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I. Vize a poslání školy 

 

ZŠ Nižbor je obecní škola 1. stupně se školní družinou. Za poslední desetiletí prošla zásadní proměnou, nejen 

vnější, ale i vnitřní. Počet žáků se pravidelně navyšuje, proto škola v současnosti neřeší existenciální problémy 

jako před několika lety. To vypovídá o kvalitě školy a zájmu rodičů o umístění dětí do této školy.  

ZŠ Nižbor je vnímána a koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím  prostředí 

malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím 

procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání. 

Zachovat status rodinné školy je primárním hlediskem při dalším rozvoji školy. Prostřednictvím připravova-

ných projektů chce škola budovat vzájemné propojení mezi školou, dětmi a rodinami žáků a tím posilovat 

zdravé mezilidské vztahy. Na budování pozitivních, tolerantních a přátelských vzájemných vztahů mezi žáky 

je kladen prioritní důraz. Cílem všech pedagogických pracovníků školy je vytvářet dětem kladný vztah k ce-

loživotnímu učení, radosti z poznávání a  vzájemného sdílení dovedností.  

 

 

II. Základní informace o škole 

 

1.  Povinné údaje o škole 

Název:                 Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Sídlo:                   Školní 25, 267 05 Nižbor 

Zřizovatel:           Obec Nižbor 

     Obecní úřad Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor 

IČO:                     75030047 

web. stránky:       www.zsnizbor.cz 

e-mail:                 info@zsnizbor.cz 

 

Škola hospodaří od 1. 10. 2002 jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je Obec Nižbor. Škola má 

kapacitu 140 žáků. Vyučování probíhá v pěti třídách s prvním až pátým ročníkem. Každý ročník je samostatný. 

Navštěvují ji i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány v běžných třídách. ZŠ 

Nižbor vyučuje anglický jazyk již od 2. ročníku. 

Odpolední činnost zajišťují tři oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků. Obědy pro žáky a zaměstnance 

školy jsou ve spolupráci s nižborskou MŠ Sluníčko dováženy do školní výdejny jídel. Ve škole se vzdělávají 

žáci ze spádových obcí Nižbor, Stradonice a Žloukovice. 

 

2.  Personální zabezpečení školy 

Pedagogický sbor školy tvoří: 

• Sedm plně kvalifikovaných učitelek. Z toho pět pedagogů zajišťuje třídnictví v jednotlivých třídách, 

pět pedagogů je zaměstnáno na plný úvazek a dva  pedagogové na částečný úvazek. 

• Tři plně kvalifikované asistentky pedagoga. 

mailto:info@zsnizbor.cz


- 4 - 
 

• Provoz školní družiny zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky školní družiny. 

 

Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci škol: 

• školnictví a úklid školy zajišťují dvě zaměstnankyně školy. 

 

Vedením školy byla pověřena Mgr. Ivana Vrbková, do funkce ředitelky ZŠ byla nově jmenována k 1. 8. 2018. 

 

 

3.  Počty žáků ve školním roce 2018/2019 

 

Školní docházku k 1. září 2018 zahájilo na ZŠ v Nižboru 109 žáků a žákyň. 

Školní docházku ukončilo k 30. srpnu 2019 celkem 106 žáků a žákyň, z toho 55 chlapců a 51 dívek. Jeden 

chlapec byl vzděláván v zahraničí. 

21 žáků odešlo k 1. září 2019 do škol druhého stupně, dvě žákyně byly přijaty ke studiu na osmileté 

gymnázium. 

 

 

4.  Údaje o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 

 

Základní část zápisu do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhla dne 16. 4. 2019 v budově školy. 

K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí. 

Do prvního ročníku bylo přijato celkem 16 dětí, z toho jeden žák bude vzděláván v zahraničí podle par. 38 

školského zákona.  

O odklad školní docházky požádali zákonní zástupci pro celkem 6 dětí, z nichž všichni splnili zákonné 

podmínky pro odklad PŠD a  všem bylo v žádosti vyhověno. 

