teplá voda a jsou zde elektrické sušáky rukou. Žáci mohou využít
školní družinu od 6.00 do 16.00, vyučování začíná v 8:00hod. Přestávky jsou
desetiminutové, hlavní přestávka je dvacetiminutová. Přestávka mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním trvá 35 minut. V této době se žáci odcházejí v doprovodu
vyučujících na oběd do školní jídelny. Podle rozvrhu se někteří vracejí na vyučování,
ostatní tráví čas ve školní družině nebo odcházejí domů. Odpolední vyučování začíná ve
12.15 hodin.
Charakteristika mateřské školy
Úplnost a velikost školy - Mateřská škola Stádlec je organizována jako jednotřídní pro
děti od 3 do 6 ti let. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních
a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2012 s názvem Základní škola a mateřská škola
Stádlec.
Mateřskou školu navštěvují žáci obcí Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo, případně
dojíždějí žáci i z dalších obcí, které do spádové oblasti přímo nepatří.
Materiální a technické vybavení
Mateřská škola sídlí v budově z 60. let. V budově je k dispozici pro děti velká herna, dále
tělocvična, ložnice pro odpolední odpočinek, šatna a umývárna se sociálním zařízením.
Prostory MŠ jsou propojeny s jídelnou. Vybavení školky je průběžně doplňováno
hračkami a pomůckami pro výuku. Děti MŠ využívají všechny tři hlavní místnosti a dále
zahradu MŠ s ,,domečkem,, a mobiliářem. Technické vybavení MŠ je standartní – velká
plochá TV, přehrávač VHS kazet a DVD disků, dva radiopřehrávače, počítač pro děti
a pracovní počítač s multifunkční tiskárnou pro pedagogy s internetem. Dále je k dispozici
klavír.
Hygienické podmínky MŠ
Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den školní jídelnou. Pro odpočinek jsou k dispozici
koberce v herně a prostory ložnice. Na umývárně a toaletách teče teplá voda. Provoz
začíná v 6 hodin. Dopolední svačina je v 9.00 h, oběd je v 11.30 a odpolední svačina ve
14.30. Děti odcházejí domů po 12. hodině nebo po odpoledním klidu po 15. hodině.
Mateřská škola je v provozu do 16 hodin.
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1.2. Přehled učebních dokumentů
Základní škola:
ŠVP ZV : Tvořivá škola – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný od
1. 9. 2017).
ŠVP školy je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy
Školní řád: platný od 1. 2. 2013.
Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. Žáci byli
seznámeni na začátku školního roku.
Mateřská škola:
ŠVP pro předškolní vzdělávání – “Pomoz mi, ať to dokážu sám” - platný od 1.9. 2017;
ŠVP školy je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy;
Školní řád MŠ - je platný od 1.9. 2017.
Vyučovací
předměty podle
učebního plánu

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

7

7

7

7

Matematika

4

4

4

4

Informatika

-

-

-

1

Prvouka

2

2

3

-

Přírodověda

-

-

-

1

Anglický jazyk

1

1

3

3

Vlastivěda

-

-

-
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Dramatická výchova

1

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Pracovní činnosti

2

2

2

2

Týdenní počet hodin

21

21

24

26

1.3. Organizační a personální zabezpečení
Pracovníci ZŠ a MŠ Stádlec – všichni pracovníci organizace jsou plně kvalifikováni nebo si
příslušnou kvalifikaci doplňují.
Do školního roku 2017/18 nastoupili za pracovníky, kteří odešli do důchodu 3 noví
zaměstnanci 2 učitelky MŠ a zastupující učitelka ZŠ za mateřskou dovolenou.
Od 1.9. 2017 nastoupila i nová asistentka pedagoga a počátkem září i nová kuchařka (za
mateřskou dovolenou).
Všechny pracovnice nastoupily 1. 9. 2017
Pracovníci organizace ve školním roce 2017/18
Pracovník
Funkce
Úvazek
Mgr. Vladimír
Ředitel
1,0
Doležal
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Poznámka

