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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA – 2015/16 

 

Část I 

 

Základní údaje o škole 
 

 Název školy :  Základní škola a Mateřská škola Osoblaha,  
 příspěvková organizace 

 

 Sídlo:            Třešňová 99, 793 99  Osoblaha 
 

 Kontaktní údaje:   554 642 081, 554 642 107 
   e-mail: kristiník@zsosoblaha.cz 
  webové stránky: www.zsosoblaha.cz  
 

 Právní forma: příspěvková organizace   
 

 IČ: 00852490    
 

 Zřizovatel školy: OBEC  OSOBLAHA 
 

 Ředitel školy:  Mgr. Petr Kristiník 
 

 Součásti školy: Základní škola 
  Mateřská škola 
  Školní družina 
  Školní jídelna 
  Turistická ubytovna   
 

 Celková kapacita školy: Základní škola  -  500  žáků 
   Mateřská škola -    44  dětí 
    Školní družina  -  100  dětí 
  Školní jídelna   -   300  jídel   
 

 Datum zápisu do rejstříku škol: 1. září 2011 
 
 
 

 

Charakteristika školy: 

   Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy a je zapsána v rejstříku škol. Jejím zřizovatelem je obec Osoblaha, 
v právních vztazích vystupuje svým jménem jako příspěvková organizace a má právní 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje předškolní a základní vzdělání a zajišťuje 
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity 
a demokracie a zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu 
žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, 
školní jídelna, školní družina a turistická ubytovna. Mateřská škola měla ve školním roce jednu 
třídu (schváleno zastupitelstvem obce), z důvodu poklesu počtu žáků – stěhování rodičů za prací, 
základní škola má 9 ročníků a ty člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až 
pátým ročníkem. Druhý stupeň školy je tvořen šestým až devátým ročníkem, všechny ročníky 
mají po jedné třídě.  

mailto:kristiník@zsosoblaha.cz
http://www.zsosoblaha.cz/
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   Vyučování ve škole probíhá ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání s názvem Otevřená škola.  

      Ředitel školy podle učebního plánu dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků určuje 
podle podmínek školy a charakteru daného vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na prvním stupni jsou žáci v početných třídách rozděleni 
na výuku českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni se dělí na skupiny žáci při výuce cizích 
jazyků, tělesné výchovy, pracovní výchovy a v laboratorních pracích z fyziky, přírodopisu 
a chemie. Nabídka volitelných předmětů vychází ze zájmů žáků a jejich rodičů a z personálního 
zabezpečení výuky. Volitelné předměty jsou ve školním vzdělávacím programu nahrazovány 
disponibilními hodinami podle struktury školního vzdělávacího programu a organizačních 
možností školy. Žákům se specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie) je věnována 
zvláštní pozornost formou individuálního přístupu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
na druhém stupni a individuální reedukační péče na prvním stupni. V letošním školním roce byl 
v naší škole vyučován žák se zrakovým postižením.  

   Výuka a výchova probíhá ve třech budovách školy. Hlavní budova, pavilónová přístavba 
a budova školní družiny s dílnami. Škola má k dispozici tělocvičnu, víceúčelové školní hřiště, 
hřiště pro mateřskou školu, žákovskou knihovnu s informačním centrem, kuchyňku a pracovnu 
pro domácí práce, dílny, a odborné učebny Vv, F, Ch, a Př. Škola má interaktivní učebnu a 
počítačovou učebnu se 32 počítači a serverem, který propojuje celkem 58 počítačů připojených 
k internetu. V počítačové učebně je 32 stanic, ostatní jsou v kabinetech, sborovnách, kancelářích 
a informačním centru. Součástí školy jsou také tři oddělení školní družiny. V průběhu školního 
roku 2014/15 proběhlo zateplení celého objektu školy s výměnou oken a novou fasádou, 
v letošním roce se projevily úspory na energii. Úspory byly použity na opravu omítek a malby ve 
skladech, kuchyni a výdejně školní jídelny z důvodu zajištění hygienických podmínek dle 
požadavku KHS Ostrava. Ve škole probíhá částečná rekonstrukce elektrorozvodů, výměna světel 
a podpora zajištění bezpečnosti ve škole (kamerový systém, zajištění únikových výstupů. 
V průběhu roku byly opraveny a zprovozněny všechny hydranty a další požadavky na požární 
zajištění. V průběhu školního roku byla jako priorita stanovena oblast BOZP a tudíž probíhala 
kompletní kontrola a odstraňování závad a zajištění dokumentace i provozu v rámci BOZP. Na 
další školní rok jsou plánovány generální opravy elektro rozvodů v tělocvičně a výtahu ve školní 
kuchyni. 

 

Údaje o počtech žáků a pracovníků 

a) děti v mateřské škole 

 
školní rok 
2014/2015 

školní rok 
2015/2016 

počet žáků na začátku školního roku 32 27 

počet tříd 2 1 

počet žáků na třídu 16 27 

počet žáků na učitele 12,3 13,5 

 

a) žáci v základní škole 

 
školní rok 
2014/2015 

školní rok 
2015/2016 

počet žáků na začátku školního roku 195 182 

počet tříd 9 9 

počet žáků na třídu 21,66 20,22 

počet žáků na učitele 15,23 14,2 
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b) přespolní žáci v základní škole  

 
školní rok 
2014/2015 

školní rok 
2015/2016 

Dívčí Hrad 20 19 

Hlinka 12 9 

Rylovka 7 5 

Slezské Rudoltice 7 6 

Šumperk 2 0 

Karlov 3 1 

Bohušov 14 13 

Strahovice 2 0 

Rusín 8 6 

Slezské Pavlovice 22 24 

Dolní Povelice 8 8 

Liptaň 0 1 

CELKEM 106 92 

c) počty žáků, kteří přišli z jiné školy nebo odešli na jinou školu                   

třída přišli z jiné školy odešli na jinou školu 

1. 3 5 

2. 4 3 

3. 1 1 

4. 4 2 

5. 1 1 

6. 1 1 

7. 1 2 

8. 1 0 

9. 0 1 

Celkem 16 16 

 

d) pracovníci školy 

 
školní rok 
2014/2015 

školní rok (přepočet) 