Před zápisem měli rodiče budoucích prvňáčků možnost navštívit školu, prohlédnout si prostory školy a 

především nahlédnout na proces výuky přímo ve vyučovacích hodinách. 

 

 

 
 

 

 

III.  Údaje o výsledcích vzdělání a chování žáků 
 

 

Prioritním cílem školy je vzdělávání žáků v souladu s RVP ZV, platnými zákony a vyhláškami MŠMT. 

Veškeré dění ve škole má jednotný cíl – zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu v nejlepším zájmu 

každého žáka a postupné probouzení zájmu žáků o poznávání a celoživotní vzdělávání.  

K úspěšnému realizování cílů ŠVP a zvyšování atraktivnosti výuky i školy jako takové napomáhají především 

pestré, podporující a pro žáka zajímavé metody výuky a podporující přístup pedagogů vylučující strach 

z neúspěchu, z vlastního selhání a vytvářející pocit sounáležitosti se svou školou. 
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1.  Učební plány 

 

V prvním až pátém ročníku vyučování probíhalo dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

č. j. 44/2016 v souladu s RVZ ZV MŠMT.  

 

 

2.  Výsledky vzdělávání 

 

Výuka probíhá v souladu s RVP ZV převážně klasickým způsobem souběžně s používáním moderních 

vyučovacích metod v souladu s nejnovějšími výukovými trendy. Škola hodnotí žáky klasickým způsobem, 

známkami ve stupnici 1 – 5.  

 

Žádný žák školy nebyl hodnocený nedostatečnou známkou. 

 

Následující tabulky poskytují přehled o průměrném prospěchu v jednotlivých ročnících a také informaci o 

počtu zmeškaných hodin: 

 

Průměrný prospěch ve školním roce 2018/2019 za 1. pololetí 

 

 
 

 

Průměrný prospěch ve školním roce 2018/2019 za 2. pololetí 

 

 
 

 

3.  Hodnocení chování žáků 

 

Žáci školy jsou vedeni ke vzájemné ohleduplnosti, slušnosti, toleranci k žákům z odlišného sociálního 

prostředí a odlišné zdravotní způsobilosti a k dodržování pravidel chování daných školním řádem.  

V průběhu školního roku byly uděleny dvě ředitelské důtky. 

Žádný žák školy nebyl hodnocen sníženým stupněm chování. 

 

 

4.  Testování žáků 

 
Zjišťování dosažené úrovně vědomostí žáků proběhlo v předmětech matematika a český jazyk.  

Zvýšená pozornost byla věnována zajištění kompetencí žáků 5. ročníku takovým způsobem, aby žáci 

bezproblémově zvládli přechod na 2. stupeň ZŠ.  

 

ročník počet žáků  dívky chlapci průměrný vyznamenání prospěl zameškané průměr

prospěch hodiny

1. 18 6 12 1,016 18 0 813 45,167

2. 20 13 7 1,056 20 0 768 38,4

3. 23 12 11 1,141 19 4 1071 46,565

4. 25 11 14 1,316 20 5 1053 42,12

5. 23 12 11 1,2 18 5 630 27,391

ročník počet žáků  dívky chlapci průměrný vyznamenání prospěl zameškané průměr

prospěch hodiny

1. 17 5 12 1,034 17 0 759 44,647

2. 19 12 17 1,053 19 0 624 32,842

3. 22 11 11 1,142 20 2 1149 52,227

4. 24 21 3 1,278 21 3 855 35,625

5. 23 12 11 1,2 18 5 852 37,043



- 6 - 
 

K testování úrovně vědomostí žáků byly zajištěny dostupné srovnávací testy: 

 

• matematický klokan pro žáky 3–5. třídy, 

• matematické srovnávací soutěže Pangea pro žáky 5. třídy, 

• SCIO testy pro žáky 5. třídy. 

 

V závěrečném hodnocení byly výsledky žáků hodnoceny jako výborné. V českém jazyce patřila naše škola 

mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování a v matematice byly výsledky žáků lepší než u 80% zúčastněných 

škol.  