vzdělání
VŠ PF

Mgr. Michaela
Rysová
(Kateřina Pecháčková
- MD)
Milena Samcová

Třídní učitelka

0,96

+ učitelka MŠ

1,0

+vychovatelka ŠD

DPP

Pavlína Véle

Učitelka MŠ

1,0

Michaela Kohoutková

VŠJ

DPP

Romana Lösterová

kuchařka

1,0

Hana Hánová
Helena Trošková

kuchařka
Uklízečka

1,0
1.0

Kamila Kotoučková

Asistentka
pedagoga
+ vychovatelka ŠD

0,75
+DPP

Kateřina Kovaříková

Dohled /supervize
ŠJ/

DPP

Zástup za MD

VŠ PF

SPgŠ maturita
SPgŠ maturita
SPgŠ maturita
SOU výuč list
– kuchař +
SŠ – maturita
Od 12.9.16.11.17
Od 20.11.2017

smlouva na 1
rok

vyučena
vyučena
SOU vyučena
SZTŠ –
maturita
AP,
vychovatel,
pedagog
volného času
SŠ – maturita

1.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
Všichni pracovníci – BOZP a PO 30. 8. 2017 Stádlec
Dále:
Milena Samcová – učitelka MŠ, vychovatelka ŠD
Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele, Tábor – 15.11. 2017
Mgr. Michaela Rysová – třídní učitelka ZŠ
DVPP, učitelství pro 1. stupeň CŽV JČU ČB, od 1.9. 2017 zahájení studia
Comenia script- metodika psaní – PFČB 4.5. 2018
Agresivita dětí - PaedDr. Zdeněk Martínek speciální pedagog - etoped. Tábor 4.12. 2018
Kamila Kotoučková – AP. vychovatelka ŠD
Agresivita dětí - PaedDr. Zdeněk Martínek speciální pedagog - etoped.
2018

Tábor 12.12.

Michaela Kohoutková – VŠJ Hygienické minimum 28. 8. 2017 - Tábor/Ecohaus/
Hana Hánová – kuchařka
2.

Hygienické minimum 28. 8. 2017 - Tábor/Ecohaus/

Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

2.1 Hodnocení Základní školy
ŠVP školy byl plněn a učební a tématické plány byly dodržovány
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Prospěch žáků
ročník
1
2
3
4

počet
žáků
4
6
3
2

prospěli

Chování: všichni klasifikováni 1.
stupněm

4
6
2
2

Počet integrovaných žáků – 4 (3 x 2. ročníku – IVP + 1x v 3. ročníku - IVP, 1 asistent
pedagoga)
Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny.
2.2 Hodnocení Školní družiny
ŠVP školní družiny byl plněn.
Školní družina úzce spolupracuje se školou. Probíhá především v učebně ŠD
v odpoledním čase. Do družiny chodilo 15 žáků.
V rámci družiny vzhledem k malému počtu žáků a vzhledem k zahájení činnosti školních
klubů z prostředků ESF neprobíhaly klasické zájmové kroužky.
Družina plní funkci především relaxační a poskytuje dětem prostor pro odpočinek v době,
jsou rodiče v práci. Z dalších běžných aktivit ŠD lze jmenovat vycházky do okolí,
výtvarnou činnost, hra stolních her, částečně i přípravu na výuku a práci s počítačem.
2.3 Hodnocení Mateřské školy
ŠVP pro základní vzdělávání byl plněn.
Počet dětí zapsaných k 30. 9. 2017 byl 19 /10 dívek, 9 chlapců / během roku 2 děti odešly
a jedno dítě nastoupilo.
Mateřská škola pracuje jako jednotřídní a to denně kromě letních prázdnin a dnů školního
volna, kdy je zájem o docházku minimální. MŠ je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin a její
činnost je zajišťována 2 učitelkami MŠ (celkem 2 úvazky) a jednou provozní pracovnicí
(1 úvazek pro MŠ i ZŠ). Věkové složení dětí je od 3 do 6-7 let. Tento způsob práce je
sice náročný na organizaci, ale v současných podmínkách bez podstatného navýšení
mzdových prostředků nelze změnit.
Nově příchozí děti se většinou rychle začlení do kolektivu a naučí se od ostatních dětí
respektovat daná pravidla. Starší děti pomáhají mladším. Část aktivit mateřské školy se
odehrává v přírodě, kde (cca 9.30- 11.15). K tomu využíváme i školní zahradu s herními
prvky.
S předškoláky se věnujeme rozvíjení matematických představ, předčtenářských
dovedností, rozvoji grafomotoriky a docvičování řeči (časopis Kuliferda), pro menší děti
pracujeme také s časopisem Sluníčko.
3.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

12.10.
23.10.
31.10.
13.12.
14.12.
21.12.
21.3.