2015/2016 

učitelé ZŠ a MŠ 18 16 (14,8) 

vychovatelé + AP 3+1 3 + 0 (2,06) 

správní úsek (uklízečky, školník, topič, THP) 8 7 (6,54) 

kuchařky 4 4 (3,4) 

CELKEM 34 31 
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Personální zabezpečení provozu školy 
 
Ve škole pracovalo k 30. 6. 2014, bez žen na mateřské a rodičovské dovolené, fyzicky celkem 
31 zaměstnanců, v přepočtu na plné úvazky to představuje 26,94 přepočteného zaměstnance. 
 
Ve vedoucích a řídicích funkcích pracovalo sedm zaměstnanců: 

 ředitel školy 
 zástupce ředitele školy (statutární zástupce) 
 vedoucí útvaru mateřské školy 
 vedoucí školní jídelny 
 vedoucí školní družiny 
 hlavní kuchařka v jídelně ZŠ 
 školník 
Ve srovnání se školním rokem 2013/2014 se počet vedoucích zaměstnanců nezměnil. 

Na škole působí dva výchovní poradci. 
 
 

a) pedagogičtí pracovníci 

Učitelský sbor ZŠ  
Složení     Odborná a pedagog. způsobilost 
Počet celkem 14  
VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ - 3 VŠ vzdělání pro 2. stupeň ZŠ - 7 Bez kvalifikace - 4 
Z toho: 
Počet žen 
VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ - 2 VŠ vzdělání pro 2. stupeň ZŠ - 4 Bez kvalifikace - 4 
 
Počet mužů     
VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ - 1 VŠ vzdělání pro 2. stupeň ZŠ - 3 Bez kvalifikace - 0 
 
Z toho: 
Starobní důchodci - 1 (žena)  VŠ vzdělání pro 2. stupeň ZŠ - 1 
Noví absolventi VŠ - 0   Bez kvalifikace pro vyučované předměty - 0 
 
 
Učitelský sbor MŠ 
Složení    Odborná a pedagog. způsobilost    
Počet celkem 2   VŠ vzdělání magisterské  0 
Počet žen 2   VŠ vzdělání bakalářské  0 
Počet mužů 0   Střední odborné vzdělání pro MŠ  2 

Učitelský sbor ŠD 
Složení    Odborná a pedagog. způsobilost    
Počet celkem 3   VŠ vzdělání magisterské 0  
Počet žen 2   VŠ vzdělání bakalářské 0  Bez kvalifikace 1 
Počet mužů 1   Střední odborné vzdělání 2  
 
 

b) nepedagogičtí pracovníci 
školní kuchyň 
funkce zajišťuje   
Počet celkem  4 
vedoucí ŠJ řídí školní stravování 
vedoucí kuchařka organizuje práci kuchařek 
kuchařka připravuje obědy 
2. kuchařka pomocné práce v kuchyni   (hrazeno z prostředků ÚP) 
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c) správní úsek 
funkce zajišťuje   
Počet celkem - 9 
ekonomka školy (účetní) komplexní účetnictví školy 
školník údržbářské a úklidové práce 
pomocník školníka údržbářské a úklidové práce (hrazeno z prostředků…. ÚP) 
uklízečka úklid na hlavní budově a ŠD 
uklízečka úklid na hlavní budově 
uklízečka úklid na pavilonu 
uklízečka úklid na pavilonu-MŠ 
topič 1 vytápění objektů školy 
topič 2 vytápění objektů školní družiny 

 

  Učební plány pro I. stupeň – školní rok 2015-2016 

 

P Ř E D M Ě T Y 

na I. stupni 
            ROČNÍK – počty vyučovacích hodin 

 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

český jazyk a literatura 8+1 8+1  7+1  6+1  6+1  35+5 

anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

prvouka 2 2+1 2+1 0 0 6+2 

vlastivěda 0 0 0 2 1+1 3+1 

přírodověda 0 0 0 1+1 2 3+1 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 

pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 

základy práce s počítačem 0 0 0 0 1 1 

týdenní počet hodin 19+2 19+3 22+3 22+3 22+3 104+14 

Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV – Otevřená škola. 

Učební plány pro II. stupeň – školní rok 2015 – 2016 

 

P Ř E D M Ě T Y 

na II. stupni 
ROČNÍK – počty vyučovacích hodin 

 6. 7. 8. 9. celkem 

český jazyk a literatura  4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 

anglický/německý jazyk 3 3 3 3 12 

německý/anglický jazyk 0 0+2 0+2 0+2 0+6 

matematika 4+1 4 4+1 3+2 15+4 

občanská výchova 1 1 1 1 4 

tělesná výchova 3 3 2  2 10 
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zeměpis 2 1+1 1+1 1+1 5+3 

dějepis 2+1 2 1+1 2 7+2 

přírodopis 2 1+1 1+1 1 5+2 

fyzika 2 1+1 2 2 7+1 

chemie 0 0 2 2 4 

počítačové aplikace 0 0 0 1 1 

hudební výchova 1 1 1 1 4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

pracovní výchova 1 1 1 0+1 3+1 

týdenní počet hodin 27+3 24+6 24+7 23+8 98+24 

Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV – Otevřená škola. 
 
