Základní škola Malé Svatoňovice
17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128,
info@zsms.cz, www.zsms.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2021/2022

Projednáno na pedagogické radě: 29. 8. 2022
Schváleno ve školské radě: 30. 8. 2022

Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

Charakteristika školy:
Základní škola Malé Svatoňovice
- příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; IČO: 49290649
- zřizovatel – Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, 542 34, IČO:00278114
- 1. – 9. ročník - 9 tříd
- ŠD - 2 oddělení
- ZŠ je umístěna ve dvou budovách: Schejbalova 131- 1. – 4. ročník, ŠD, tělocvična
17. listopadu 178 - 5. – 9. ročník, ředitelství
- ředitelka ZŠ: Mgr. Dagmar Kostelecká
- zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Václavková
Vzdělávací program:
1. - 9. ročník: Školní vzdělávací program „Škola pro život“
Hlavním cílem našeho ŠVP nazvaného Škola pro život je rozvíjet u našich žáků dovednosti, které
jim v budoucnu umožní bezproblémový vstup na trh práce, a vybavit je poznatky, které jim
umožní adaptaci na neustálé změny ve společnosti. K harmonickému rozvoji žáků je nutné, aby
škola plnila i roli výchovnou a podílela se na psychickém, fyzickém, estetickém a sociálním
rozvoji dětí, na výchově k toleranci a vedla je k pozitivnímu vztahu k životu.
ŠVP je uložen v ředitelně školy a je možno do něho nahlédnout.
Pracovníci školy:
Pedagogičtí pracovníci:
18
Jméno
Vzdělání
Pozn.
Mgr.Dagmar Kostelecká PřF, M - Z
ředitelka
Mgr. Ivana Václavková
PF, Rj – D, stát.zk.Aj zástupkyně ředitelky
Ing. Eva Brátrová
ČVUT, stroj.f., DPS
školní metodik prevence
Mgr. Petra Brejtrová
PF,Vych.,soc. ped., Nj
Mgr. Luboš Grunt
PF, Ch- Př
metodik inf. a kom. technologií
Mgr. Jana Gruntová
PF, Čj - Nj
Mgr. Alena Herzigová
PF, 1. stupeň
Mgr. Lada Jirsáková
PF, 1. stupeň - Hv
Mgr. Libuše Livňanská
PřF, M – Př
Mgr. Hana Nehybová
PF, 1. stupeň – Zt
Mgr. Irena Vítová
PF, M – F
výchovná poradkyně
Mgr. Jaromíra Zálišová
PF, 1. stupeň
Mgr. Jarmila Janýrová
UP, ČJ– Křesťanská v. částečný úvazek, rodičovská dovolená
Mgr. Lucie Hnízdilová
PF, ČJ – Etická v.
Mgr. Martina Švrčinová
PF, ČJ
Zástup za J. Janýrovou MD
Bc. Lucie Kociánová
PF, uč. prakt.vyuč.
Hana Jelínková
SŠ
duben 2020 – mat.+ rod. dovolená
Magda Jakubcová
SŠ,uč.odborného vyuč. zástup za H. Jelínkovou+ asistent ped.
 Asistenti pedagoga: Mgr.Kateřina Hubálovská, Bc. Barbora Arnoštová (MD), Bc. Jana Svobodová
(zástup za B. Arnoštovou), Magda Jakubcová
 Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci
 Další vzdělávání ped. pracovníků:
DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově,
Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov, Univerzita Hradec Králové, KÚ Královehradeckého k.
Vzdělávání v rámci projektu BPA: L. Hnízdilová, L. Grunt, E. Brátová
Vzdělávání v rámci projektu KiVa: L. Hnízdilová, A. Herzigová, P. Brejtrová
Jméno Účast na DVPP
Kostelecká Management – online KÚ
Herzigová 1 x KiVa
Jirsáková
1 x Český jazyk
Vítová
2x – Matematika, 1 x ICT
Livňanská 1x – Matematika, 1x Přírodopis
Brejtrová
2 x Německý jazyk, 1x KiVa
Gruntová
2 x Český jazyk
Hnízdilová 1 x KiVa
Brátová
1 x Anglický jazyk