Návštěva moštárny ve Stádlci – beseda
Divadlo O. Nedbala Tábor – La Fabrika
Halloween – stezka odvahy
Divadlo O. Nedbala Tábor – Zpátky do Betléma /V. Vrtek/
Divadelní představení pro rodiče žáků školy
Divadelní představení pro mateřskou školu Stádlec
Účast družstva školy na šachovém turnaji v Táboře
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26.3.
4.4.
11.4.
18.4.
30.4.
31.5.
1.6.
18.6.

Divadlo O. Nedbala Tábor – muzikál Sněhurka
Klauni Hugo a Fugo / vystoupení v MŠ Stádlec
Ukliďme Česko – Ukliďme svět – úklid břehů Oltyňského potoka
Enviromentální program města Tábor - před Zemědělskou školou v Táboře
Exkurze na židovský hřbitov Stádlec
Den otevřených dveří armády v Táboře – Klokoty
Den dětí – program pořádaný žáky ZŠ Stádlec pro děti z MŠ Stádlec
ZOO Větrovy - společná exkurze MŠ a ZŠ do Kovářova – středověká vesnice,
ukázka řemesel

Další aktivity:
Průběžně – práce na školním webovém časopise
Plavecký výcvik pro žáky ZŠ se z důvodu rekonstrukce bazénu v Táboře neuskutečnil.
28.3. Den otevřených hodin v ZŠ Stádlec 8.00 – 12.00 hodin - ukázkové hodiny
Projekty v roce 2017/18
Halloween , dušičky - říjen 2017
Povolání – policista - beseda s ukázkou výcviku psů - listopad 2017
Vánoční zvyky – prosinec 2017
Povolání soudce – návštěva Okresního soudu v Táboře - leden 2018
Povolání opravář TV – beseda a praktická ukázka ve škole - duben 2018
Světový den knihy a autorských práv - duben 2018
Strom pro Olgu Havlovou – setkání s nevidomým držitelem ceny O. Havlové / pomůcky
pro slabozraké a nevidomé/ - červen 2018
Další prezentace školy:
Škola využívá k prezentaci a informovanosti veřejnosti vlastní webové stránky
(dokumentace, rozvrhy, aktuality, jídelníček, fotogalerie ….),
Dále pravidelně informuje o své činnosti ve Zpravodaji obce (měsíčník) a k prezentaci
využívá i vývěsní skříňku na náměstí. V některých případech upozorňuje na důležité
aktivity prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu. O některých důležitých akcích
informuje i v regionálním tisku.
DOTACE :
V polovině května 2017 přišlo finální rozhodnutí z MŠMT o přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (UZ 33063)ve výši 433 000,- Kč pro
MŠ a ZŠ Stádlec. Určeno je na školního asistenta do MŠ na 1 rok na 0,5 úvazku, školení
pedagogických pracovníků, odpolední kluby v ZŠ po dobu 2 let (čtenářský klub, klub
logických her, doučování/ a nákup pomůcek do MŠ i ZŠ). Tyto prostředky byly od 1.9.
2017 čerpány. Od 9/2017 do 6/18 byly čerpány na činnost školních klubů , od 1.1. 2018
byla zřízena funkce školní asistent v MŠ na 0,5 úvazku.
REKONSTRUKCE, VYBAVENÍ ŠKOLY:
V březnu o jarních prázdninách proběhla rekonstrukce školní jídelny - nové sociální
zázemí pro kuchařku / WC, šatna, výlevka/, oprava odpadům a připojení škrabky na
brambory, příprava na zapojení nových spotřebičů. V květnu pak proběhlo připojení
a zprovoznění nových spotřebičů : plynový sporák, konvektomat, digestoř. V průběhu
června proběhla rekonstrukce obou nevyhovujících zadních vchodů ZŠ. V průběhu
měsíců červenec a srpen proběhla v budově ZŠ kompletní rekonstrukce sociálních
zařízení / WC chlapci v přízemí, WC dívky v patře/. Kompletně nové toalety byly
investiční akcí zřizovatele, při kterých použil prostředky ZŠ , které nebyly vyčerpány
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v roce 2017 . Pří této akci došlo k zásadnímu zvýšení kvality zázemí školy odpovídající
potřebám školy. Při rekonstrukci byly i splněny hygienické požadavky KHS / doplnění
umyvadel do obou tříd a odvětrávání WC. Dále proběhl a i zásadní rekonstrukce WC
pracovníků školy v patře a zřízení výlevek (přízemí a patro) pro uklízečku. Při této akci
proběhla i výměna elektroinstalace těchto prostor /odvětrávání ventilátorem, nové
osvětlení, samočinné splachování. Následovalo nezbytné vymalování včetně chodeb školy
a částečně i tříd v prostoru umyvadel.
Vzhledem k faktu, že v měsících červenec a srpen proběhla také velká investiční akce
v MŠ, je nezbytné informovat i o ní. Budova MŠ a školní jídelny a kuchyně byla v tomto
období kompletně zateplena, proběhla výměna všech oken a 2 vstupních dveří . Zároveň
proběhla instalace povinné vzduchotechniky s rekuperací vzduchu v MŠ. Dále proběhla
výměna koberců v prostorách dětské ložnice, tělocvičny a kanceláře a výměna lina
v prostorách herny MŠ. Tyto výměny byly vzhledem ke stáří podlahových krytin
a znečištění během prací nezbytné. Prostory celé budovy byly z velké části nově
vymalovány. Všechny tři vstupy do budovy byly zastřešeny.