 
Další aktivity zařízení: 
 
  Základní škola a Mateřská škola Osoblaha také i v tomto školním roce zabezpečovala provoz 
níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli jmenovaných škol byl 
i v letošním školním roce opět vyřešen problém dojíždění žáků a s tím pro rodiny spojené 
problémy finanční a časové. Žáci místní i žáci ze spádových a okolních obcí tak mají možnost 
navštěvovat zvolenou aktivitu přímo v  Osoblaze. I když nabídka oborů není tak široká jako přímo 
v ZUŠ Město Albrechtice, využívá tuto možnost řada rodičů. Vytváříme také prostor 
pro souvislou pedagogickou praxi budoucích vychovatelů a střední školy zaměřené na ICT 
technologie využívají naši školu k zabezpečení praktické výuky pro své studenty. Z výše 
uvedených se jedná zejména o: 
 

- elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor klavír 

- elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor keyboard 

- elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor  flétna 

- elokované 2 třídy Základní školy Město Albrechtice, Hašlerova  

- školní turistickou ubytovnu – kapacita 30 lůžek - provozovaná v doplňkové činnosti 

SRPŠ 
   Při naší škole pracuje sdružení rodičů, které školu podporuje jak finančně, tak i organizačně. 
Pořádá nebo spolupořádá různé akce, jako jsou například drakiády, vánoční besídky, zimní a 
letní karnevaly a poslední zvonění pro vycházející žáky. Sdružení rodičů podporuje také 
mateřskou školu a zájmové útvary na ZŠ a MŠ Osoblaha. V řadě případů zajišťují přepravu žáků 
na akce i samotní rodiče vlastními auty. Do výše uvedených aktivit se také hojně zapojují 
sponzoři. Opakovaně se nám osvědčila spolupráce s místní organizací OSZP, VKS Osoblaha 
a FK Slezan Osoblaha.  
 
Školská rada 
 
  Od roku 2005 pracuje při Základní škole a Mateřské škole Osoblaha, příspěvkové 
organizaci tříčlenná školská rada. V roce 2014 byla zvolena nová školská rada ve složení: 
 
 Bohuslava Horňáková 
 Mgr. Marian Hrabovský       
 Jitka Miovská 
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Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek 

Škola má upravené zahájení a ukončení vyučování tak, aby všichni přespolní žáci mohli vždy bez 
potíží stihnout odpolední vlakové i autobusové spoje. I když to novela vyhlášky o základním 
vzdělávání umožňuje, o změně času zahájení vyučování na pozdější hodinu a zkrácení přestávek 
zatím neuvažujeme. Vyučování a přestávky mezi jednotlivými hodinami se řídí tímto rozvrhem: 
 

VYUČOVACÍ   HODINY                            PŘESTÁVKY 

1. 8.15 – 9.00 
    9.00 – 9.10 
2. 9.10 – 9.55 
    9.55 – 10.10 
3. 10.10 – 10.55 
  10.55 – 11.05 
4. 11.05 – 11.50 
  11.50 – 12.00 
5. 12.00 – 12.45 
  12.45 – 12.55 
6. 12.55 – 13.40  

O B Ě D  (13.40 – 14.10) 
7.    14.10 – 14.55 
 14.55-15.05 
8. 15.05 – 15.50 
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Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň 

 

Předmět studijní průměr 

 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 

český jazyk 1,833 2,08 1,823 2,655 2,65 

anglický jazyk / / 1,647 2,517 2,75 

německý jazyk  / / / / / 

prvouka 1,444 2,04 1,411 / / 

vlastivěda / / / 2,206 2,25 

přírodověda / / / 2,827 2,4 

matematika 1,555 1,64 1,529 2,413 2,55 

tělesná výchova 1,111 1,04 1,00 1,034 1,00 

hudební výchova 1,166 1,00 1,00 1,00 1,05 

výtvarná výchova 1,00 1,04 1,058 1,344 1,2 

pracovní výchova 1,116 1,08 1,058 1,00 1,2 

základy práce s PC / / / / 1,2 

 
 
Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň 

 

Předmět studijní průměr 

 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

český jazyk 3,176 3,346 3,6 3,00 

anglický jazyk 3,117 3,423 3,6 3,133 

německý jazyk / 3,076 3,333 2,866 

matematika 3,058 3,461 3,333 2,866 

občanská výchova 2,117 3,076 2,8 2,4 

tělesná výchova 1,562 1,769 1,6 1,133 

zeměpis 2,882 3,115 3,2 3,066 

dějepis 2,764 2,730 3,133 3,066 

přírodopis 3,00 3,192 3,066 2,866 

hudební výchova 1,941 1,807 1,666 1,00 

výtvarná výchova 1,588 1,423 1,533 1,2 

fyzika 3,058 3,230 3,00 2,333 

chemie / / 3,00 2,533 

pracovní výchova 2,176 1,692 1,2 1,0 

počítačové aplikace / / / 1,266 

  
 Výsledky výchovy a vzdělávání jsou patrné z předcházejících tabulek. Kázeňská opatření jsou 
uvedena v tabulce srovnání souhrnně za celou školu  
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Tabulka srovnání školního roku 2014/2015 a školního roku  2015/2016 
 

školní rok  2014/2015 2015/2016 

počet žáků na konci školního roku 181 182 

hodnoceno žáků 181 182 

neklasifikováno *)     / 0 

žáci doplňující si vzdělání na ZŠ / 0 

neprospělo 17 14 

opravné zkoušky 2 3 

dostateční 39 53 

prospělo 164 168 

z toho s vyznamenáním  79 67 

procento žáků s vyznamenáním 43,64 36,81 

samé výborné 1. – 5. ročník 36 25 

samé výborné 1. – 9. ročník 41 26 

pochvala ředitele školy 20 5 

pochvala třídního učitele 49 55 

napomenutí třídního učitele 26 42 

důtka třídního učitele 23 23 

důtka ředitele školy 5 10 

druhý stupeň z chování 4 0 

třetí stupeň z chování 3 4 

zameškané hodiny-omluvené/ø žák 52,79 46,99 

zameškané hodiny-neomluvené/ø žák 0,76 1,08 

průměrný prospěch 1,88 1,998 

počet odpoledních aktivit 11 11 

 