Švrčinová
Janýrová




1x Český jazyk, 2 x Mediální výchova
1x Dějepis

Předmětové komise – 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, tělesná výchova.
Program byl zaměřen na doplnění a procvičení učiva z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole během
preventivních opatření souvisejících s COVID 19, na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program),
zařazování interaktivní výuky, evaluaci, práce se žáky s SVP
Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu Škola pro život
Tvorba a realizace ŠVP – koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková
- koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová
- koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová
- koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková
- koordinátor pro ICT: Mgr. Luboš Grunt
Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí a v rámci hospitací.
Naplňování hlavních cílů ŠVP během roku:
1/rozvoj celkové osobnosti žáka, vědomosti, dovednosti, schopnosti, osobní vlastnosti, praktické
dovednosti žáků – obsah jednotlivých předmětů, volitelné předměty, projekty, mimoškolní akce
2/ rozvoj znalostí a dovedností, které žáci uplatní v životě, teoretické poznatky spojovat s praxí exkurze, vycházky, projekty, besedy, výuka v přírodě – viz seznam akcí
3/ změna encyklopedického systému výuky na problémový, aktivizovat činnost žáka ve výuce, změnit
podíl práce učitele a žáka v hodině – práce s informací, různé zdroje informací, projekty
4/ zavádění efektivních metod výuky (projektové vyučování, skupinové vyučování.) a vybudovat tak
v žácích pozitivní vztah k učení, aby se pro ně stalo celoživotní potřebou - různé metody práce
v hodinách, využívání interaktivních dataprojektorů, tabletů v hodinách
5/ rozšiřování využívání komunikačních a informačních technologií, zavádět výpočetní techniku do
všech předmětů, rozšířit knihovnu, vést žáky k aktivnímu získávání informací – pořízení nových knih,
časopisů, využívání tabletů ve výuce, nová učebna informatiky, dataprojektory ve všech třídách
6/ důraz na výuku cizích jazyků a připravit žáky pro uplatnění i na světovém trhu práce (volitelné
předměty, zájmové útvary) – dělení jazyků na 2 skupiny umožňuje individuální přístup k žákům;
zapojení do jazykových soutěží, práce s časopisy v cizím jazyce
7/ vést žáky k volbě povolání, nabídnout možnost rozvoje žáků v různých oblastech činností (soutěže,
volitelné předměty, zájmové útvary, exkurze – viz seznam akcí )
8/ umožnit rozvoj všech žáků s různým stupněm nadání nabídkou zájmových útvarů s různým
zaměřením, organizováním soutěží jak naukových, tak výchovných, tak aby každé dítě mohlo rozvíjet
své nadání – viz seznam; v letošním roce omezené vlivem opatření ke COVID 19
9/ zařazovat nové metody integrace žáků se SVP do vyučování – využití PC, spolupráce s PPP, SPC,
zajistit podíl rodičů na práci s těmito dětmi – realizováno průběžně, využití doučování
10/ individuálně přistupovat k nadaným žákům a umožnit jejich seberealizaci ve vyučování (naukové
soutěže, projekty, nabídnout možnost získání informací, podílet se na organizování akcí pro spolužáky
– projekty – viz seznam akcí)
11/ vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; vést žáky k tomu,
aby respektovali individualitu každého spolužáka, udržovali mezi sebou pozitivní mezilidské vztahy a
úctu jeden k druhému – třídní aktivity, práce s třídním kolektivem – třídní učitelé, exkurze, programy
prevence – viz seznam akcí)
12/ vychovávat z dětí svobodné osobnosti, které budou umět vhodně obhájit svá práva a vyjádřit svůj
názor (třídní samospráva, Školní parlament, sebehodnocení, portfolia, autoevaluace v rámci třídy…)
13/ budovat vztah dětí k životnímu prostředí, využití školního pozemku, sběr papíru, bylin, kaštanů,
podíl na úpravě zelených ploch v obci – park, třídění odpadu, sběr kaštanů, léčivých rostlin,
environmentální programy, realizace přírodní zahrady
14/ vést žáky k zdravému životnímu stylu bez používání drog, rozvíjet fyzickou zdatnost žáků sportovní soutěže v rámci okrsku Úpice, nabídka zájmových útvarů, správné stravovací návyky,
programy prevence – viz prevence sociálně pat.jevů







Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- 20 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
- 19 žáků se zdravotním postižením
- 1 žák nadaný
- 12 žáků se účastnilo pedagogické intervence, kterou realizuje 5 učitelek
(Mgr. Hnízdilová, Mgr.Vítová, Mgr. Gruntová, Mgr. Václavková; Mgr. Livňanská)
- 3 žáci pracovali s asistentem pedagoga (1., 2., 8. třída)
- 1 žákyně v průběhu roku zahájila předmět speciálně pedagogické péče
- 9 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP)
- vyučující konzultují s asistentkami, výchovnou poradkyní a pracovnicemi PPP, SPC
metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP
- schůzky pro rodiče žáků se SVP jsou domlouvány individuálně dle potřeb
Práce se žáky nadanými
- realizuje se v rámci výuky individuálním přístupem k těmto žákům
- žáci jsou individuálně připravováni na různé soutěže (viz příloha – soutěže)
- organizace a zapojení do různých projektů, příprava kulturních vystoupení - v letošním
roce omezeno vlivem opatření proti COVID -19
- zapojení do Školního parlamentu
- nabídka zájmových kroužků – v letošním roce omezeno na kluby v rámci projektů
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
- byli vzděláváni 2 žáci cizí státní příslušnosti – 1 žák nástup v říjnu 2020, pracoval podle
PLPP a IVP, individuální práce se školním asistentem, jazyková příprava – 3 hodiny ČJ do
března 2022; od dubna 2022 zařazen na výuku ČJ v rámci Doučování
- 1 žák cizí státní příslušnosti žije v ČR od narození – začlenění do kolektivu za pomoci
školního asistenta, individuální přístup vyučujících
- od 1. 6. 2022 do jednotlivých tříd integrováno 10 žáků z Ukrajiny;
-žáci byli od března 2022 začleněni do adaptační skupiny, kde probíhala výuka ukrajinskou
učitelkou (zřizoval OÚ), 5 pedagogických pracovníků školy k nim docházelo ve volném
čase na výuku českého jazyka (březen – květen)
- od 1. 6. se tito žáci účastnili výuky českého jazyka dle speciálního rozvrhu a v ostatních
hodinách navštěvovali hodiny dle běžného rozvrhu, obsahem výuky v těchto předmětech
bylo seznámit se s terminologií těchto předmětů v českém jazyce; hodnoceni na
vysvědčení byli z ČJ, Vv, Tv



