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1. Základní údaje o škole

Název, sídlo, právní forma, IČO

Název:

Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,
okres Trutnov

Sídlo:

Batňovice 181, Úpice, 542 32

Forma:

příspěvková organizace zřízená obcí

Ředitelka školy:

Mgr. Radomíra Šolcová

IČO školy:

75015536

Redizo:

650056922

Telefon:

ZŠ a MŠ:
ZŠ:
MŠ:

499 882 180
739 067 191
731 499 661

ŠJ:

499 397 157, 721 482 515

www. stránky:

www.zsbatnovice.wz.cz

Email:

skola@batnovice.cz

2. Název a adresa zřizovatele školy
Název:

Obec Batňovice

Sídlo:

Batňovice 4, 542 37 Batňovice

Telefon:

499 781 521

Email:

obec@batnovice.cz

www stránky:

www.batnovice.cz

3. Školská rada
Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Batňovice obec Batňovice dne 21. 11. 2005.
Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých
žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na
správě školy. Předmět činnosti Školské rady je vymezen § 168, zákona č.
561/2004 Sb. /školský zákon/
Školská rada má tři členy, jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období
členů je tříleté.
Na rodičovském sdružení 15. 9. 2013 byla provedena volba nového člena
Školské rady za zástupce zákonných rodičů. Byla zvolena paní Markéta Tučková.
Za zástupce školy byla zvolena Mgr. Petra Jarolímová
Zvolení členové:
Zástupce zřizovatele:
Zástupce školy:
Zástupce zákon. zástupců:

Miloslav Šrejber
Mgr. Petra Jarolímová
Markéta Tučková

Od října 2014 je členem rady školy pan Miloslav Šrejber jako zástupce
zřizovatele. Nahradil po obecních volbách pana Pavla Rýdla.
Rada školy se sešla na podzim 2014, členové se seznámili s výroční zprávou
z roku 2013/2014. Druhé setkání bylo v červnu 2015, kdy ředitelka předložila
k přečtení inspekční zprávu. ČŠI prováděla inspekci na naší škole v listopadu
2014.
Spolupráce vedení školy s Radou školy je na dobré úrovni.
4. Charakteristika školy
Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Batňovice.
Základní škola má jako právní subjekt tyto čtyři složky:
Základní školu
Mateřskou školu

Školní družinu
Školní jídelnu
Budova školy je chodbou spojena se školní jídelnou a tělocvičnou. Okolí budovy
tvoří školní zahrada s dvěma pískovišti, dětskými prolézačkami, s hřištěm a
běžeckou dráhou.
Jsme malotřídní školou s ročníky prvního stupně. Základní škola má dvě třídy,
mateřská škola jednu třídu. Většina žáků je místních, ale dojíždějí k nám i žáci
z okolních vesnic i měst /Velké a Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší,
Úpice/. Ve školním roce 2014/2015 začalo navštěvovat základní školu 40 žáků,
mateřskou školu 28 dětí. Do první třídy nastoupilo 13 prvňáčků. Během prvního
pololetí odešli dva žáci z prvního ročníku. V průběhu druhého pololetí jeden žák
začal navštěvovat první ročník.
Školní vzdělávací program „Otevřená škola“ připravuje žáky na bezproblémový
přechod na druhý stupeň, zaměřujeme se na pozitivní přístup žáků ke škole, ke
svým kamarádům, k zdravému životnímu stylu. Podporujeme sportovní činnosti
žáků /plavání, dopravní výchova – jízdy na kole/, ale i estetické vnímání okolí
/výtvarná a pracovní výchova, zpěv a dramatická výchova/. Rozvíjíme vztah
k přírodě, ekologickému myšlení /turistika, ekologické kurzy/. Vztahy mezi lidmi
se řešíme v etických dílnách, které pro nás připravuje paní Karla Mihatschová.
Na naší škole se vyučuje anglický jazyk. Po pátém ročníku žáci odchází do
zvolené školy v okolí, někteří se hlásí i na osmiletá gymnázia.
Počítačovou technikou je škola celkem dobře vybavena, žáci mohou pracovat
v počítačové učebně, kde je osm počítačů, ale i ve svých třídách mohou
pracovat na internetu a výukových programech. Musíme se snažit počítačovou
techniku obnovovat. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat
počítačový kroužek, který je placen z dotace Královéhradeckého kraje.
Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Malý počet žáků ve
třídě, individuální přístup učitelů a klidné prostředí pomáhají těmto žákům
překonávat jejich problémy.
S žáky navštěvujeme různé exkurze, divadelní a filmová představení, přednášky
a výstavy, abychom jim lépe přiblížili nejen učivo prvního stupně, ale je i dobře
připravili na životní situace, které je čekají.

5. Přehled oborů vzdělání
Mateřská škola
Poskytuje předškolní vzdělávání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb. /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními
Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Kapacita mateřské školy je 28 dětí. I tento rok máme plnou kapacitu. Přijali
jsme pět dětí. Žádostí bylo více, takže jsme čtyři děti odmítnout.
Základní škola
Poskytuje vzdělávání žákům, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
/školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části
třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Škola vzdělává žáky podle
Školního vzdělávacího programu Otevřená škola, zpracovaného podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola vzdělává
žáky od prvního do pátého ročníku. Pracujeme především s učebnicemi
zpracovanými podle RVP.
Kapacita žáků základní školy je 60 žáků.
Výuka cizích jazyků:

Anglický jazyk

Výuka volitelných předmětů: Angličtina v pohybu
Zábavná matematika
Tento rok si žáci volili mezi Zábavnou matematikou a Angličtinou v pohybu.
Volitelný předmět se týká žáků 2. – 4. třídy. 5. třída má jednu hodinu
informatiky.
6. Školní družina
Poskytuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů
uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/
Kapacita školní družiny je 30 žáků.
Ve školním roce 2014/2015 bylo zapsáno 30 žáků, o které se stará paní
vychovatelka Jitka Bartoníčková, která k nám nastoupila od září. Školní družina

je otevřena od 6.30 do 7.45 a od 11.45 do 15.30 hodin. Prodloužili jsme dobu
družiny o půl hodiny, z 15.00 do 15.30. Více to vyhovuje rodičům, kteří se
autobusem vrací po 15 hodině do Batňovic.
Žáci jsou pravidelně seznamování s pravidly bezpečnosti při jednotlivých
činnostech i s riziky ve škole i mimo ni. Do školní družiny přicházejí žáci sami ze
šatny, po vyučování předává žáky vychovatelce vyučující poslední hodiny. Ze ŠD
jsou žáci pouštěni pouze podle rozpisu zákonných zástupců nebo při osobním
převzetí. Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního vzdělávacího
programu školní družiny a časového plánu. Poplatek za školní družinu je 50,- Kč
měsíčně.
Prostory školní družiny už dlouho nevyhovovaly počtu dětí, které ji navštěvují.
V září jsme začali jednat se zřizovatelem o prostoru galerie nad tělocvičnou, kde
by se dala vybudovat nová školní družina.
Díky navýšení rozpočtu od zřizovatele jsme mohli nechat zabudovat posuvná
okna kvůli bezpečnosti žáků do volného prostoru oken. Jsou z tvrzeného
bezpečnostního skla. Od prvního prosince se prostor galerie proměnil v krásnou
školní družinu, kde mají žáci možnost odpoledne odpočívat, hrát si, vyrábět.
Z původního prostoru školní družiny byl vybudován kabinet na pomůcky a
učebnice.
7. Školní jídelna
Kuchařky vaří a vydávají jídla nejen pro žáky školy a školky, ale i pro cizí
strávníky. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., zejména ustanovením §
19 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Kapacita uvařených jídel byla zvýšena na 120 jídel.
Školní jídelna nabízí svačiny a obědy pro mateřskou i základní školu a obědy pro
cizí strávníky, kteří si obědy odnášejí v jídlonosičích. Spolupracujeme s vedením
obce, které odebírá a rozváží obědy z jídelny pro starší občany Batňovic.
8. Personální zabezpečení činnosti školy

Pedagogický sbor:
Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová
Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Daniela Řezníčková
Jitka Bartoníčková
Věra Škaloudová

ředitelka školy
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka
asistentka pedagoga

Pedagogický sbor MŠ:
Blanka Suchánková
Pavla Červeňáková

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ

Provozní zaměstnanci:
Hana Hoření
Anna Majerová
Iva Prouzová
Petra Rýdlová
Lenka Zorklerová
Miroslav Mokrý

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
školník

9. Kvalifikace pedagogů ZŠ
jméno a příjmení

aprobace

aprobovanost výuky

Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová /MD/
Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Daniela Řezníčková

VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
Střední pedagogická
škola Litomyšl
Střední zeměd. škola
s maturitou

výuka na 1. st. - ano,
výuka na 1. st. - ano,
výuka na 1. st. - ano,
výuka na 1. st. - ano,

Jitka Bartoníčková
Věra Škaloudová

vychovatelství - ano
asistent - ano

100%
45%
100%
100%

10. Přehled tříd a žáků k 1. 9. 2014
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících
ročník

počet žáků

Chlapci

dívky

1.
2.
3.
4.
5.

14
5
9
5
7

11
4
4
3
6

3
1
5
2
1

1. - 5.

40

28

12

Během prvního pololetí odešli dva žáci z první třídy, jedna dívka do školy v Úpici
a chlapec do školy ve Dvoře Králové. V druhém pololetí do první třídy přibyl
nový chlapec. Adam Kárász, který opakoval první ročník, začal v prvním pololetí
ve škole dobře pracovat. Po nemoci v lednu přestal chodit do školy. Situaci jsme
řešili se sociálním odborem a PPP z Trutnova. Nakonec musel Adam odejít do
Diagnostického ústavu v Hradci Králové.

Přehled tříd a žáků k 30. 6. 2015
ročník

počet žáků

chlapci

dívky

1.
2.
3.
4.
5.

12
5
9
5
7

10
4
4
3
6

2
1
5
2
1

1. - 5.

38

27

11

1. ročník

2. a 3. ročník

4. a 5. ročník
11. Žáci se specifickými poruchami učení a chování
V letošním roce pokračuje dotace pro žáky se sociálním znevýhodněním na
asistentku pedagoga, která pomáhá těmto žákům se začleněním do třídního
kolektivu, při vyučování i během mimoškolních aktivit.
V prvním pololetí pracovala asistentka pedagoga s Adamem Kárászem. Během
druhého pololetí k nám nastoupil do prvního ročníku Jan Valášek. Po vyšetření
žáka během konzultace PPP Trutnov v naší škole jsme se domluvili, že bude
pracovat i s tímto žákem. Jan má problémy se psaním, protože se mu třesou
ruce.
S Adamem Kárászem začaly problémy po jeho nemoci na začátku druhého
pololetí. Odmítal chodit do školy. Situaci jsme řešili nejprve s rodiči, pak i s PPP
a se sociálním odborem v Trutnově. V květnu jsme se sešli všichni na jednání
s rodiči ve škole. Sociální pracovníci se s rodiči dohodli, že pokud nebude Adam
chodit do školy, bude se situace řešit soudně. 10. 6. 2015 Adam nastoupil do
Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové na diagnostický pobyt.