 

 

 

IV. Oblast prevence sociálně - patologických jevů 
 

 

1.  Shrnutí aktivit – základní roviny prevence 

 
Vztahy mezi žáky, prevence šikany a kyberšikany a prevence školní neúspěšnosti se staly prioritními tématy 

školy. Nutnost zvýšené pozornosti tohoto celospolečenského problému si škola plně uvědomuje a naplňuje 

program prevence v rámci svých možností ve zvýšené míře.  

 

Pedagogové zaměřovali zvýšenou pozornost problematice v rámci třídnických hodin a formou besed průběžně 

během celého školního roku. Škola zahájila spolupráci s externí společností, která se oblastí prevence zabývá 

profesionálně. Preventivní programy s externím preventistou probíhaly ve třetí, čtvrté a páté třídě.  

Dále byl preventivní program školy naplňován besedami a interaktivními hodinami v rámci průřezových 

vzdělávacích témat a aktivit, začleňováním souvisejících témat dané problematiky vyučujícími přímo do 

výuky v návaznosti na probírané učivo, především v hodinách českého jazyka, prvouky a přírodovědy. 

 

Děti se zúčastnily množství školních aktivit a akcí v rámci školní výuky v rozmanitých zájmových oblastech, 

např. sportovních, kulturních, dovednostních, znalostních a přírodovědných. 

 

 
 

 

2.  Pravidelná zájmová činnost jako součást prevence   

 

Škola žákům nabízí a podporuje množství mimoškolních zájmových aktivit v prostorách školy a také aktivně 

podporuje účast žáků na zájmových aktivitách jiných subjektů. Cílem všech školních i mimoškolních aktivit 

bylo průběžně seznamovat žáky s možnostmi směrování vlastních zájmů a aktivit v jejich volném čase. 
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Ve školním roce nabízela škola tyto zájmové aktivity: 

• Hra na kytaru  

• Hra na klavír a hudební nauka ve spolupráci s LŠU Králův Dvůr 

• Jóga pro děti 

• Keramika  

• Hokejbalový kroužek 

• Angličtina s rodilým mluvčím pro 1. a 2. třídu 

• Vědecký kroužek plný pokusů 

 

 

3.  Personální podpora 

 

Všem žákům ve škole je věnována individuální péče a zároveň je prostřednictvím základní roviny prevence 

kladen důraz na práci s celým třídním kolektivem. Je-li potřeba věnovat dítěti zvýšenou pozornost, mají rodiče 

možnost konzultace s metodikem prevence, s výchovným poradcem prostřednictvím školského poradenského 

pracoviště a zároveň možnost kdykoliv využít konzultací s třídními učiteli či s vedením školy.  

Škola zintenzivnila spolupráci se ŠPZ - PPP Králův Dvůr, se kterou konzultuje dílčí problematiku a 

poradenství. 

 

 

 

V.  Další vzdělávání pracovníků 
 

 

Pedagogický sbor je průběžně dlouhodobě vzděláván formou průběžného vzdělávání a samostudia. Plán 

DVPP vychází z dlouhodobého a ročního plánu DVPP školy. 

Ve školním roce 2018/2019 byly uskutečněny tyto vzdělávací akce:  

 

1. BOZP a PO –  všichni zaměstnanci školy, 3. 9. 2018  

2. Jak pracovat s dítětem s ADHD ve školním prostředí –  všichni pedagogičtí pracovníci školy, 16. 11. 

2018 

3. Kurz poskytování první pomoci pro pedagogy v rozsahu 20 hod – všichni zaměstnanci ZŠ Nižbor, 27. 

a 28. srpen 2019  

4. Studium pro asistenty pedagoga – úspěšně absolvovaly dvě asistentky pedagoga ZŠ Nižbor 

5. Kvalifikační studium pro ředitele škol – úspěšně absolvovala ředitelka školy 

6. Celostátní seminář vychovatelů ŠD – zúčastnila se jedna vychovatelka ŠD, 24. - 25. 5. 2019 

 

 

 

VI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 
1.  Přístup veřejnosti k informacím 

 