Údaje o přijímacím řízení – zápis žáků do ZŠ a MŠ Osoblaha. 
 
a) počty žáků, kteří nastoupili do 1. třídy ZŠ a MŠ Osoblaha v září 2015 

 rok 2014 rok 2015 

spádová oblast Osoblaha 24 19 

spádová oblast Ostrava 0 0 

spádová oblast Slezské Rudoltice 0 0 

spádová oblast Jindřichov 0 0 

spádová oblast Třemešná 0 0 

spádová oblast Hlučín (Ludgeřovice) 0 0 

CELKEM 24 19 
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b) počty žáků u zápisu do prvních tříd 2015                                                                                                                                                            

Zápis žáků do prvních ročníků pro školní rok 2014-2015 Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 30 

Počet dětí, které měly odklad školní docházky z minulého školního roku     3 

Z toho počet žádostí o odklad školní docházky     9 

Z toho doporučeno:  MŠ 0 

                                  PPP  9 

                                  Lékařem 9 

                                  SPC     0 

Dodatečné žádosti o odklad  0 

Počet dětí zapsaných do 1. tříd zvláštních škol 0 

Předpokládaný počet žáků v 1. třídách   21 

 

Údaje o rozmisťovacím řízení - přehled umístění vycházejících žáků 30. 6. 2016 

Třída učební obory-SOU střední školy nepodali přihlášku celkem 

9. třída 9 6 0 15 

8. třída 0 0 2 2 

7. třída 0 0 4 4 

celkem vycházejících žáků  0 21 

 
 

Integrace zdravotně postižených dětí a dětí s ADHD. 
 
  Vzdělávání dvou integrovaných žáků zajišťovala Základní škola a Mateřská Osoblaha i ve 
školním roce 2015/2016. Jednalo se o jednoho žáka s ADHD a jednoho žáka se zrakovým 
postižením s IVP. Vyučující v průběhu vyučovacích hodin přihlíželi k diagnostikovaným vadám 
žáků tak, aby se vliv postižení na žáka uplatňoval co možná nejméně. Práce žáka s učitelem se 
ve vyučovacích hodinách většinou opírá o předem připravené materiály, které jsou připravovány 
na míru každému žákovi dle jeho SPU. Předtištěné zápisy a cvičení žákovi snižují nutnost 
soustředit se na psaní textu a umožňují mu věnovat se lépe sledovanému jevu. Reedukační péče 
je věnována žákům individuálně mimo vyučování. U jednoho zdravotně postiženého žáka bylo 
postupováno podle metodických pokynů SPC v Opavě. S rodiči těchto žáků je dobrá spolupráce 
a o výsledky školní práce svých dětí ve škole se zajímají poměrně často. V souvislosti se změnou 
školských zákonů nemusí rodiče škole hlásit, že byli se svým dítětem na odborném vyšetření ani 
výsledky tohoto šetření škole předat nebo alespoň třídního učitele s výsledky vyšetření seznámit. 
V těchto případech má pak individuální péče o žáka méně výrazné výsledky než v případech, kde 
se postupuje podle odborných posudků. 
 Celkově lze konstatovat, že integrace zdravotně postižených žáků a žáků se SPU má pozitivní 
vliv na jejich zdravotní stav, úroveň vzdělávání a výsledky ve výuce. Další podrobnosti jsou patrné 
z následujícího přehledu. 
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Třída 
počet žáků 

s SPU 
diagnostikované postižení-SPU 

reedukace - 
- doporučení 

1. třída 0 0 0 

2. třída 0 0 0 

3. třída 0 0 0 

4. třída 0 0 0 

5. třída 0 0 0 

6. třída 1 středně těžké zrakové postižení IVP 

7. třída 1 ADHD klasická forma vzdělávání 

8. třída 0 0 0 

9. třída 0 0 0 

 
Logopedická péče pro žáky s vadami řeči byla zajišťována ve spolupráci s klinickým logopedem 
a mateřskou školou, kam logoped pravidelně dojíždí. Žáci mají možnost také využívat služby 
logopedické asistentky přímo u nás ve škole. 
 
 

Mateřská škola.  

    Mateřská škola je umístěná na pavilonu školy a ke svému provozu využívá celé jeho přízemí. 
Při své činnosti dále využívá dvě samostatné třídy s přilehlými kabinety, vlastní tělocvičnu, halu, 
lehárnu a venkovní dětské hřiště. Rodiče se na provozu a činnosti mateřské školy finančně 
podílejí podle zákona. Veškerý kontakt s rodiči je písemný nebo osobní na základě předběžné 
telefonické dohody, případně písemně přes BAKALÁŘE. Při omlouvání dětí využívají rodiče 
elektronický systém BAKALÁŘ, případně telefon na vedoucí učitelku MŠ. 
 

Ukazatel 
školní rok 
2014/2015 

školní rok 
2015/2016 

Kapacita schválená MŠMT-cílová kapacita 44 44 

Počet zapsaných dětí do MŠ 32 26 

Počet učitelů 3 2 

Počet oddělení 2 1 

Přepočtený počet učitelů MŠ 2,65 2,33 

Počet žáků na jednoho přepočteného učitele 12,075 11,16 

Průměrný plat jednoho přepočteného učitele MŠ (v Kč) 24 729 25804 

Mzdový náklad na dítě (v Kč) 28 257  33298 
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Školní družina.  