Někteří žáci mají doporučení z PPP Trutnov ohledně vzdělávání. Byli posláni na
vyšetření v PPP během školního roku, když se začaly projevovat problémy
v učení nebo chování. Dva žáci pracují podle IVP – individuální vzdělávacího
plánu. Dva žáci jsou integrovaní s vývojovými poruchami učení, z toho jedna
dívka. Tito žáci mají na naší škole zajištěn individuální přístup, používají
kompenzační pomůcky při výuce i domácí práci.
12. Přijímací řízení a následné přijetí do školy
Zápis do první třídy se konal 5. února 2015. Při zápise provázel děti pejsek
s kočičkou. Děti plnily různé úkoly, pomáhaly pejskovi zavázat tkaničku, kočičce
kreslili geometrické tvary na pověšené prádlo. Nechyběly ani básničky a
písničky. K zápisu do 1. ročníku přišlo v únoru 2015 6 dětí, které jsme přijali.
V dubnu se k nám přistěhoval ještě jeden prvňáček, byl dodatečně přijat. O
odklad školní docházky požádali dva rodiče žáků. Žádostem bylo vyhověno.

První třída v září 2014

Do 1. třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 14 žáků, z toho 3 dívky.
Jindřich Benko, Václav Dušička, Filípek Jakub, Janovská Natálie, Jarolímová
Kateřina, Kult Jiří, Macek Jan, Melichar Pavel, Paděra Vojtěch, Paďourová
Barbora, Přibyl Vilém, Souček Šimon, Vaněček Michael a Adam Kárász.
Během prvního pololetí dva žáci přešli do jiné školy, v druhém pololetí se jeden
žák přistěhoval a jeden odešel do Diagnostického ústavu v Hradci Králové.
13. Výsledky přijímacího řízení a přijetí do škol – 5. ročník
Ve školním roce navštěvovalo 5. ročník 7 žáků. Přihlášku na víceleté gymnázium
v Úpici podalo šest žáků 5. ročníku - Hebelka Kamil, Pásler Jakub, Pásler Kryštof,
Patrný Denis, Součková Monika, Suchánek Jakub. Všichni byli přijati. Čížik Jakub
nastoupil na ZŠ Lány v Úpici.
14. Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků
1. pololetí
Chování: všichni žáci – výborné
Důtky: nebyly uděleny
Prospěch: všichni žáci prospěli
2. pololetí
Chování: všichni žáci - výborné
Třídní důtky: nebyly uděleny
Prospěch: všichni žáci prospěli
Na pedagogické radě jsme projednávali docházku Adama Kárásze, který přestal
chodit do školy. Ke konci roku odešel do Diagnostického ústavu v Hradci
Králové, přestal být žákem naší školy. Na vysvědčení byl hodnocen trojkou
z chování. Vysvědčení vystavila nová škola.
15. Speciální vzdělávání a výchova
Reedukaci žáků s vývojovými poruchami učení a chování zajišťují vyučující
daného předmětu, poradenskou činnost má na starosti Mgr. Radomíra Šolcová.
Žáci mají možnost individuálního doučování, mají k dispozici speciální učební
pomůcky, využívají počítačových programů při výuce i po vyučování.
Individuální přístup vyučujících pomáhá při výuce, hodnocení těchto žáků

probíhá s ohledem na jejich poruchy. Na doporučení PPP a na žádost rodičů byl
vypracován některým žákům individuální plán. Žák Adam Kárász pracoval
během školního roku s asistentkou pedagoga, která byla placena z dotace pro
žáky se sociálním znevýhodněním.
Pedagogové zajišťují pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním:
 individuální přístup pedagoga
 spolupráci s PPP
 reedukaci /nápravu/ poruch učení u žáků
 speciální pomůcky pro výuku
 tvorbu IVP
 užívání výukových programů ve výuce
 odlišné hodnocení, slovní hodnocení
 úpravu rozsahu práce
 spolupráci se zákonnými zástupci
Zajištění výuky pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním:
 vhodné podmínky a individuální péče
 individuální přístup pedagoga
 spolupráce s PPP
 speciální pomůcky pro výuku
 tvorba IVP
 užívání výukových programů ve výuce
 upravení rozsahu práce při vyučování a při domácí přípravě
 reedukace podle pokynů PPP
 odpovídající formy a metody práce
 speciální učebnice a materiály
 pravidelná spolupráce se zákonnými zástupci
 spolupráce se sociálním pracovníkem
Zajištění výuky pro žáky mimořádně nadané
 tvorba IVP podle doporučení PPP
 rozšíření učiva podle možností žáka
 individuální práce – tvorba referátů na daná témata
 pomoc ostatním spolužákům – role asistenta
 účast na olympiádách

16. Prevence sociálně patologických jevů
Během výuky - především prvouky, přírodovědy, informatiky a volitelných
předmětů – probíhá prevence sociálně patologických jevů. Dbáme na osvětu
proti šikaně, snažíme se žáky motivovat k hezkému chování ke spolužákům,
učitelům i ostatním pracovníkům školy.
V hodinách informatiky se vyučující zaměřují na kyberšikanu, povídáme si s žáky
o sociálních sítích, internetových stránkách, o bezpečném využívání emailu.
Prevence je velice důležitá, je nutné s dětmi o problematice mluvit a učit je
pravidla chování i při používání techniky.
Při každé vhodné příležitosti připomínáme žákům zdravý životní styl, varujeme
před užíváním návykových látek. Ve škole je zákaz kouření ve všech prostorách.
Etické dílny
Etické dílny nám pomáhají v prevenci patologických jevů. Jsou mezi žáky velmi
oblíbené, na jejich pokračování se všichni velmi těšili. Paní Karla Mihatschová
pro naši školu připravuje každý měsíc jeden den „Etických dílen“. Žáci se rádi
zapojují do řešení nastolených problémů, hrají scénky, vysvětlují si, jak by své
problémy měli řešit a na koho se mohou obrátit.
17. Dopravní výchova
Výuka k bezpečnému pohybu na silnicích chodce i cyklisty je začleněna do všech
předmětů a ročníků prvního stupně. Žáci se učí dopravní značky, řešit dopravní
situace. Teoretická část se odehrává ve školním prostředí a praktická na
dopravním hřišti. Dvakrát do roka navštěvujeme Dopravní hřiště v Náchodě, na
podzim jezdí žáci ze 4. ročníku na výuku a na konci školního roku tam jezdí
všichni žáci. Žáci zde mají možnost vyzkoušet si jízdu na kole a bezpečně si
ověřit, zda pohyb na silnici zvládnou. Čtvrtá a pátá třída plní Odznak cyklisty.
S dopravní výchovou se žáci setkávají také při zdravotnickém kroužku.

18. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP
2014/2015
pracovník

název školení

měsíc

Radomíra Šolcová

Splývavé čtení SFUMATO - 3 semináře
Ozbrojený útočník ve škole
Rétorická laboratoř Jana Přeučila
Citová výchova dětí - L. Pekařová

11.14
2.15
4.15
4.15

Sylvie Možišová

Splývavé čtení SFUMATO - 3 semináře
PŘ v 5. tř. - činnostní učení
M ve 3. tř. - činnostní učení
Zdravé cvičení pro děti

11.14
11.14
11.14
3.15

Petra Jarolímová

Metody, bez kterých se učitel na 1. st. neobejde

Daniela Řezníčková

Splývavé čtení SFUMATO - 3 semináře
Zdravé cvičení pro děti

Blanka Suchánková

Hodnocení vzdělání v MŠ
Komunikační bariéry a jejich překonávání

Pavla Červeňáková

Pozitivní komunikace v MŠ
Technická a pracovní výchova v MŠ
Logopedické chvilky v MŠ
Jak vytvořit podnětné prostředí v MŠ
Jednoduché pokusy pro děti předškol. Věku

Iva Prouzová

Nové trendy v moderním vaření VIII.

4.15
11.14
3.15
5.15
5.15
11.14
11.14
4.15
5.15
6.15
3.15

19. Informační a komunikační technologie
V páté třídě mají žáci jednu hodinu Informatiky. Během hodin pracují na
počítačích v počítačové učebně v přízemí. V učebně jsou nové rozvody, je tu
bezpečnější prostředí. U všech počítačů je přístup k internetu. Tuto učebnu
využívají i ostatní ročníky během vyučování, máme několik výukových
programů na opakování a procvičování látky 1. – 5. ročníku. Dochází sem
jednou týdně i předškoláci na počítačový kroužek, který vede paní učitelka
Sylvie Možišová. V prvním poschodí máme ve třídách také několik počítačů
s výukovými programy, jsou starší a trochu poruchové. Potřebovali bychom
počítače více obměňovat. Dokoupili jsme další výukové programy. V počítačové
učebně je velká televize, kterou lze propojit s počítačem, využívá se při výuce
Informatiky a počítačových kroužcích. Ve dvou třídách učitelé a žáci používají
interaktivní tabule, při výuce jsou velmi oblíbené.

20. Školní družina
"Zahrajeme, zazpíváme a přitom se rádi máme…" touto písničkou zahájili žáci
s paní vychovatelkou společné chvíle ve školní družině. Školní rok utekl jako
voda, ale zážitků mají spoustu. Vyjeli si do Trutnova, do Základní školy v Horním
Starém Městě a navštívili Snoezelen, speciální relaxační a odpočinkovou
místnost. Prožili jsme dohromady týden plný barev a barevného oblečení.
V prosinci jsme se přestěhovali do nové družiny. Tady jsme měli vánoční
besídku, kde žáci dostali bohatou nadílku stavebnic Lego. S těmi si nejraději
hrají. Uspořádali masopustní průvod a zpívali masopustní písně. Zabubnovali si
a zahráli na perkusní nástroje. Také rádi vyrábí, háčkují, vyšívájí, motají
bambule.
Rekord je sto bambulí, z těch vznikla stonožka Rafaela
a ministonožka z padesáti bambulek. Nejvíce pilní žáci byli odměněni. Rádi
sportují na školním hřišti a v tělocvičně, rádi hrají hru zvanou Boccia. Velkou
radost mají z nové lanové pyramidy na našem školním hřišti.

21. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Etické dílny
Každý měsíc věnujeme jeden den etickým dílnám, připravuje je paní učitelka
Karla Mihatschová z Trutnova. Žáci si povídají o správném chování ke
kamarádům, řeší problémy, hrají scénky na daná témata. V první třídě začaly
dílny až v druhém pololetí. Druhý a třetí ročník pracují společně, druhou
skupinu tvoří čtvrtý a pátý ročník. Před Vánocemi jsme vyslechli přednášku O
bibli. Seznámili jsme se s historií i současností této knihy.

Přednáška O bibli
Ovoce do škol
Naše škola je i letos zapojená do akce „Ovoce do škol“, žáci dostávají zdarma
několikrát měsíčně čerstvé ovoce nebo výrobky z ovoce, povídáme si o zdravém
stravování a stylu života. Na podzim jsme se zúčastnili exkurze do
Zemědělského družstva Dolany. Žáci se seznámili s pěstováním jablek a hrušek
v sadech, jejich uskladňování. Prošli se v sadu i v prostorách uvnitř družstva. Na
závěr proběhla ochutnávka moštů z různých odrůd ovoce.