Škola pravidelně informuje veřejnost o dění ve škole, o aktivitách školy a seznamuje ji s povinně 

zveřejňovanými dokumenty prostřednictvím: 

 

• webových stránek www.zsnizbor.cz , které byly nově vytvořeny v 1. pololetí školního roku, 

• veřejných informačních nástěnek spravovaných OÚ Nižbor v katastru obcí Nižbor, Stradonice a 

Žloukovice, 

• školní informační tabule vytyčené před budovou školy, 

http://www.zsnizbor.cz/
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• informačního zpravodaje – pravidelného čtvrtletníku obce Nižbor, kam škola pravidelně přispívá 

svými články a informacemi. 

• Každý zaměstnanec školy má nově zavedenou školní e-mailovou  schránku pro nastavení 

efektivnější komunikace s rodiči. 

 

 

2.   Akce školy 

 

Ve školním roce 2018 / 2019 zorganizovali pedagogové školy dětem bohatý seznam aktivit: 

 

  3. 10. – beseda s pí. starostkou K. Zuskovou (4. a 5. třída) 

  5. 10. – divadelní představení „Pohádky z budíku“ v hotelu Praha 

12. 10. – výlet do Techmánie Plzeň (všechny třídy) 

18. 10. – návštěva sklárny Rúckl (5. třída) 

říjen – prosinec – bruslení na Zimním stadionu v Berouně (2. a 3. třída) 

23. 11. – vánoční výstava, která se konala na Zámku v Nižboru   

30. 11. – divadelní představení „Zpátky do Betléma“ v hotelu Praha. 

 5. 12. – vyhodnocení výtvarné soutěže s tématem „Když se řekne NAŠE VLAST“, 

    Spolupráce 4 škol,   (2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo) 

  5. 12. – mikulášská besídka, návštěva Čerta, Anděla a Mikuláše ve škole 

  8. 12. – vánoční zpívánky ve Stradonicích (koncert žáků) 

11. 12. – vánoční jarmark ve škole (koncert, výtvarná výstava, společné zpívání koled) 

12. 12. – koncert J. Paulík a L. Musilová s výchovným pořadem Já, písnička. 

18. 12. – Vánoce ve sklárně – program pro děti a dospělé  (Zpívání koled, taneční    

               vystoupení) 

29. 1. –  ŠD kouzelník 

15. 3. –  sbírka pro kočičí útulek Spolek pro ochranu zvířat 

23. 3.  – poznáváme okolí - Dobříšsko. 

11. 4. – okresní kolo turnaje Hokejbal proti drogám 

23. 4. – návštěva Lidic (4., 5. třída)  

25. 4. -  výuka finanční gramotnosti aneb Velká rodinná rada (5. třída) 

duben - zahájení plavecké výuky v Tipsport Laguna Beroun (4. a 5. třída) 

16. 5. – účast žáků školy na Talentiádě 

30. 5. – Zmrzlinový den dětí, výroba zmrzliny, prezentace  

13. -14. 6. - rozlučkový výlet s přespáním v přírodě (5. třída) 

26. 6. -  Koncert žáků hudební školy ZŠ Nižbor 

27. 6. -  Dopravní hřiště v Berouně (4. - 5. třída) 

28. 6. – divadlo z Hradce Králové (všechny třídy) 
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3.  Aktivity v oblasti EVVO 

 

Budování kladného vztahu k přírodě, chápání souvislostí vlivu činnosti člověka na přírodu a rozvoj osobního 

přístupu k tématice je další významnou prioritou vzdělávání žáků školy v rámci EVVO výchovy. Škola 

zorganizovala tyto aktivity: 

 

20.11. Beseda s Hubertem Herrmannem – Zvířata v zimě  (1., 2. třída) 

18.12. Beseda s Pavlem Maulisem – Zvíře v nouzi (všechny třídy)   

15. 2.  Ochutnávka exotického ovoce – Bovys (všechny třídy) 

25. 3.  Beseda s Hubertem Herrmannem-  surovina, výrobek (1. - 2. třída) 

12. 4.  Meziškolní EVVO soutěž - téma: Lesní společenstvo (ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ   

           Tmaň) 

15. - 17. 4. CHKO Křivoklát – Příbytky lesních zvířat, stopování zvířat (všechny třídy) 

27. 6.  Den  s Lesy ČR – lesní pedagogika (1. - 3. třídy) 

4.  Projekty školy 

 

Ve školním roce proběhly následující projektové dny: 

 

• 26. 10. – projektový den v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa. 