    Školní družina je umístěná v samostatné budově mimo areál základní školy. Ke své pravidelné 
činnosti využívá 2 oddělení školní družiny v přízemí budovy na ulici Pavlovická 46, také přilehlé 
dětské hřiště a 1 oddělení na hlavní budově. Pro rozvoj dovedností v oblasti ICT mají žáci trvale 
k dispozici deset počítačů, z toho pět s připojením k internetu. Služeb školní družiny využívají 
především přespolní žáci a místní žáci z nižších ročníků. Rodiče na provoz 
a činnost školní družiny finančně nepřispívají. Školní družina je v provozu ráno od 6.20 hod. 
do 8.00 hodin a odpoledne vždy po ukončení vyučování od 11.50 do 16.00 hodin. 
 Po ukončení vyučování přebírají vychovatelé žáky do školní družiny od třídních učitelů prvního 
stupně. Do školní družiny přecházejí žáci společně s vychovatelem. Žáci ze školní družiny do 
dalších odpoledních a zájmových aktivit odcházejí podle rozvrhu hodin a jedině 
na základě písemné žádosti rodičů nebo společně pod dozorem vedoucího příslušného 
zájmového útvaru. Bez souhlasu vychovatele nesmí žák opustit školní družinu. 
 Veškerý kontakt s rodiči je buď písemný, nebo osobní. Při omlouvání žáků mohou rodiče 
využívat mobilního telefonu ŠD. 
 
 

Ukazatel 
školní rok 
2014/2015 

školní rok 
2015/2016 

Kapacita schválená MŠMT-cílová kapacita 100 100 

Počet zapsaných žáků 80 73 

Počet vychovatelů 3 3  

Počet oddělení 3 3 

Přepočtený počet vychovatelů 2,07 2,1 

Počet žáků na jednoho přepočteného vychovatele 38,65 35,9 

Průměrný plat jednoho přepočteného vychovatele Kč 24 438 23 753 

Mzdový náklad na žáka Kč 7 588 7 926 

 

  Přehled zájmových útvarů a odpoledních aktivit školy ve školním roce 

2015/2016 

Název zájmového 

útvaru 
vedoucí 

počet 

hodin týdně 

počet žáků 

Cvičení z matematiky Kolbeová J. 2 9 

Šachový kroužek Vacula D. 2 9 

Gymnastický kroužek Kovalčíková B. 1 13 

Logopedická cvičení Kovalčíková B. 1 6 

PC Polách J. 2 13 

Sportovní hry Lioliasová J. 2 21 

Odbíjená Hrabovský M. 2 
ukončení činnosti pro 

nedostatek žáků 

Paličkování Šromová D. 2 11 

Taneční kroužek Lioliasová J. 2 18 

Muzejní kroužek Hrabovský M. 2 8 



 14 

Přehled uskutečněných akcí a soutěží na ZŠ a MŠ Osoblaha ve školním roce 2015/2016 

 

Měsíc Akce-soutěž-stručný popis Odpovídá Poznámka 

září 
Honba za pokladem-hra pro žáky I. 
stupně 
Skok do dálky - soutěž 

Lioliasová Z, Lioliasová J. 
Hrabovský, Labajová 

Park 
TV 

říjen 
 

Přespolní běh – I. + II. stupeň 
Stonožkový týden  
Malá kopaná-turnaj žáků I. a II. stupně 
Knihovnické lekce I. stupeň 
Cyklovýlet II. st 

Labajová, Vacula, Hrabovský, 
Kolb., Laba. 
Vacula, Hrabovský 
Záňová, TU I. st. 
Lab., Carb., Mič., Kris. 

Park 
TV, hala,  
hřiště u školy 
knihovna 
Osoblažsko 

listopad 

Tv soutěž – švihadla, posilování 
 
Stolní tenis – turnaj pro žáky II. stupně 
Přehazovaná – turnaj  tříd 
Divadelní představení pro žáky 6. – 8. tříd 
Vánoční trhy  
Olympiáda dějepis – školní kolo 

Labajová, Hrabovský, učitelé 
I. st. 
Vacula 
Vacula 
Kolbeová  
TU I. st., Vacula, Carbolová 
Hrabovský 

Tv 
Tv 
Tv 
Tv 
Tv 
 
škola 

prosinec 

Mikulášská nadílka-vánoční besídky 
 
Šachový turnaj 
TV soutěž – šplh 

Hrabovský 
 
Vacula, Mičinský Labajová, 
Hrabovský 

Škola 
pavilon – MŠ 
Knihovna ZŠ 
TV 

 
leden 

 

Olympiáda ČJ - školní kolo 
Lední hokej-II. stupeň – dle klim. podm. 
Projekt ALTHAIA 
TV soutěž – stolní hry 

Akulšinová, Hrabovský 
Vacula 
Althaia + učitelé 
Šromová 

Škola 
hřiště 
Vv 
škola 

únor 
Odbíjená-turnaj pro II. stupeň 
Pythagoriáda školní kola 6. – 9. ročník 
Divadlo pro 8. – 9. ročník 

Hrabovský 
Kolbeová 
Kolbeová 

Tv 
škola 
Opava 

březen 

Florbalový turnaj pro II. stupeň 
Matematický klokan,  
Recitační soutěž Hrubínův špalíček 
Divadelní představení pro 1. a 2. třídu 
Výstava modelů - MODELÁŘ 

Vacula 
Kolbeová,   
Záňová 
Záňová, Lioliasová Z. 
Hrabovský 

Tv 
Vv 
hala pavilon 
Krnov, Opava 
škola 

duben 

Školní kolo olympiády M                      
Mc Donald´s Cup + Coca Cola Cup 
Nohejbal 

Kolbeová 
Vacula 
Hrabovský 

Vv 
hřiště FK 
Slezan 
TV 

 
květen 

 

SLAVÍČEK- soutěž ve  zpěvu 
Draví ptáci - sokolníci 
2 x projekt – ALTHAIA + UČITELÉ 
Ředitelská laťka 

Lioliasová J. 
TU 
TU 
Labajová, Hrabovský 

Hala 
Areál školy 
Osoblaha 
TV 

červen 

Projektový den „Na kole Osoblažskem“  
1. 6. - 15. ročník kopané o pohár ředitele  
Pyžamový večírek ve školní družině 
Projektový den „Na kole“ 
Atletické závody  