Kroužky
 počítačový
Ve škole se žáci mohou zapojit do počítačového kroužku, pro starší děti s
panem učitelem Mičolou, pro předškoláky s paní učitelkou Možišovou.
Počítačový kroužek je spolufinancován za podpory Královéhradeckého kraje,
z dotací pro mimoškolní aktivity – Baví nás zdraví a počítače 2.
 zdravotnický
Zdravotnický kroužek vedou paní učitelky Možišová a Jarolímová. Žáci mají o
zdravovědu zájem, znovu se zúčastnili zdravotních závodů. S družstvem se
zúčastnili soutěží Mladý zdravotník v Havlovicích a v Trutnově. Kroužek je
spolufinancován za podpory Královéhradeckého kraje, z dotací pro mimoškolní
aktivity - Baví nás zdraví a počítače 2.
 keramický
Keramický kroužek vede paní Kostková a je rozdělen na kroužek předškoláků a
školáci. Žáci si vyráběli mnoho hezkých výrobků z hlíny.
 anglický jazyk
Angličtinu pro MŠ a mladší žáky má na starosti paní Francová. Je určen pro žáky
1. – 2. ročníku. Někteří žáci chodí na angličtinu k paní Filípkové.
 náboženství
Děti z MŠ a 1. – 5. ročníku chodí na náboženství k paní Janě Melicharové.
 kytarový
Přibyl nám další kroužek – hra na kytaru. Ujala se ho paní vychovatelka ze školní
družiny Jitka Bartoníčková. Kroužek je jednou za 14 dní, děti musí doma
trénovat, protože hra na nástroj vyžaduje cvik. Na ukončení roku si kytaristé
společně zazpívali a zahráli na zahradě u ohně.

Školní akce v průběhu roku 2014/2015
ŠKOLNÍ ROK
2014 - 2015
datum

akce

třída

10. 9.
19. - 20. 9.
26. 9.
30. 9.
17. 10.
22. 10.
7. 11.
19. 11.
27. 11.
28. 11.
2. 12.
3. 12.

Knihovna
Výlet do Strážného - exkurze
Harry Potter - beseda
Barunčina škola - exkurze
Ovoce do škol, sady Dolany
Knihovna
Přednáška hadi
Den poezie - knihovna
Koncert W. A. Mozart
Autorské čtení - Lukášek
Přednáška o ježkovi - KRNAP
Divadlo - ZUŠ Úpice

4. - 5.
3. - 4.
3. - 5.
2. - 3.
1. - 5.
1.
1. - 5.
3. - 5.
1. - 5.
2. - 5.
1. - 5.
1. - 3.

4. 12.
8. 12.
12. 12.
18. 12.
24. 2.
26. 2.
12. 2.
27. 2.
2. - 6. 3.
24. 3.
2. 4.
8. 4.
10. 4.
21. 4.
22. 4.
29. 4.
30. 4.
6. 5.
7. 4.
18. 5.
20. 5.
22. 5.
25. 5.
29. 5.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
9. 6.
10. 6.
13. 6.
16. 6.
26. 6.

ZOO Broumov, muzeum papíru
Otvírání nové družiny
Divadlo ZŠ Havlovice
Přednáška o bibli - etické dílny
Knihovna
Hudební nástroje - koncert
Masopust ve škole
Knihovna
Benecko Bára - běžky
Trutnov muzeum
Kouzelník ve škole
Brigáda a prohlídka v ZOO
Knihovna
Ilustrátor A. Dudek - beseda
Den země, vypouštění ježka
Zdravotnický víceboj - Havlovice
Čarodějnický rej
Hlídka zdravotníků – soutěž Trutnov
Školní divadlo - Krakonoš
Beseda - válka 1866, 1. sv. válka
Divadlo - Africké pohádky
Dopravní hřiště Náchod
ZUŠ Úpice - hudebnost
Sportovní dětský den
Přespolní běh Dolní Branná
Ilustrátorka M. Vydrová - beseda
Školní výlet do Krkonoš
Minisjezd čtenářů Nové Město
Pasování prvňáků na čtenáře
Vystoupení v Radči
Atletický víceboj, vybíjená Havl.
Dopravní hřiště Náchod

2. - 3.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
4. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
1.
1. - 3.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
1.
1. - 5.
1. - 5.
4. - 5.
1. - 5.
4. - 5.
1. - 5.
2. - 5.
1. - 5.
4.
1.
1. - 5.
1. - 5.
2. - 5.
1. - 5.
3.
1.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.

Projekt „Život v pohybu“ a naši kamarádi z Dolní Branné
Pokračujeme v projektu mimoškolních aktivit a ve spolupráci se školou v Dolní
Branné. V září jsme s žáky druhé a třetí třídy vydali po stopách spisovatelky
Boženy Němcové. Navštívili jsme Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci
a Barunčinu školu v České Skalici. Prošli jsme se Babiččiným údolím.

Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

Dvoudenní výlet na Strážné v Krkonoších
Druhá podzimní akce se Životem v pohybu mířila do Špindlerova Mlýna a na
Strážné. Po Prohlídce přehrady Labská a procházce Špindlerova Mlýna jsme
začali stoupat na Strážné, na chatu Styl, kde jsme byli ubytovaní. Druhý den
jsme pokračovali pěšky do Vrchlabí a vláčkem domů.

Zoo v Broumově a Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují
Adventní setkání se uskutečnilo začátkem prosince. Jeli jsme se podívat na
zvířátka do soukromé zoo v Broumově. Výhodou bylo, že jsme mohli zvířata
krmit a hladit si je. Nejvíce se nám líbili velbloudi a lamy. Pokračovali jsme do
Police nad Metují, do muzea papírových modelů. Zde jsme si vyrobili papírový
betlém a prohlédli vystavené modely.

Ekologická výchova a běžecký výcvik na Benecku
Další setkání s kamarády z Dolní Branné bylo na Benecku. Zopakovali jsme si
týden ekologické výchovy kombinovanou s výcvikem na běžkách. Celý týden
byly skvělé sněhové podmínky, takže se žáci velmi zlepšili v běhu na běžeckých
lyžích. Poslechli si přednášky o Krnapu, zvířatech a rostlinách v Krkonoších.
Prohloubili kamarádství s žáky z Branné.