• Celoročně probíhá projekt pro rozvoj čtenářské a sociální gramotnosti Čteme dětem. 

• V rámci spolupráce školy s rodinami proběhl v měsíci dubnu projekt V hlavní roli karton. 

• Spolupráce čtyř škol – škola aktivně spolupracuje se základní školou Hýskov, Tmaň a Karlštejn a ve 

spolupráci s nimi organizuje různé školní aktivity.  

 

5.  Aktivity v oblasti sociální gramotnosti 

 

• Žáci se aktivně formou koncertů, pěveckých vystoupení zúčastnili setkávání s důchodci např. při 

příležitosti jubileí, vánočních setkání, Tříkrálové sbírky apod.  

• Výroba vánočních přáníček pro seniory z Domova důchodců. 

 

 

 

VII. Materiálně – technické vybavení školy 
 

 

Budova školy prochází postupnou renovací a rekonstrukcí.  

Jednotlivé učebny jsou dostatečně vybaveny audiovizuální technikou (interaktivní tabule, PC) umožňující 

využívat moderní výukové metody.  

Žákům je k dispozici dobře vybavená počítačová učebna, ve které se nachází celkem 23 kusů stolních počítačů 

s připojením na internet. Nových 12 kusů bylo pořízeno přispěním zřizovatele (pět kusů) a ze sponzorského 

daru (sedm kusů). 

Škola průběžně zakupuje nový výukový software ke zkvalitnění výuky a k efektivnímu využití moderních 

technologií, kterými škola disponuje. 

O prázdninách proběhla rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance školy.  

Těší nás, že mnoho našich návštěvníků ocení naši školu slovy:,, Máte moc pěknou školu.“ 

 

 

 

VIII. Školní družina – vlastní hodnocení 
 

 

Činnosti školní družiny probíhají v souladu se ŠVP ŠD. 
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Školní družina připravila pro žáky kromě řady výletů a aktivit celoroční družinovou hru Máme rádi zvířata - 

Putování se zvířaty. 

Školní družina provedla na základě anketních lístků, které děti dostávají v posledních týdnech školního roku, 

hodnocení vlastní činnosti. Hodnocení prostřednictvím anketním lístku se zúčastnilo 63 dětí ze 75 zapsaných. 

Děti odpovídaly na dotazník s pěti otázkami: 

 

1. Co se mi v ŠD líbí? 

2. Co se mi v ŠD nelíbí? 

3. Která akce se mi líbila nejvíce? 

4. Můj návrh na změnu. 

5. Známka, kterou by hodnotily ŠD. 

 

1. Na první otázku se nejčastěji u dětí objevuje odpověď, že se jim líbí všechno, dále pak kamarádi, hodné 

paní učitelky, výlety a materiální vybavení ŠD. Negativní odpovědi byly pouze dvě, nelíbí se jim nic. 

2. Na druhou otázku odpovídaly děti ve většině, že není nic, co by se jim nelíbilo, někteří uvádějí jako zápor 

neshody se spolužáky a hluk, malým dětem se nelíbily soutěže. 

3. Odpovědi na třetí otázku byly velmi různorodé, každému se líbí něco. Obecně se nejvíce líbily výlety, 

starším dětem celoroční soutěž. Nejlépe děti hodnotily výlet do Tobogy, ale zařadily sem i Techmánii a 

ZOO v Plzni, které nebyly přímé akce školní družiny. Lze vnímat pozitivně, že žáci školu vnímají 

komplexně. 

4. Ke čtvrté otázce se cca 90 % dětí vyjádřilo, že by neměnily nic, objevují se zde jen návrhy na vylepšení 

ochranných sítí na školním hřišti, aby jim míč nepadal do potoka.  