Krist., Lab, Carb., Mič. 
Vacula,  
Šromová, Mondeková 
Figurová 
Labajová, Hrabovský 

mikroregion 
ŽK 
hřiště FK 
Slezan 
ŠD 
TV 
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Zapojení školy do projektů financovaných z jiných zdrojů ve šk. roce  2015/16 

   
1. Projekt ESF, výzva č. 56: „Jazykové vzdělávání ZŠ Osoblaha“  pobyt žáků v Anglii, 

zajištění knížek a el. čteček pro žáky školy 
2. Projekt ESF, výzva č. 57: „Vybavení dílen ZŠ a MŠ Osoblaha“  nákup nářadí a 

nástrojů pro dílny školy 
3. Projekt Lesů ČR „Vybavení školy mobilní učebnou (využití IT pro handicapovaného 

žáka se zrakovým postižením), slepé klávesnice a PC program pro zrakově postižené 
 
 
 

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Osoblaha. 
 
  Školní kuchyně připravuje pro děti z mateřské školy přesnídávky, obědy a svačinky a pro žáky 
a pracovníky základní školy obědy. Dále zajištuje pitný režim pro školní družinu a různé sportovní 
akce pořádané školou. V rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro cizí strávníky, zajišťuje 
přípravu občerstvení na různé společenské akce nebo sportovní soustředění a také vaří knedlíky 
na prodej. 

 

číslo řádku  Ukazatel   rok 2014/15 rok 2015/16  

1 Kapacita schválená MŠMT (tzv. cílová kapacita zařízení) 300 300  

2 Počet stravovaných žáků-údaje dle statistického výkazu 161 128  

3 Přepočtený počet pracovníků ve školní jídelně základní školy 2,9   

4 Počet žáků na 1 přepočteného pracovníka ŠJ Kč 49,65   

5 Průměrný plat pracovníka ŠJ Kč 12826   

6 Mzdový náklad na žáka Kč 3099   

 Počet strávníků a uvařených hlavních jídel v roce 2015/16 
 

Měsíc 
Počet 

stravovacích 
dnů 

Počet 
zapsaných 

žáků 

Počet 
zapsaných 

zaměstnanců 

Počet 
zapsaných 
ostatních 

Počet 
uvařených 

obědů  
žáci + zem. 

Počet 
uvařených 

obědů 
celkem 

 

Leden 20 145 29 26 2967 3385  

Únor 15 147 30 26 2257 2575  

Březen 22 146 30 25 3227 3658  

Duben 20 148 31 25 2665 3011  

Květen 19 193 30 69 3025 3734  

Červen 22 173 29 89 3145 3981  

Červenec 22 13 12 73 165 790  

Srpen 21 10 20 109 264 1441  

Září 21 124 26 47 2794 3079  

Říjen 20 125 28 84 2499 2818  

Listopad 20 122 28 16 2570 2792  

Prosinec 16 116 28 16 2148 2321  

Celkem 2013 238 1462 321 605 27726 33585  

Průměr na 
měsíc 23,8 146,2 32,1 60,5 2772,6 3358,5  
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Část III. 
 

   Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a kontroly KÚ a OÚ. 
 
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena na Základní škole a Mateřské škole Osoblaha, 
příspěvkové organizaci inspekce kontrolního týmu ČŠI. V rámci inspekčního zjišťování bylo 
ředitelem školy zpracováno 7 zpráv (dotazníkové šetření) v elektronickém systému ČŠI (INSPIS). 
 
Z ostatních kontrol byly provedeny: 

 
1/  19. 5. 2016 - Krajská  hyg. stanice  MS kraje  Kontrola plnění povinností dle zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a dle Nařízení  vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při 
práci v budově školy.  Zjištění: -  v dílnách a tělocvičně v prostoru kolem radiátorů opadává 
omítka a v dílnách je potrhaná PVC krytina. Pokuta uhrazena a závada odstraněna (srpen 2018). 
 
2/  19. 5. 2016  Krajská  hyg. stanice  MS kraje  Kontrola plnění povinností dle zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a dle zák. 258/2000 Sb.., § 7 odst., 1. – podmínky ochrany zdraví při 
práci v budově školní kuchyně.  Zjištění: Ve skladovém zázemí byl poškozen povrch stěn – 
omítky a nátěr vzduchotechniky, robotu a kanalizačního potrubí. Pokuta uhrazena a závada 
odstraněna (srpen 2018). 

 
3/ 30. 8. 2016 Krajská  hyg. stanice  MS kraje  Kontrola plnění povinností stanovených 
v zákoně č. 255/2012 Sb. o kontrole a § 88 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.  
Zjištění – odstranění nedostatků z předchozí kontroly bez závad. 

-------------- 
4/ 30. 8. 2016 - Prověrka BOZP zaměřená na vyhledávání rizik – od 15. 8. – pravidelně 
každý měsíc Ing. Radúz Koval – OZO dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. – průběžné doplnění 
předpisů 
 
5/ 7. 6. 2016 – kontrola hospodaření „Finanční výboru obce Osoblaha“  
– kontrola čerpání příspěvku na provoz (leden až duben 2016 – nebyly shledány nedostatky 

 
6/ 25. 2. 2016 – kontrola vyúčtování příspěvku „Finanční výboru obce Osoblaha“  
– kontrola čerpání příspěvku – nebyly shledány nedostatky 
 
7/ 2. 12. 2015 - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění - nebyly zjištěny 
žádné závady 
 
8/ 11. 11. 2015 - Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Osoblaha, p. o. – příspěvku na provoz a 
mimořádný investiční transfer (žaluzie a kamerový systém)                   nebyly shledány žádné 
nedostatky 
 
10/ 26. 10. 2016Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál – kontrola plnění 
v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení        bez 
závad 
 
Poznámka:  Kontrolní protokoly jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 
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Část IV. 
Aprobovanost pedagogů na celé škole v % - výuka jednotlivých předmětů. 
 