Environmentální vzdělávání – probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení
do ekologických projektů – viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů, přírodovědné
přednášky, zapojení do přírodovědných projektů



Výchovné poradenství – probíhá dle plánu; Mgr. Lucie Hnízdilová – změna výchovné poradkyně
od 1. 9. 2022
-individuální práce se žáky s výchovnými problémy, spolupráce s Oddělením soc. právní
ochrany dětí a sociální prevence Trutnov, s Policií ČR v Úpici, v Trutnově, s OÚ M.
Svatoňovice
- poradenství k volbě povolání – v 8. třídě v rámci předmětu praktické činnosti - Svět
práce; exkurze do výrobních podniků, spolupráce s Úřadem práce Trutnov a návštěva
veletrhu středních škol pro žáky 9. třídy se letos konala individuálně; informace o
prezentaci středních škol obdrželi žáci a rodiče elektronicky; možnost individuálních
konzultací k volbě střední školy pro žáky a rodiče
- práce se žáky s SVP
Prevence sociálně patologických jevů – probíhá dle plánu (Ing. E. Brátová) – viz příloha
- celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Vz, Ov
- zájmová mimoškolní činnost – viz přehled
- zapojení do projektu KiVa
- spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov
- spolupráce s Policií ČR v Úpici, v Trutnově



- spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice
- spolupráce s PPP Trutnov
- v letošním roce zaměřena na prevenci kyberšikany a sociální vazby mezi žáky (vliv
distanční výuky)


Finanční gramotnost
- na 1. stupni realizace v rámci školních projektů, v hodinách prvouky, vlastivědy
- na 2. stupni zařazen v 9. třídě volitelný předmět finanční gramotnost



Autoevaluace
Třídní kolektivy provádí autoevaluaci v rámci třídy.
Pedagogický sbor provádí autoevaluaci na pedagogické radě na konci školního roku.
Zákonní zástupci vyplňovali dotazníky hodnocení školy v červnu 2022, výsledky uvedeny na
webu školy
Žáci 9. třídy (17 žáků) se účastnili celostátního zjišťování výsledků v matematice a v českém
jazyce; úspěšnost v českém jazyce 63% (v ČR 66%), v matematice 46% (celá ČR 54%).
Výsledky jednotné přijímací zkoušky na střední školy (vykonalo 13 žáků 9. třídy) v českém
jazyce úspěšnost 53,4% (celá ČR 55,7 %); v matematice úspěšnost 42,9 % (celá ČR 45,4 %).



Školní parlament
-ve škole pracuje ŠP pod vedením E. Brátové
- tvoří zástupci 5. – 9. třídy
- organizuje školní akce, podává podněty k činnosti školy ředitelce školy

Nepedagogičtí pracovníci:

4

Jméno
Pracovní zařazení
Věra Formanová
uklízečka, Schejbalova 131
Pavla Zimmermanová
uklízečka, 17. listopadu 178
Blanka Prouzová
hospodářka, 17. listopadu 178
Zdeněk Holubec
školník, 17. listopadu 178 + Schejbalova 131
Odborný růst: Nepedagogičtí pracovníci se nezúčastnili během roku seminářů, školení.
Údaje o žácích:
 Počet žáků: 189 k 30. 9. 2021, 189 k 31. 3. 2022; k 1. 6. 2022 nastoupilo do ZŠ 10 žáků z Ukrajiny
 Počet tříd:
9
 Počet oddělení ŠD: 2
 Průměrný počet žáků ve třídě na 1. stupni – 17,2 žáků; na 2. stupni – 25,75 žáků
 Zápis do 1. třídy: duben 2022
- počet dětí k zápisu – 17, odklad školní docházky 3 žáci, 1 žák podal žádost o přijetí v 5 letech – PPP
nedoporučila- nebyl přijat
- do 1. třídy nastoupí 13 žáků
17. 6. 2022 – zápis pro děti z Ukrajiny – u zápisu 2 žáci – přijati


Vycházející žáci:
Název školy
Střední průmyslová škola, Trutnov
Střední zdravotnická škola, Trutnov
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hronov
Česká lesnická akademie, Trutnov
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová
Paka
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,
arch. Jana Letzela, Náchod

Počet přijatých
4
4
4
1
1
1

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Bezpečnostně právní akademie, Malé Svatoňovice
Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická
akademie, Náchod
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice
nad Metují
Střední škola řemeslná, Jaroměř
Odborné učiliště a ZŠ Sluneční, Hostinné
 Výsledky vzdělávání žáků:
Chování žáků:
Školní rok 1. pololetí
2. pololetí
2021/22
II. stupeň
2
0
2020/21
0
1
2021/22
0
0
III. stupeň
2020/21
0
0
0 hod.
6 hod.
Neomluvené hodiny 2021/22
2020/21
2 hod.
0 hod.