Přednáška o válce 1866 a legionářích z 1. světové války

Na přednášku pana Prouzy jsme pozvali 4. a 5. třídu z Dolní Branné. Všechny
poznatky se žákům budou hodit na hodinách vlastivědy i do budoucna. Skvělá
byla praktická část, kdy si žáci mohli vyzkoušet části uniformy, mohli si sáhnout
na opravdové pušky. Na závěr jsme zažili i střílení z pušky, při kterém nám
zalehly uši.
Celoškolní projekt – Pomáháme Krakonošovi, vládci hor
Celým školním rokem žáky provázel projekt „Pomáháme Krakonošovi, vládci
hor“. V září jsme vyjeli do Špindlerova Mlýna na přehradu Labská a pěšky jsme
došli do Strážného, kde jsme přespali. Od Krnapu jsme získali malého ježka,
který by v přírodě nepřežil zimu. Děti se o něho celou zimu staraly, krmily ho,
uklízely po něm a v dubnu na svátek Den země jsme ho slavnostně vrátili do
přírody, kam patří. Zajímavá byla přednáška o životě ježků od pana Bílka
z Krnapu Vrchlabí. V Trutnově v muzeu jsme si vyslechli přednášku o postavě
Krakonoše v dějinách, v literatuře i v ilustracích. Naše každoroční školní
divadelní představení bylo zaměřeno na průběh celého roku na horách, byla to
pohádka o Trautenberkovi, kterého skála uvěznila kvůli jeho lakotě, ale i
pohádka o Krakonošovi a Kačence, vládkyni Orlických hor. Na závěr roku jsme
opět vyjeli do Krkonoš na dlouhou pěší túru – ze Svobody nad Úpou přes
Černou horu až do Velké Úpy. Krakonoš si pro nás nachystal krásné počasí a
všichni jsme si užili nádherné výhledy na Krkonoše.
Kultura
Vzdělávali jsme se v literatuře – přednášky v knihovně, autorské čtení pohádek
z Orlických hor, přednáška o bibli, ve výtvarné výchově – besedy s ilustrátory
panem Dudkem a paní Vydrovou, ale i v hudební výchově – koncert skladeb W.
A. Mozarta, koncert středověkých skladeb na dobové nástroje. Přípravou na
naše divadelní představení byla návštěva divadla v Úpici, představení ZŠ
Havlovice, divadlo Africké pohádky a vystoupení kouzelníka, které jsme
sledovali v naší tělocvičně.
Minulý školní rok se naši herci zúčastnili divadelního festivalu Čapkiána v
Malých Svatoňovicích. Organizátoři festivalu slíbili pro všechny účinkující
odměnu - herci z 2., 3. a 4. Třídy jeli do Nového Města, kde dopoledne sledovali
televizní natáčení s panem Magnuskem. Žáci se dozvěděli, jak takové natáčení
probíhá, viděli práci maskérek, mohli se vyfotit se známými herci. Odpoledne je
čekala prohlídka novoměstského zámku.
Vystupovali jsme na Setkání u stromu, kde zazněly vánoční písně a žáci sehráli
krátké představení o cestě pastýře do Betléma.

"Masopust, Masopust, jen mě holka neopusť". Tóny masopustních písní se
rozezněly naší školou v půlce února 2015. Průvod masek se vydal s písničkami
po škole.
V červnu žáci naší školy vystoupili s krátkým pásmem písní, tanečků a říkadel
"Staročeský trh," u příležitosti otevírání historických expozic zemědělského
muzea v Radči.
Divadlo
Nacvičování divadelního představení je už v naší škole tradicí. Scénář
představení vymyslely paní učitelky a navazoval na celoroční téma o
Krakonošovi. Paní vychovatelka vymyslela píseň, která provázela jednotlivé
scénky. Hráli opět všichni žáci školy. Příběh o Trautenberkovi, který byl na celý
rok uvězněný v hoře, zná každý z večerníčku. My jsme k němu přidali i pohádku
o Kačence, kterou si Krakonoš namlouval, krkonošské tradice a zvyky z celého
roku, básničky, tanečky a písničky. Výkony herců byly skvělé. Představení mělo
velký úspěch. Hráli jsme dvě dopolední představení pro školy a školky v okolí.
Rodiče se přišli podívat odpoledne. Byl to náš malý dárek maminkám k jejich
svátku – ke Dni matek.

Soutěže
Naši žáci se zúčastnili mnoha soutěží – zdravotnické soutěže v Havlovicích a
v Trutnově, přespolní běh v Dolní Branné, atletický víceboj a turnaj ve vybíjené
v Havlovicích, Minisjezd čtenářů v Novém Městě nad Metují.
Sport
Každoroční kurz plavání jsme absolvovali v lednu až březnu v plavecké škole
v Trutnově. Jezdili jsme společně s mateřskou školou. Škola měla deset lekcí,
školka pouze pět. Výuka plavání je pro žáky důležitá a baví je. Kryštof a Jakub
Páslerovi se plavání věnují celoročně a zúčastnili se i celorepublikových závodů.
Druhým rokem jsme se zúčastnili Přespolního běhu v Dolní Branné. Vybraní
běžci se utkali s ostatními žáky na tratích dlouhých 600 a 1200 metrů. V červnu
nás jako každý rok čekal atletický víceboj a turnaj ve vybíjené, s Velkými
Svatoňovicemi a Havlovicemi.

Přespolní běh Dolní Branná

Knihovna
Často spolupracujeme s knihovnicí paní Tučkovou, na podzim pro děti připravila
hru Z pohádky do pohádky. Malí čtenáři z první třídy chodí celý rok do knihovny
plnit různé čtenářské úkoly. Na konci první třídy byli pasováni na čtenáře.
Vyráběli a vyměnili jsme si záložky do knížek s dětmi z jiné školy.