PŘEDMĚT školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

I. stupeň 54,24 47,18 

Jč 100 100 

Cj 0 0 

D 100 100 

Ov 25 25 

Z 0 0 

M 100 100 

Př 0 0 

F 100 100 

Ch 0 0 

Hv 0 0 

Vv 100 100 

Tv 0 0 

PC 0 100 

Pv 0 0 

 
Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu, zařízení. 

  školní rok 2014/2015 školní rok 2015/2016 

Nastoupili 0 0 

 
Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: 

  školní rok 2014/2015  školní rok 2015/2016 

Nastoupili    1    0  

 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

Odešli    0 1 0 0 

 
Počet pracovníků v důchodovém věku a bez pedagogické nebo odborné způsobilosti: 

  školní rok 2014/2015  školní rok 2015/2016 

Důchodový věk 1 1 

bez způsobilosti 3 3 

 
Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: 

  školní rok 2014/2015  školní rok 2015/2016 

Nastoupili  1 1 

 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

Odešli 0 1 0 0 
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Mzdové podmínky pracovníků 

Celkový 
počet 

pracovníků 

Počet 
pedagog. 

pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

nepedagogických 
pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 
nenárokové 

složky 
mzdy pedagog. 

pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

nenárokové složky 
mzdy nepedagog. 

pracovníků 

a b a b a b a b a b a b 

27,8 26,9 18,4 17,9 27 903 27 345 13 452 15493 2 861 2942 1 102 1820 

 
a)  přepočtené počty pracovníků a mzdové ukazatele za rok 2014 
b)  přepočtené počty pracovníků a mzdové ukazatele za rok 2015 
 

Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v roce 2015/16 
 
I v tomto roce se zaměstnanci školy zúčastňovali akcí DVPP, které byly nutné k rozvoji odbornosti 
a Konkrétní vzdělávací akce a zapojení pedagogů jsou patrné z následujícího přehledu. 

 

Číslo akce 
Název akce ve školním roce 2015/16 

pedagogických pracovníků 
Jméno a příjmení pedagoga 

 Školení zdravotníků škol – základy první pomoci všichni zaměstnanci školy 

457374 Výchovné poradenství pro ZŠ a MŠ Vacula Daniel 

42874/2013 Koordinace v oblasti ICT – specializ. činnosti Kristiník Petr 

 Rozšíření kvalifikace „Přírodopis pro II. st. ZŠ Hrabovský Marian 

 Rozšíření kvalifikace „Přírodopis pro II. st. ZŠ Labajová Magda 

27893/2015 Církevní památky MS pomezí Kristiník Petr 

 Školení pro nakládání s chemickými látkami Hrabovský Marian 

 Školení pro nakládání s chemickými látkami Labajová Magda 

5308071550 Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI Machová Dagmar 

14706/2015

1501 

Úvod do školního mentoringu Kristiník Petr 

14706/2016

1501 

Úvod do školního mentoringu II Kristiník Petr 

14977/2014

1122 

Tradiční materiál netradičně – výzva č. 57 Hrabovský Marian 

14977/2014

1122 

Tradiční materiál netradičně – výzva č. 57 Labajová Magda 

Výzva č. 57 Využití moderních metod v technic. vyučování Hrabovský Marian 

Výzva č. 57 Využití moderních metod v technic. vyučování Labajová Magda 

5304551552 Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti Kolbeová Jana 

5304551552 Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti Kovalčíková Barbora 
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Číslo akce 
Název vzdělávací akce ve školním roce 

2015/16 ostatních zaměstnanců 
Jméno a příjmení 

ostatních zaměstnanců 

 Aktuální pracovněprávní problematika  Baránková Zdenka 

 Školení BOZP Jurčenko Grigorij 

 Pracovně-právní problematika Baránková Zdenka 

 Nemocenské a důchodové pojištění  2016  Baránková Zdenka 

 Školení první pomoci Všichni zaměstnanci 

 Školení hygienického minima Dardová Kamila 

 Školení hygienického minima Lanyiová Valentina 

 Školení hygienického minima Tošenovská Zuzana 

 Školení hygienického minima Houdková Lenka 

 
 

Část V 
 

Výkon státní správy 
 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 36, odstavce 3 zákona číslo 561/2004 Sb.,  
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, případně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 

číslo Rozhodnutí ředitele ve školním roce  2015/16 Počet Počet odvolání 

1 odklad povinné školní docházky 3 0 

2 dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

3 osvobození od výuky některých předmětů *) 0 0 

4 pokračování ve školní docházce  2 0 

5 opakování ročníku  0 0 

6 osvobození od povinné školní docházky 0 0 

 
Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů ve školním roce 2015/16 
 

Sledovaná kategorie dle zákona Počet 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 
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Část VI. 

 
Další údaje o zařízení 

 
Prezentace školy na veřejnosti, v soutěžích a další aktivity školy 
 
 1) sportovní akce a soutěže - 
 
 - atletických závodech „O pohár rozhlasu“ 
 - okrskové kolo Mc Donald´s Cupu  
 - šachové turnaje 
 
2)  naukové a vědomostní soutěže a aktivity 

Noc v muzeu – historické aktivity 

Hrubínův Špalíček. Recitační  soutěž žáků 1. až 5. tř. 