1
2
1
1
2
1

Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí
Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo
Průměr
1,10/ 1,16
1.
13/ 15*(2)
13/15
0/ 0
0/ 0
1,16 / 1,23
2.
18/ 18
18/14
0/ 4
0/ 0
1,22/ 1,31
3.
20/ 20
18/16
2/ 4
0/ 0
1,38/ 1,34
4.
13/ 15*(2)
7/11
6/ 4
0/ 0
1,51/ 1,45
5.
22/ 23*(1)
12/11
10/12
0/ 0
1,55/ 1,44
6.
25/ 27*(2)
11/ 14
14/ 13
0/ 0
1,89/ 1,85
7.
28/29*(1)
6/ 6
22/ 23
1/ 0
1,88/ 1,79
8.
28/ 30*(2)
7/10
19/19
2/ 1
2,00/ 2,12
9.
22/ 21
5/4
17/17
0/ 0
* žáci z Ukrajiny
Stravování žáků:
 Škola nemá vlastní jídelnu
 Stravování je zajištěno v Bezpečnostně právní akademii Malé Svatoňovice, s.r.o.
 V letošním roce se žáci v jídelně střídali podle speciálního rozvrhu, aby byla dodržena mimořádná
opatření v souvislosti s COVID – 19. Realizace byla velmi náročná.
 V červnu proběhla schůzka členů Školské rady, ředitelky školy a vedoucího jídelny k řešení
připomínek zákonných zástupců, žáků, zaměstnanců školy ke stravování. Byla přijata opatření, se
kterými byli zaměstnanci a žáci seznámeni.
Činnost školní družiny:
 Zapsáno 46 žáků
 Počet oddělení: 2
1. oddělení - žáci 1. a 2. třídy
2. oddělení – žáci 3. a 4. třídy
 ŠD je umístěna v budově Schejbalova 131, ke své činnosti využívá učebnu, tělocvičnu, školní
zahradu.
 Provoz ŠD je stanoven ve vnitřním řádu školní družiny, se kterým jsou zákonní zástupci přihlášených
žáků seznámeni na začátku školního roku.
 ŠD pracuje podle školního vzdělávacího plánu školní družiny.
 ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Zaměřuje se hlavně na relaxaci dětí, nezatěžuje je

v odpoledních hodinách dalšími výukovými programy, ale vhodnou a nenásilnou formou na ně
navazuje.
Činnost ŠD v tomto roce probíhala převážně venku.
Mimoškolní aktivity:
Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích byla do března 2022 ovlivněna
mimořádnými opatřeními v souvislosti s COVID – 19
– viz příloha
Zájmové kroužky při ZŠ:
Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID – 19 byl provoz kroužků omezen (kontakt více
tříd – vliv na karantény)
Kroužek
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Zdravotní
Přírodovědný
Český jazyk
Matematika



Třída/
Žáci
3.- 4./21
1.- 2./19
6. – 7./8
5.-8./12
9./11
9./11

Vedoucí
A. Herzigová
H. Nehybová
L. Livňanská
L. Livňanská
J. Gruntová
L. Livňanská

žáci navštěvují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší
žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu při TJ Sokol M. Svatoňovice

Rozvojové programy
 1/ Šablony III -Zlepšení kvality výuky na ZŠ M. Svatoňovice – školní asistent, projektové dny
 2/ DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ,EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012372 – partneři projektu s BPA – tablet (20), 3 dataprojektory
 3/ KiVa – prevence šikany
 4/ UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA;
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107, je spolufinancován Evropskou unií.
 5/ Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice
v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí; rozhodnutí č.:1190700243
Spolupráce se zákonnými zástupci
 Informační schůzky pro rodiče žáků proběhly pro 1. -5. třídu během září ve škole, v listopadu online,
ve 2. pololetí ve škole; průběžně během roku probíhají individuální konzultace dle předchozí domluvy
 Byla zavedena elektronická žákovská knížka pro žáky 3. – 9. třídy, zákonným zástupcům vyhovuje
 Informace předávány rodičům v rámci aplikace OFFICE 365 (MS TEAMS), která byla zavedena pro
všechny žáky školy v září 2020.
 V závažných případech byly informace předávány telefonicky, emailem.
 Informace o činnosti školy byly zároveň uvedeny na webových stránkách.
 Zpravodaj o činnosti školy je vydáván 1x ročně v červnu
Spolupráce s Mateřskou školou v M. Svatoňovicích
 Návštěva budoucích školáků ve škole v červnu 2022.
 Budoucí školáci navštěvují pravidelně výtvarná odpoledne vedená třídní učitelkou 1.třídy
 Informace pro rodiče budoucích školáků – předáno při zápise. Pozvánka na slavnostní zahájení
v srpnu 2022.

Inspekce, kontrolní činnost:
 Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb.
s odkazem na zákon 552/1991 Sb. 10. - 15. 3. 2022. Protokoly z provedené kontroly jsou uloženy
v ředitelně ZŠ.
 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného srpen 2022.
Školská rada:
ŠR pracovala ve složení:
za OÚ:
Marek Švrčina , Kamil David
za ZŠ :
Lucie Kociánová, Petra Brejtrová;
Volba na další období proběhla 22. 6. 2022 na PR, zvoleny Jana Gruntová, Eva Brátová.
za zákonné zástupce:
Markéta Dřevecká – předsedkyně,
Libor Kneifel
Volba na další období proběhla 18. 4. 2022 na TS. Znovu byli zvoleni stejní zástupci –
Markéta Dřevecká, Libor Kneifel.
Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání.
Materiálně technické vybavení:
 Učebna informatiky, cizích jazyků a přírodovědná učebna – úprava učeben a chodeb, výměna
skříní, nábytku v učebně informatiky, pořízení nových PC do učebny informatiky, výměna 3
dataprojektorů – hrazeno z projektu
 Úprava zahrady u 2. stupně – hrazeno z projektu Přírodní zahrada
 Úprava 1 učebny pro individuální výuku na 2. stupni
 Obnova tělocvičného nářadí
 Pomůcky a učebnice na jednotlivé předměty
Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023:
 Realizace Školního vzdělávacího programu – „Škola pro život“, změna ŠVP – Informatika – 4.,
5., 6. třída
 Zaměřit se na obnovení pozitivních sociálních vazeb mezi žáky,
 Pokračovat v realizaci školních projektů – Šablony IV
 Řešit zlepšení tepelně izolačních podmínek budovy 1. stupně s výměnou topení – připravit realizaci,
dotace byla schválena; realizaci bude provádět zřizovatel
 Připravit projekt na úpravu zahrady u 1.stupně
 Nákup nových učebních pomůcek a vybavení
 Prezentovat školu na veřejnosti, aktualizovat webové stránky, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí
Přílohy:
1/ Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2021/22
2/ Zpráva o hospodaření