4.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2017 /18 na škole neproběhla žádná inspekční činnost České školní
inspekce.
Kontrola KHS/Krajská hygienická stanice/ - v roce 2018 proběhla 18. 1. kontrola KHS
v MŠ Stádlec, Školní jídelně Stádlec , Školní družnině a v ZŠ Stádlec. Kontrola byla
zaměřena na dodržování a plnění zákonů a předpisů týkajících se provozu výše
uvedených součástí ZŠ a MŠ Stádlec. Školní družina a školní jídelna bez závad.
Ad nedostatky v ZŠ – odstraněny – výlevky pro uklízečku a umyvadla ve třídách byly
doplněny při dvouměsíční rekonstrukci všech sociálních zařízení ve škole /nová WC pro
žáky i učitele…/
Ad nedostatky v MŠ – odstraněny / označení lůžkovin/ sprcha pro děti v MŠ zprovozněna
– uvedený prostor čeká zásadní rekonstrukce , kdy se zbuduje sprcha nová.

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a zápisu do MŠ
Zápis do 1. ročníku Základní školy Stádlec pro školní rok 2018/19 se konal dne 5. 4. 2018
(čtvrtek) . Počet odkladů – 0. Přijati byli v řádném termínu 3 žáci.
Do mateřské školy bylo přijato pro školní rok 2017/18 v řádném termínu 9. a 16. 5. pět
dětí, dvě děti byly přijaty do 31. 8. 2017.
6.

Základní údaje o hospodaření:

Základní škola a mateřské škola Stádlec je příspěvkovou organizací obce Stádlec
financovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje
a zřizovatelem – Městysem Stádlec. Provoz školy financuje obec (energie, voda, opravy,
materiál, služby – zpracování mezd, telefony, revize….)
Investice provádí zřizovatel školy.
Mzdové náklady jsou financovány ze státního rozpočtu.
Rozpočet - organizace podobně jako v předchozím roce získala prostředky na provoz
a mzdové náklady od obce a ze státního rozpočtu – za kalendářní rok 2017.
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Čerpání obecní dotace na provoz v roce 2017
501
0312
0313
0314
0315
0316
0317

502

511

512
518

527
528
542
558
5XX

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM

48 945,60

Drobný majetek
Kancelářské potřeby
Ostatní spotř. materiál – čist. prostředky atp.
Potraviny
Nádobí
Ostatní materiál 1000 – 3000 Kč