5. Poslední byla známka pro ŠD. Zde se objevovaly zejména jedničky s hvězdičkou nebo se smajlíkem, šest 

dvojek, jedna 4/5 a několik bez známky. Výsledná průměrná známka byla 1,12, což lze zhodnotit jako 

velmi příznivý výsledek. 

 

 
 

Po zhodnocení získaných informací prostřednictvím ankety ŠD zaměří pozornost v příštím školním roce 

především na celoroční soutěž, ve které byly prostřednictvím dětí zjištěny slabiny. Cílem bude udělat soutěž 

atraktivnější pro nejmladší děti, aby se zvýšila jejich motivace se do soutěže aktivně zapojit. 

 

 

 

IX.   Výsledky kontrolní a inspekční činnosti 
 

 

Kontrola ČŠI ve školním roce 2018/2019 ve škole neproběhla. Poslední inspekce proběhla ve dnech 11. 5. – 

16. 5. 2017. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Finanční kontrola ČŠI o čerpání finančních prostředků státního rozpočtu ve školním roce 2018/2019 

neproběhla. 
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Provedené finanční kontroly ve veřejné správě Obce Nižbor proběhly ve dnech 21. 9. 2018 a 8. 3. 2018 bez 

zjištěných závad. 

 

 

 

X.   Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Hospodaření školy stojí na třech základních pilířích. Provoz školy je financován: 

1. zřizovatelem školy, Obcí Nižbor, 

2. MŠMT prostřednictvím KÚ Středočeského kraje, 

3. sponzorskými dary. 

Nemůžeme také opomenout drobné příspěvky škole a čas věnovaný rodiči žáků a příznivců naší školy. 

 

Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v přílohách: 

Příloha č.1.a.: Plnění plánu nákladů a výnosů za období leden – prosinec 2018 

Příloha č.1.b.: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2018 

 

 

 

XI.  Rozvojové a mezinárodní programy, granty 
 

 

Škola zajistila výuku plavání žákům zdarma díky dotacím poskytnutým zřizovatelem škola, KÚ SČK  a dotaci 

MŠMT na dopravu. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, kdy žáci dostávají v pravidelných 

týdenních intervalech produkt ze sortimentu ovoce a zelenina a jeden produkt  mléčného výrobku zdarma.  

Na pořízení moderní výukové techniky, nových webových stránek a výukových programů přispěli sponzoři 

školy celkovou částkou ve výši 102.000,- Kč. Tímto ještě jednou všem sponzorům školy děkujeme. 

 

 
 

 

 

XII.  Školská rada 
 

 

Dne 22. 8. 2005 byl vydán zřizovatelem volební řád a zřizovací listina školské rady. Školská rada byla zřízena 

ke dni 1. 9. 2005. 

Školská rada se ve školním roce 2018/2019 sešla dvakrát, dne 17. 12. 2018 a 23. 5. 2019. 
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Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka v počtu devíti členů, tři zástupci obce, tři zástupci z řad 

rodičů a tři zástupci z řad pedagogů.  Jednání školské rady se zúčastnili přizvaní hosté - ředitelka školy a 

místostarosta obce. 

 

17. 12. 2018 bylo na programu projednávání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2018/2017, 

rekonstrukce školy, plán akcí školy v novém školním roce 2018/2019. Byli přijati noví členové školské rady 

z řad rodičů, kteří vyšli z voleb rodičů. Proběhla volba předsedy školské rady. Bylo projednáno přijetí nového 

asistenta pedagoga pro třetí třídu.  

 

23. 5. 2019 byly na programu informace k zápisu nových žáků do první třídy, plán rekonstrukcí a malování 

během školních prázdnin, kde se jednalo o vymalování sborovny, opravy zdí ve čtvrté třídě, vybudování nové 

toalety se sprchovým koutem, zázemí pro nepedagogické zaměstnance školy  a rekonstrukce sociálního 

zařízení ve sborovně.  