1/ Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2021/22:

PROJEKTY






















Škola v přírodě /10. 9./
Začínáme spolu – adaptační kurz /23. - 24. 9./
Jsme na jedné lodi – adaptační kurz /26. 10./
Ať žijí duchové /15. 11./
Příběhy bezpráví – Mladí proti komunismu /25. 11./
Hledání společného – adaptační kurz /26. 11./
Koloběh života nejen v Krkonoších – projekt KRNAP /21. 3./
Jarní květiny /23. 3./
Koloběh života nejen v Krkonoších – projekt KRNAP /6. 4./
Počítám s tvou pomocí – prevence /8. 4./
Život stromu /28. 4./
Malá technická univerzita /6. 5./
Veselé zoubky /24. 5./
Nocování s výtvarkou /10. – 11. 6./
Strategie spolupráce – adaptační kurz /17. 6./
Řečtí bohové – dějepisný projekt /24. 6./
Hry bez hranic /28. 6./ - organizuje 9. třída
Přírodní zahrada – úprava zahrady u 2. stupně – celoroční projekt
Ekologické aktivity – sběr léčivých rostlin, kaštanů
Ovoce do škol – projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. a 2. stupně
Školní mléko –projekt EU, mléčné výrobky zdarma pro žáky 1. a 2. stupně

4.
5.
5.
1. – 4.
9.
5.
3. – 4.
2.
5. – 6.
5.
2.
2.
1.
výtvarný kroužek
5.
6.
1. – 8.
5. – 9.
1. – 9.

PROJEKTY S DOTACÍ
1/ ŠABLONY III -Zlepšení kvality výuky na ZŠ M. Svatoňovice – školní asistent, projektové dny
2/ DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ,EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012372 – partneři projektu – tablet (20), 3 dataprojektory
3/ KiVa – prevence šikany na školách
4/ PŘÍRODNÍ ZAHRADA pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice
v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí; rozhodnutí č.:1190700243

EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SOUTĚŽE









































Opevnění 2 světové války /3. 9./
Výlet s hádankami /3. 9./
Čapkova zahrádka – zahrádkářská výstava /17. 9./
Návštěva knihovny v Úpici – K. Čapek /23. 9./
Návštěva knihovny v Úpici – O. Sekora /30. 9./
Naše obec – beseda o historii, památkách, pověstech /6. 10./
Den s barokem – Broumov, Otovice /8. 10./
Návštěva MŠ ve škole /13. 10./- výtvarný kurz
Keramika s BPA ve škole /14. 10./
Planetárium Hradec Králové /19. 10./
Komunikujeme a nasloucháme /26. 10./
Keramika s BPA ve škole /11. 11./
Beseda se starostou obce, návštěva hasičské zbrojnice /18. 11./
Návštěva knihovny v Úpici – B. Němcová /25. 11./
Slavnost Slabikáře /26. 11./
Přírodovědné bádání na VOŠZ a SZŠ v Trutnově /27. 11./
Advent v Dřevěnce v Úpici /3. 12./
Beseda na Obecním úřadě /6. 12./
Kamarád pes – CAMISTERAPIE /8. 12./
Muzeum bratří Čapků /14., 16. 12./
Návštěva MŠ ve škole /19. 1./- výtvarný kurz
Přírodovědné bádání na VOŠZ a SZŠ v Trutnově /29. 1./
Návštěva knihovny v Úpici – J. Lada /3. 2./
Dentální hygiena /15. 2./
Keramika s BPA ve škole /16. 2./
Muzeum Pod čepicí Hronov a Rtyně v P. „Řemesla pod Jestřebími h.“ /18. 2./
Exkurze Dotek Horní Maršov /10. 3./
Přírodovědný program ZOO D.K.– „Rozmnožování savců“
Přírodovědný program ZOO D.K.– „Rozmnožování ptáků“
Beseda s účastníkem zimní olympiády v Pekingu /16. 3./
Přírodovědné bádání na VOŠZ a SZŠ v Trutnově /19. 3./
„Rozmnožování živočichů“, Dvůr Králové n. L. /19. 3./
Program SLŠ Trutnov „Lesní ptáci“ /28. 3./
Program SLŠ Trutnov „Hmyz v lese“ /28. 3./
Návštěva knihovny v Úpici – Dětští spisovatelé a ilustrátoři /31. 3./
Návštěva MŠ ve škole - výtvarný kurz a příprava na zápis do 1. třídy /6. 4./
Zápis do 1. třídy /7. 4./
Návštěva knihovny v Úpici – Eduard Petiška /7. 4./
Přírodovědné bádání na VOŠZ a SZŠ v Trutnově /23. 4./
Gotika v Kutné Hoře /27. 4./

9.
3.
1. – 7.
4.
3.
3.
8.