Školní kolo olympiády JČ proběhlo ve čtvrtek 3. prosince 2015, zúčastnilo se celkem 8 žáků 

V okresním kole reprezentovala K. Adamopulosová  

ročník školní dějepisné  soutěže mladých památkářů a architektů 

   

beseda s novinářem, cestovatelem a spisovatelem  Tomášem Poláčkem, autorem knihy  Z Prahy 

do Ohňové země 

Hrátky s historií se uskutečnily ve dnech 6. – 8. června v Praze 

 
  
 
3)  zapojení do života v obci, spolupráce s jinými subjekty 
 
 - podzimní dopoledne aneb Honba za pokladem s rodiči žáků první třídy 
 - Stonožkové odpoledne   
 - mikulášská nadílka pro děti z MŠ a žáky I. stupně 
 - pokračování spolupráce s občanským sdružením ALTHAIA, které poskytují sociální služby  
   a poradenství s hlavním zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané skupiny obyvatel 
 - VÁNOČNÍ TRHY v KD ve spolupráci s místními organizacemi 
 - vystoupení pěveckého kroužku na společenských plesech v obci a okolí  
 - veřejná vystoupení dramatického kroužku  
 
 
4)  veřejně prospěšná činnost, spolupráce a zapojení do veřejných sbírek 
 
Kromě výše popsaných aktivit jsme také zapojeni do spolupráce s okolními obcemi v rámci 
komunitního plánování, které je zaměřené na skupinu obyvatelstva, zejména rodiny s dětmi, 
mládež a další osoby ohrožené sociálním vyloučením. Byla také zahájena činnost pracovní 
skupiny Vzdělávání, která se zabývá problematickou výchovy a vzdělávání ve vztahu k sociálním 
podmínkám rodin v našem regionu. 
 
Žáci i pedagogové se i letos zapojili do řady veřejných sbírek aktivit zaměřených na podporu 
zejména dětí, které mají zdravotní či existenční problémy a jejich rodiny je samostatně neumí 
finančně zabezpečit. Níže uvádím okruhy podpory a částky, které byly odeslány. 
 
Život dětem – odesláno 2 455,- Kč  
Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České 
republiky 
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Stonožka  – odesláno 3 083,-Kč  
Stonožkové hnutí-NA VLASTNÍCH NOHOU-v roce 2015(16) podpořilo z finančních prostředků 
získaných od mnoha zapojených škol na další nákup školních a sportovních potřeb a vybavení 
nemocnic pro děti z válkami poničených vesnic a měst.  
 

Podpora hippoterapie – odesláno 910,-Kč  
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu jeho 
hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží hlavně ke zlepšení, obnově 
a stabilizaci duševní a tělesné kondice. 
 

 
 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   
Bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků je věnována náležitá pozornost. Stanovená komise 
každoročně kontroluje stav budov a vybavení školy a zjišťuje závady ohrožující bezpečnost 
pracovníků při práci. Součástí prověrek je také kontrola revizních lhůt stanovených předpisy 
BOZP a kontrola příručních lékárniček. Na základě zápisu prověrkové komise a zápisů učitelů 
v knize závad jsou pak závady odstraňovány v pořadí důležitosti.  
 
Revizní prohlídky dle stanovených termínů 
 
 druh revize časový interval           poslední provedení   platí do: 
  
 elektro budovy 3 roky 2015 2018 
 elektro pomůcky 1 rok 2015 2016   
 elektro přístroje 2 roky 2015 2017 
 hromosvody 5 let 2016 2021  
 tlakové nádoby 1 rok 2013 2014 
 kotelny 1 rok 2013 2014 
 komíny 1 rok 2014   2016 
 výtahy čtvrtletně 6/2016 9/2016 
 hasicí přístroje 1 rok 2016 2017  
 Tv nářadí 1 rok 2016 2017 
 
 
Příruční lékárničky 
 
Na pracovišti se používá celkem 8 příručních lékárniček (pavilon, kotelna, ŠJ, hlavní budova, 
správní zaměstnanci, školní družina, MŠ a školní dílna), které jsou pravidelně kontrolovány a 
obnovovány dle expirační doby. 
 
 
Úrazy ve školním roce 2015 - 2016:            
 
zapsáno – 17 úrazů,  se záznamem na MŠMT – 0,   pracovní úrazy - 1     
    

Druh pojištěného majetku nebo činnosti pojištěno 
počet 

pojistných 
událostí 

celková 
výše plnění 

v Kč 

Nemovitosti – budovy    *) ANO 0 0 

Movitý majetek:  zařízení školy ANO 0 0 

                            didaktická technika ANO 0 0 

                            osobní majetek žáků- 
pracovníků 

ANO 0 0 
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Odpovědnost za pracovní úrazy ANO 0 0 

Odpovědnost za školní úrazy žáků  **) ANO 0 0 

Rizika nákazy při školním stravování ANO 0 0 

 
*)   nemovitosti - budovy byly v letošním roce převedeny ze zřizovatele na školu 
 
 
Schváleno ped. radou 
V Osoblaze dne: 10. 10. 2016     

         zpracovali:   Mgr. Eliška Jurčicová 

        

Mgr. Petr Kristiník 

 

 
 
 
 
 
 
Za školskou radu:  dne: 10. 10. 2016     

Bohuslava Horňáková 
 
Mgr. Marian Hrabovský 
 
Jitka Miovská 
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Část VII. 
 

Finanční část 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015(16) – PŘEHLED 

 

Výnosy 

 

Celkové výnosy 14 954 272 

Státní dotace 10 964 236 

Dotace od obce, ÚP Bruntál, Obec Dívčí Hrad  2 333 705 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů a zákonných zástupců                                                     

(stravné + kroužky + poplatky MŠ) 
764 334 

Příjmy z hospodářské činnosti 706 477 

Ostatní příjmy (jaké) úroky, ostatní služby, vlastní zdroje 185 520 

 

 

 

Náklady 

 

Neinvestiční výdaje 14 758 969 

Investiční výdaje 598 139 

Náklady na mzdy pracovníků 8 097 772 

Odvody zdravot. a sociál. pojištění 2 703 728 

Výdaje na učebnice 111 423 

Výdaje na další vzdělávání pracovníků: 48 531 

                                                             z toho kursovné 40 900 

                                                             z toho odborná literatura  

                                                             z toho cestovné 7 631 

Stipendia  

Ostatní provozní náklady 3 797 515 

 

V Osoblaze 14. 10. 2016      zpracovala:  Zdenka Baránková 