Členové ŠR byli seznámeni s úmyslem školy zapojit se do projektu E-bezpečná škola. Schváleny byly dotace 

pro nákup nových počítačů a výukových programů. Byly zhodnoceny akce proběhlé během školního roku 

2018/2019.  

 

 

 

XIII.  Závěr 
 

 

Naše škola se snaží neustále rozvíjet takové aktivity školy, které jsou zajímavé nejen pro naše žáky, ale také 

pro rodiče žáků a širokou veřejnost. 

Za základní pilíř dobrého fungování škola považuje udržování a rozvíjení pozitivních vztahů  

se svým zřizovatelem i s dalšími institucemi.  

 

Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří svou trpělivostí a ochotou přispívají k příjemnému, 

přátelskému a bezpečnému klimatu a k naplňování cílů a vize školy. 

 

Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji, a to zejména vedení obce Nižbor a jeho 

zastupitelstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 21. 10. 2019 

 

Předloženo školské radě: 14. 10. 2019 

Projednáno na školské radě: 21. 10. 2019 

 

 

Vypracovala ředitelka školy Mgr. Ivana Vrbková 

Podpis ředitele a razítko školy:  
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Příloha číslo 1. a. 

 

 

 

Plnění plánu nákladů a výnosů za období leden - prosinec 2018 
 

       
      

Základní škola Nižbor 

       

  popis plán plnění % rozdíl 

  Náklady     

  Učebnice, školní potřeby 70 000,00  74 298,00 

 

-4298,00 

  Čistíci prostředky 40 000,00  31 003,00 

 

8997,00 

  Drobný hmotný materiál 50 000,00  17 940,00 

 

32060,00 

  Ostatní mat.,kancel.potřeby 35 000,00  51 789,68 

 

-16789,68 

  Pracovní oděvy 0,00  2 935,00 

 

-2935,00 

  Materiál celkem 195 000,00  177 965,68   17034,32 

         

  Elektřina   120 000,00  49 534,00 

 

70466,00 

  Vodné 30 000,00  45 503,00 

 

-15503,00 

  Energie celkem 150 000,00  95 037,00   54963,00 

         

  Drobné opravy 190 000,00  222 865,00 

 

-32865,00 

  Cestovné 6 000,00  41 320,74 

 

-35320,74 

  Úklidové služby 0,00  23 910,00 

 

-23910,00 

  Poštovné 500,00  304,00 

 

196,00 

  Telefon 18 000,00  19 404,76 

 

-1404,76 

  Revize  10 000,00  11 715,00 

 

-1715,00 

  Semináře, školení 6 000,00  15 564,00 

 

-9564,00 

  Služby ostatní + (PC,účto,plavání) 235 000,00  154 523,05 

 

80476,95 

  Bankovní poplatky 16 000,00  17 332,38 

 

-1332,38 

  Pojištění 12 580,00  23 080,00 

 

-10500,00 

  Odpisy 8 200,00  17 030,00 

 

-8830,00 

  Penále  474 074,00 

 

-474074,00 

  Služby celkem 502 280,00  1 021 122,93   -518842,93 

         

  5 Náklady celkem 847 280,00  1 294 125,61    -446 845,61  

        

  Výnosy     

  Úroky 0,00 80,97  -80,97 

  Školné-družina 125 000,00 142650,00  -17650,00 

  Rozpočet dotace OÚ 722 280,00 1152254,00  -429974,00 

  6 Výnosy celkem 847 280,00  1 294 984,97    -447 704,97  

       

       

        

  Výnosy - náklady   859,36      
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Příloha číslo 1. b. 

 

 

 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje 
ze státního rozpočtu v roce 2018 

      

  

    

Řá-

dek 

číslo 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Skutečně čerpáno              

k 31.12.2018 
  

1 a b 1   

2   A.1. Neinvestiční dotace celkem 6 012 389,00   

3   v tom:    

4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 6 012 389,00   

5   z toho:    a) platy 4 258 782,00   

6                  b) OON 61 750,00   

7                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 1 691 857,00   

27   A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 6 012 389,00   

  
 

   

  
 

   

 