6.
6.
2.
4.
1.
zájemci
3. - 4.
5.
1. – 2.
7. – 9.
zájemci
3..
1. – 2.
6.
1. – 2.
6.
7.
2..
zájemci
zájemci
7.
6.
4.

3.
zájemci
7.


















Kurz 1. pomoci – žáci ze zdravotního kroužku /29. 4./
Zeměpisná a dějepisná exkurze Praha /10. 5./
Celoplošné testování ČŠI – český jazyk, matematika /17.,18. 5./
Návštěva MŠ ve škole - výtvarný kurz /18. 5./
Návštěva kostela – prohlídka varhan /19. 5./
Zeměpisná a dějepisná exkurze Praha /24. 5./
Preventivní program Mladý reportér – práce s informacemi /1.-3.6./
Preventivní program Bezpečnost na internetu /6. 6./
Návštěva MŠ ve škole - výtvarný kurz /8. 6./
Preventivní program MEDÚZA – práce s informacemi /10. 6./
Exkurze na Sněžku /15. 6./
Státní archiv Trutnov /16. 6./
Po stopách prusko – rakouské války v Trutnově /22. 6./
Agility – program sportu se psy /24. 6./
Návštěva psího útulku v Trutnově /27. 6./
Muzeum bratří Čapků – během června různé třídy

3.
8.
9.
6.
9.
4.
5.
3.
9.
9.
8.
5.
3. – 4.

SPORTOVNÍ AKCE

















Plavecký výcvik – Náchod /září – prosinec /
Dopravní výchova SVČ Trutnov /12. 10./
Dopravní výchova Dvůr Králové n.L. /21. 10./
Lyžařský kurz, “Skiareál Bret“ Žacléř /24. –28. 1./
Zimní sporty SVČ Trutnov /8. 2./
Lyžařský kurz, “Skiareál Bret“ Žacléř /21. –25. 2./
Zimní sporty SVČ Trutnov /25. 2./
Dopravní výchova SVČ Trutnov /26. 4./
Pohár rozhlasu – okresní kolo Trutnov /12. 5./
Pohár rozhlasu – krajské kolo H. Králové – starší žáci /26. 5./
SVČ Trutnov /27. 5./
Atletický čtyřboj – soutěž mezi školami okrsku Úpice /23. 6./
Sportovní areál Havlovice /21. 6./
SVČ Trutnov /24. 6./
Den her /24. 6./
Sportovní dopoledne /29. 6./

2. – 4.
5.
3. – 4.
3. – 4.
1. – 2.
1. – 2.
5.
5.
6. – 9.
8. – 9.
6.
6. – 9.
7.
8.
1. – 4.
5. – 9.

KULTURNÍ AKCE










Nebe nad hlavou – výstava výtvarných prací výtvarného a keramického kr. /7. – 14. 11./
Vánoční zpívání /3. 12./
Vánoční besídky /22. 12./
Kalendář 2022 – NÁMĚTY Z POHLEDNIC MALÝCH SVATOŇOVIC
Síla lidskosti – film a beseda - N. Winton, Kino Úpice /30. 3./
Velikonoční výstava v KK M. Svatoňovice – práce žáků /9. – 18. 4./
Čarodějnice - vystoupení čarodějnic /30. 4./
Návštěva ZUŠ Úpice s koncertem /11. 5./
K Čapek – fotograf – výstava v MBČ /5. 5. – 18. 5./

výt.kr.
1. – 2.
1. – 9.
6. – 9.
1. – 4.
1. – 4.
1.

ÚČAST A ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
Název soutěže
Soutěž v anglickém jazyce
okresní kolo - online

Účastník soutěže
Zilvar Jakub
Švrčina Jan

Třída
6.
8.

Umístění
1. místo
8. místo

Logická olympiáda
krajské kolo

Kultová Pavlína
Lux Michal
Kneifelová Petra
Brát Tomáš
Kneifelová Zuzana
Švrčina Jan

5.
5.
6.
6.
8.
8.

Matematická olympiáda Z6
okresní kolo- online

Kneifelová Petra

6.

4. místo

Matematická olympiáda Z8
okresní kolo

Kneifelová Zuzana

8.

3. místo

Biologická olympiáda
kategorie C

Lev Ondřej

8.

9. místo

úspěšní řešitelé

okresní kolo
Biologická olympiáda
kategorie C
krajské kolo
Poznávání přírodnin D
okresní kolo
Poznávání přírodnin C
okresní kolo
Poznávání přírodnin C
krajské kolo
Zdravotnický víceboj
mladší žáci
okrskové kolo
Zdravotnický víceboj
starší žáci
okrskové kolo
Hlídky mladých zdravotníků
mladší žáci
okresní kolo
Hlídky mladých zdravotníků
starší žáci
okresní kolo
Hlídky mladých zdravotníků
mladší žáci
regionální kolo
Hlídky mladých zdravotníků
starší žáci
regionální kolo
Požární ochrana očima dětí výtvarné práce
okresní kolo
Požární ochrana očima dětí výtvarné práce
krajské kolo
Pohár rozhlasu
starší žáci
okresní kolo
Pohár rozhlasu
starší žáci
krajské kolo
Atletický čtyřboj – okrsek
chlapci mladší
Atletický čtyřboj – okrsek
chlapci starší
Atletický čtyřboj – okrsek
dívky mladší
Atletický čtyřboj – okrsek

Lev Ondřej

8.