949,00
12 455,30
24 103,70
4478,80
4 078,80
2 880,00

SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM
0310 Spotřeba vody
0312 Spotřeba plynu
0313 Spotřeba elektřiny
Opravy a udržování
0300 Opravy a udržování
0310 Revize
Cestovné
0300 Cestovné
Ostatní služby
0300 Poplatky za vedení účtu
0310 Poštovné
0311 Telefon
0315 Zpracování mezd a účetnictví
0319 Ostatní služby
0320 Poplatky za vedení účtu FKSP
Zákonné sociální náklady
0300 Preventivní prohlídky
Jiné sociální náklady
0311 Pojištění právní ochrany
Jiné pokuty a penále
0300 Pokuta za upomínku
Náklady z drobného dl. majetku
0300 Drobný majetek 3000 – 40 000 Kč
Náklady celkem

609
609 0300
672
672 0531
6XX

Výnosy z vlastních výkonů
Školné ( družina, MŠ)
Výnosy z transferů /obec/
Výnosy z obecních dotací
Výnosy celkem

225 065,00
18 154,00
130 097,00
76 814,00
42 992,00
29 923,00
13 039,00
2,72
2.72
90 166,00
6 633,00
744,00
2 000,00
68 380,00
11 529,00
880,00
600,00
660,00
3 385,00
3 385,00
752,00
752,00
50 303,00
50 303,00
462 211,32
32 970,00
32 970,00
931 386,00
931 386,00
964 386,00

VÝNOSY
Náklady
Hospodářský výsledek

964 386,00
462 211,32
502 174,68
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Komentář k hospodářskému výsledku :
Kladný hospodářský výsledek a jeho výše byl ovlivněn několika faktory :
1) větší finanční dotací na provoz od obce proti posledním rokům:
b) úspornými opatřeními v oblasti spotřeby materiálu a nákupů proti roku 2016;
c) menšími náklady na energie / plyn / proti předpokladům;
d) neuskutečněním některých původně plánovaných oprav a rekonstrukcí (sociální
zařízení v základní škole).

Rekapitulace – hospodaření s dotací na mzdy (UZ 33052)
Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků Regionálního školství
VÝNOSY /DOTACE/
Náklady
Hospodářský výsledek

52 008,00
52 008,00
0,00
Rekapitulace – hospodaření s obecní dotací

VÝNOSY /DOTACE/
Náklady
Hospodářský výsledek

931 416,00
462 211,32
502 174,68

VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI CELKEM - V
TOM
- Výnosy ze stravného
- Výnosy/divadlo, výlety, ost. služby
Náklady vlastní činnosti celkem /v tom/
Spotřeba materiálu /potraviny, kanc.a úklidové
potřeby
Ostatní služby
VÝNOSY z vedení účtů – finanční výnos

180 844,00
167 424,00
13 420,00
177 971,92
166 661,92
11 310,00
2 872,08

rekapitulace – hospodaření se státní dotací (UZ 33063)
DOTACE Z MŠMT - OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Náklady : v tom
518 – ostatní služby
521 – mzdové náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

50 740,00
29 340,00
21 400,00
50 740,00
0,00

1. splátka dotace byla 260 102,40 Kč
2. splátka dotace bude v roce 2018 činit 173 401,60
Kč /26.2. 2018 /převedeno z obce na účet ZŠ a MŠ/
rekapitulace – hospodaření se státní dotací (UZ 33353)
VÝNOSY /DOTACE/
Náklady
Hospodářský výsledek

2 546 019,00
2 546 019,00
0,00
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- Škola, školka, družina a školní jídelna pracovala po celý rok ve stejném režimu, jak byl
nastaven počátkem září.
- Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem školy.
Předkladatel: Mgr. Vladimír Doležal
Zpracoval: Mgr. Vladimír Doležal
Zpráva byla projednána a schválena na jednání školské rady ZŠ Stádlec dne 17.10.2018

Schváleno školskou radou :
Za rodiče žáků ZŠ : Marcel Pinc, v.r.

Za zřizovatele:

Ing. Pavel Doubek, v.r.

Ped. pracovník ZŠ: Mgr. Michaela Rysová, v.r.
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