Předškoláci
Den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy a družiny se povedl. Letos je
v naší školce málo předškoláků, proto jsme se snažili dětem i rodičům předvést
v nejlepším světle. Mohli si prohlédnout nejen naši školu, ale i tělocvičnu nebo
jídelnu. Na závěr si všechny děti v nové družině pěkně pohrály a rodiče si při
kávě popovídaly s paní ředitelkou a učitelkami. Nové žáčky jsme si opět
vyzkoušeli při společném výletě do ZOO ve Dvoře Králové. Velmi dobře
pomáhali školákům při úklidu v zoo a společně jsme si pak užili program o
exotických zvířatech. V květnu a červnu paní učitelky připravili společné hodiny
pro předškoláky – matematiku, výtvarnou výchovu, český jazyk a hudební
výchovu, ve kterých si mohli předškoláci vyzkoušet, jak to bude vypadat v září.
Společně se naučili písničku a vyrobili si bubínek.

Budování ve škole
Velkým problémem pro nás byl malý prostor pro žáky ve školní družině.
Kapacita družiny je 30 žáků a je plně využita. Žáci trávili odpolední družinu
v první třídě, která byla spojena s malou místností družiny. Díky zastupitelům se
nám podařilo vybudovat úplně novou družinu v prostorách galerie nad
tělocvičnou. Ta se vůbec nevyužívala. Nechali jsme zasadit posuvná okna do
výhledů do tělocvičny, tím jsme zamezili pádu žáků do tělocvičny a zateplení
místnosti. Podlahu pokryl koberec. Paní vychovatelka pro žáky vytvořila
příjemné prostředí nejen k odpočinku, ale i k vyrábění a hrám. Nakoupili jsme
nové stavebnice Lego, se kterými si všichni rádi hrají.
Na školní zahradě proběhlo několik oprav pískoviště. A bohužel po kontrole
herních prvků jsme museli nechat většinu odstranit. Byly ve špatném stavu a
hrozilo, že se na nich při hře žáci zraní. Zůstal nám pouze kovový kolotoč. Po
jednání se zastupitelstvem jsme zadali výrobu lanové pyramidy. Žáci si na ní
mohli začít hrát až koncem školního roku. Plánujeme dodání dalších prvků
během dalších let.

Sběr bylin, kůry a papíru
Většina dětí sbírá pomerančovou a citronovou kůru, najdou se i sběrači
sedmikrásek a hluchavky, ale to jsou jen výjimky. Sběrem bylin jsme získali
1350,- Kč. Sběrem papíru na podzim a na jaře jsme získali 3 500,- Kč, které
použijeme se školkou na dopravu na školní výlety a zaplacení na dopravního
hřiště.
22. Údaje o výsledcích inspekčních činností ČSI
Ve školním roce 2014/2015 proběhla na naší škole inspekční kontrola. Zahájení
inspekční kontroly začalo 11. 11. 2014. Kontrolu provedly školní inspektorky
Mgr. Radomíra Bartošová, Mgr. Jana Vízdalová a kontrolní pracovnice Věra
Petrášová.
V inspekční zprávě jsme získali velmi kladné hodnocení, nebyly nalezeny žádné
nedostatky ve výchovně-vzdělávací práci základní ani mateřské školy.

23. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Naše škola není zapojena do této aktivity.

24. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Naše škola není zapojena do této aktivity.

25. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Projekt „Baví nás zdraví a počítače 2“
Základní škole byla poskytnuta krajská dotace na projekt Baví nás zdraví a
počítače 2. Z dotace je financován počítačový a zdravotnický kroužek.

Baví nás zdraví a počítače 2
 projekt číslo 14SMV04 – 0011
Realizace projektu „Baví nás zdraví a počítače 2“ probíhala ve školním roce
2014 – 2015 a navazovala na předcházejí projekt Baví nás zdraví a počítače.
V rámci zájmové práce se žáky mimo vyučování jsme vytvořili dva počítačové
kroužky, které mohli navštěvovat žáci školy a děti z mateřské školy.
Zdravotnického kroužku se zúčastňovali žáci 2. – 4. ročníku ZŠ.
V rámci počítačového kroužku se předškolní děti z MŠ seznamovaly
s jednotlivými částmi počítačů, učily se používat různé výukové programy
přiměřené jejich věku.
Žáci školy využívali internet k vyhledávání obrázků či informací pro výuku,
prohlubovali si znalosti získané v loňském roce. Následně vše využívali při
přípravě referátů na hodiny vlastivědy a přírodovědy, ale i během výuky
informatiky v 5. ročníku.
Ve zdravotnickém kroužku se žáci učili, jak mají postupovat při zranění
kamaráda, jak ohlásit nehodu a přivolat odbornou pomoc, poskytovat první
pomoc při ohrožení života, seznamovali se s obvazovou technikou. V rámci
soutěží „Mladý zdravotník“ se připravovali na otázky z okruhů dopravní výchovy
a poznávání rostlin. V praktických ukázkách museli dokázat ošetřit zraněného,
spolupracovat v rámci soutěžní skupiny. Žáci se zúčastnili zdravotních soutěží
v Havlovicích a v Trutnově. Pro ostatní žáky ve škole připravili ukázky
z poskytování první pomoci.
Čerpání dotace nám už druhý rok umožnilo nabídnout dětem další možnosti
trávení volného času, vzbudit u nich zájem o zdravotní tématiku, o pomoc
druhým ve složitých situacích a rozšířit vědomosti o počítačové technice.
Realizace projektu skončila k červnu 2015.
O akcích realizovaných s pomocí dotace jsme veřejnost seznamovali na
informační tabuli na chodbě školy a na školních internetových stránkách
www.zsbatnovice.wz.cz/.

26.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na naší škole nepracuje odborová organizace.

27. Základní údaje o hospodaření školy

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2014/2015
Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.1
v tis. Kč

číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

UKAZATEL

výnosy z prodeje vlastních výrobků
výnosy z prodeje služeb
z toho: produktivní práce žáků
školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky
stravné
poplatky za ubytování
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
změna stavu, aktivace
ostatní výnosy
z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále
zúčtování fondů
výnosy z prodeje materiálu
výnosy z prodeje DNM, DHM
výnosy z finančního majetku
provozní dotace
z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
příspěvek na přímé náklady na vzdělávání
příspěvky z jiných rozpočtů
výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

601
602

I.1.
I.2.