16. místo

Knapová Vanesa

7.

8. místo

Lev Ondřej

8.

3. místo

Lev Ondřej

8.

6. místo

5.

1. místo

6. + 7.

5. místo

9.

2. místo

5.

1. místo

9.

1. místo

5.

2. místo

9.

4. místo

Provazník Jakub ZŠ1
Bábík Jaroslav ZŠ2
Davidová Elen ZŠ3
Dvořáková Veronika ZŠ3
Sádovská Barbora ZŠ4
Dřevecká Tereza ZŠ4

2.
5.
6.
7.
9.
9.

2. místo
1. místo
1. místo
3. místo
2. místo
Čestné uznání

Davidová Elen ZŠ3

6.

3. místo

8. + 9.

2. místo

8. + 9.

3. místo

6. – 7.

1. místo

8. – 9.

1. místo

6. – 7.

2. místo

8. –9.

4. místo

Hlídka 1
Janýrová M., Kultová P., Bábík J., Dekker
Ch., Lux M.
Hlídka 1
Davidová E., Dvořáková T., Mereďová N.,
Gruntová K., Dudáček M.
Hlídka 2
Bartošovičová E., Dobrovolná N.,
Scholzová S., Daniš N., Popovič O.
Hlídka 1
Janýrová M., Kultová P., Bábík J.,
Dekker Ch., Lux M.
Hlídka 2
Bartošovičová E., Dobrovolná N.,
Scholzová S., Daniš N., Popovič O.
Hlídka 1
Janýrová M., Kultová P., Bábík J., Dekker
Ch., Lux M.
Hlídka 1
Bartošovičová E., Dobrovolná N.,
Scholzová S., Daniš N., Popovič O.

Karel E., Kostka F., Petíra L. Špelda D.,
Švrčina J.,
Večeř S., Baše K., Daniš N., Krivák K.
Karel E., Kostka F., Petíra L. Špelda D.,
Švrčina J.,
Večeř S., Baše K., Daniš N., Krivák K.
Špik A., Brát T., Havlas T., Havlas D.,
Frýba J.
Krivák K., Daniš N., Večeř S., Švrčina J.
Klevcovová A., Knapová V., Prouzová M.,
Dvořáková T., Kroulíková M.
Kneifelová Z., Teichmanová E.,

dívky starší
Atletický čtyřboj –
jednotlivci
MČR v plavání
motýlek na 200 m
MČR v plavání
dálkové plavání na 5 km
Závod ve windsurfingu
Na vlně WS 2022
Techno 293 - holky
Ústřední kolo žáků ZUŠ ČR
ve hře na dechové nástroje
obor trubka
Matematický klokan
školní kolo

Matematický klokan
školní kolo

SPEEDMAT
procvičování matematiky
a soutěž o ceny na PC

Kociánová B., Venclová B.
Špik Adam
Klevcovová Anežka
Krivák Kevin
Umlaufová Tereza

7.
7.
9.
6.

1. místo
1. místo
3. místo
3. místo

Umlaufová Tereza

6.

1. místo

Nosková Klára

8.

2. místo

Schroll Michal

6.

2. místo

Kultová Pavlína
Truxa Tomáš
Nývlt Martin
Killar Jan
Brát Tomáš
Kneifelová Petra
Püschel Vojtěch
Špik Adam
Forman Jan
Dekker Natálie
Švrčina Jan
Kneifelová Zuzana
Petíra Lukáš
Kultová Pavlína
Smutný Josef
Špik Adam
Přibyl Vilém
Švrčina Jan

5.

6.

7.

8.
5.
7.
7.
8.
8.

1. místo
2. místo
3. místo
úspěšný řešitel
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
úspěšní řešitelé
školní kolo

ŠKOLNÍ VÝLETY
1. – 3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Hrad Kost /1. 6./
Teplické skály, Hodkovice /8. – 9. 6./
Archeopark Všestary /10. 6./
Police nad Metují, Ostaš /14. 6./
Turnov, Valdštejn, Jinolice, Prachovské skály /14. – 15. 6./
Turnov, Valdštejn, Jinolice, Kost, Prachovské skály, bazén Hradec K. /17. – 19. 5./
Častolovice, Žamberk /21. – 22. 6./

2/ Zpráva o hospodaření
Základní škola Malé Svatoňovice
_______________________________________________________________