603
604
sk. 61-62
sk. 64
641,642
648
644
645,646

I.3.
I.4.
I.9.-12.
I.17-25.

sk. 66
sk. 67

II.2.-6.
IV.1-4.

hlavní
činnost

2014
doplňková
činnost

1

2

celkem
3

343,40

325,85

669,25

45,09
298,31

325,85

45,09
624,16

32,40

32,40

222,43

222,43

43,31

43,31

0,15
4 228,96
590,00
3 625,38
13,58
4 794,94

358,25

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

0,15
4 228,96
590,00
3 625,38 **
13,58 ***
5 153,19

tab.č.2
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

501

I.1.

502

I.2.

hlavní
činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

spotřeba materiálu
z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky
potraviny
spotřeba energie
z toho: voda
pára
plyn
elektrická energie
spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží
služby
z toho: opravy a udržování
nájemné
telekomunikace
osobní náklady
z toho: mzdové náklady
náklady na sociální a zdravotní pojištění
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku
z toho: náklady z drobného dlouhodobého majetku
finanční náklady
daň z příjmů
náklady celkem (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)

503,504
skup.51
511
518
518
skup. 52
521
524,525
skup. 53
skup.54
skup. 55
551
558
skup. 56
591,595

I.3.-4.
I.5.-8.

I.9.-14.

I.15.-17.
I.19-24., 32.
I.25.-31.

2014
doplňková
činnost
2

celkem
3

445,99
59,61
302,16
278,80
4,50

193,78
190,71
50,32
4,29

639,77
59,61
492,87
329,12
8,79

170,00
104,30

30,69
15,34

200,69
119,64

374,48
219,88

6,75
2,45

381,23
222,33

19,87
3 575,94
2 644,90
876,57

1,84
15,74
15,74

21,71
3 591,68
2 660,64
876,57

7,41
200,56
172,85
27,71

1,23
1,23

7,41
201,79
174,08
27,71

267,82

5 151,03

II.2.-5.
0,03
4 883,21

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.3
v tis. Kč

číslo
řádku
1

UKAZATEL
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

x

Poznámka
*čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty
**příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4)
***dotace z OPVK - EU a granty Královéhradeckého kraje

hlavní
činnost

rok 2014
doplňková
činnost

1

2

-88,27

90,43

celkem
3

2,16

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2014/2015

tab. č. 4

Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU
v Kč

Účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2014

Vráceno
v průběhu roku
zpět na
výdajový účet
poskytovatele

b

1

2

a
A.1. Neinvestiční dotace celkem
z toho:
Přímé náklady na vzdělávání
33353

v tom:

a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

33023

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním
Podpora informačních center pro mládež

33024

Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí

33018

33025

33047

Další cizí jazyk

33049

Podpora odborného vzdělávání

0,00

3 383 000,00

0,00

3 383 000,00

0,00

2 398 600,00
53 000,00

2 398 600,00
53 000,00

0,00
0,00

931 400,00

931 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33051

Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních
pedagogů a metodiků - specialistů
Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ

33052

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

33122

Program sociální prevence a prevence kriminality

33155

Dotace pro soukromé školy

33160

Projekty romské komunity

33163

Program protidrogové politiky

33166

Soutěže

0,00
7 010,00

0,00

7 010,00

0,00

18 106,00

0,00

18 106,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
0,00

33264

Evropská jazyková cena LABEL

33435

Bezplatná příprava dětí azylantů

33457

3 625 376,00

0,00

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

33215

4=1-2-3

0,00

0,00

33044

33050

3

3 625 376,00

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

33043

33038

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

0,00

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r. 2013-Excelence
SŠ
Podpora implementace Etické výchovy

33034

Použito
k 31.12.2014

0,00
0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

217 260,00

0,00

217 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
A.2. Investiční dotace celkem

0,00

v tom:
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

0,00
0,00

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

3 625 376,00

0,00

3 625 376,00

0,00

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2014
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,
pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2014 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „poskytnuto“
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2014
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2013/2014

tab. č. 4

Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU
v Kč

Účelový
znak

Ukazatel

a

b

A.1. Neinvestiční dotace celkem
z toho:
Přímé náklady na vzdělávání
33353

v tom:

a) platy

Poskytnuto
k 31.12.2013

Vráceno
v průběhu roku
zpět na
výdajový účet
poskytovatele

1

2

33018
33023
33024

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

3

4=1-2-3

3 506 551,00

0,00

3 506 551,00

0,00

3 373 700,00

0,00

3 373 700,00

0,00

2 440 600,00

2 440 600,00

0,00

13 200,00

13 200,00

0,00

919 900,00

919 900,00

0,00

c) OON
e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

Použito
k 31.12.2013

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a
vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním
Podpora informačních center pro mládež

0,00
0,00

Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí
0,00

33025
33034
33038
33040

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

0,00

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012-Excelence SŠ

0,00
0,00

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
0,00

33044

Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších
ročnících víceletých gymnázií
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

33046

Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013

33122

Program sociální prevence a prevence kriminality

33155

Dotace pro soukromé školy

33160

Projekty romské komunity

33163

Program protidrogové politiky

33166

Soutěže

33043

33264

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
Evropská jazyková cena LABEL

33435

Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU

33457

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

33215

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 851,00

0,00

132 851,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 506 551,00

0,00
0,00
0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:
0,00
A.2. Investiční dotace celkem
v tom:
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

3 506 551,00

0,00

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2013
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,
pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2013 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „poskytnuto“
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2013
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

V Batňovicích 25. 9. 2014
Mgr. Radomíra Šolcová

ředitelka školy