Rozbor hospodaření za rok 2021
_______________________________________________________________
1. Zhodnocení výsledků hospodaření
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání
Celkový příspěvek na činnost v roce 2021 činil 17.415.741,94 Kč, z toho příspěvek z prostředků
MŠMT – UZ 33353 (po konečné úpravě rozpočtu) přímé náklady na vzdělání ve výši 14.952.840,Kč, z dotace „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Malé Svatoňovice“ šablony II. (UZ 33063)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011531 ve výši 61.378,- Kč,
z dotace „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Malé Svatoňovice“ šablony III. (UZ 33063)
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018771 ve výši 180.005,74 Kč.
Příspěvek na činnost IROP ve výši 46.112,50 Kč, dotace IROP 95% ve výši 739.561,70 Kč. Dotaci
na pořízení investice ve výši 55.844,- Kč.
Z prostředků Obecního úřadu Malé Svatoňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 1.380.000,- Kč.
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2021 činily celkem 17.777.894,97,- Kč (z toho v hlavní
činnosti 17.777.894,97 Kč), výnosy pak 17.785.997,52 Kč (z toho v hlavní činnosti 17.722.613,52
Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk 8.102,55 Kč (z toho v hlavní činnosti -55.281,45 Kč)
1.2 Investiční činnost
Základní škola neobdržela v roce 2021 od zřizovatele investiční příspěvek.
V období od 1.1. do 31.12.2021 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek z projektu IROP
Učebna informatiky, cizích jazyků a přírodovědná učebna - ZŠ Malé Svatoňovice
R.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107 –
Pásový schodolez Liftkar PTR 130 ve výši 73.600,- Kč, Server HPE DL 160
Gen10 ve výši 136.688,- Kč, Dataprojektor 3LCD EPSON EB 3ks v celkové výši
178.408,66 Kč
Technické zhodnocení učeben v č.p. 178 ve výši 1.946.408,66 Kč.
1.3. Pracovníci a mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2021 byl stanoven ve výši
10.680.806,- Kč z toho (OON 8.000,- Kč a Podpora návratu do škol 19.250,- Kč), náhrady
za nemoc ve výši 20.816,- Kč, z dotace „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Malé Svatoňovice“
šablony II. (UZ 33063) CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011531 ve výši 38.906,- Kč z toho
(OON 24.000,- Kč), z dotace „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Malé Svatoňovice“ šablony
III. (UZ 33063) CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018771 ve výši 124.938,- Kč, náhrady za
nemoc ve výši 1.422,- Kč.
Z rozpočtu zřizovatele byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 24.200,- Kč (OON).
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2021 činil 10.896.100,- Kč.

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)
Doplňková činnost v roce 2021 byla realizována ve formě pronájmu. Celkové výnosy DČ v roce 2021
činily 63.384,- Kč, náklady 0,- Kč. Zisk z DČ činil 63.384,- Kč.
1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje
V roce 2021 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 41.000,- Kč.

1.6 Finanční fondy
Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 205.692,93 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových
prostředků za rok 2021 činila 216.857,76 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2021 185.637,- Kč.
Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 236.913,69 Kč.
Investiční fond (IF)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 685.295,94 Kč, tvorba z odpisů DHM činila 130.270,- Kč,
Tvorba fondu – investiční příspěvky ze státních fondů IROP ve výši 2 009.175,48 Kč, čerpání fondu
IROP 2 476.882,63,- Kč.
Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 347.858,76 Kč.
Rezervní fond (RF z HV)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 1.296.325,36 Kč. Tvorba ze zlepšeného HV 2020 ve výši 15.575,08 Kč.
Čerpáno z fondu v roce 2021 bylo ve výši 38.924,30 Kč. – IROP.
Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 1.272.976,14 Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů (RF)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 354.105,60 Kč. Fond byl tvořen z darů ve výši 41.000,- Kč.
Tvorba fondu z nespotřebované dotace EU ve výši 303.430,26 Kč.
Čerpání fondu v roce 2021 – nespotřebovaná dotace EU ve výši 171.295,60 Kč,
použití darů 44.857,- Kč.
Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 482.383,26 Kč.
Fond odměn (FO)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 84.561,- Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán.
Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 84.561,- Kč.
1.7 Péče o spravovaný majetek
Celkový objem oprav provedených v roce 2021činil 200.690,29 Kč.
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku k 31.12. 2021 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil
24.048.453,19 Kč. Z toho budovy 17.980.234,86 Kč, pozemky 299.627,40 Kč.
Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2021 provedena k 31.12.2021
- výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu (inventarizace
dlouhodobého nehmotného majetku 177.735,70 Kč, dlouhodobého hmotného majetku 552.482,18 Kč,
inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku 4.863.618,05 Kč.
Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k
31.12.2021 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k
31.12.2021 činí 14.050,- Kč, zůstatek na běžném účtu 2 526.634,26 Kč, zůstatek na účtu FKSP
219.582,59 Kč.

1.8 Závazky a pohledávky
V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2021 účtováno o účtech 321 a 311 Závazky z
titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31.12. 2021 34.866,- Kč. Dalším závazkem daň z příjmu
ze závislé činnosti 174.269,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 487.140,- Kč (účet 336),
odvody na zdravotní pojištění 210.115,- Kč (účet 337), závazky vůči zaměstnancům 1 218.476,- Kč
(účty 331 a 333), dohadné účty pasivní
136. 619,30 Kč ( účet 389), přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 000.000,- Kč
( účet 326).
Krátkodobé závazky celkem 3.261.485,30 Kč.
Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.
Pohledávky k uvedenému jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu krátkodobé poskytnuté
zálohy ( účet 314) ve výši 106.670,- Kč, pohledávky za zaměstnance – obědy
(účet 335) ve výši 6.863,- Kč, Pohledávky za vybranými vládními institucemi (účet 346)
ve výši 2.823.236,28 Kč, náklady příštích období (účet 381) 34.504,87 Kč.
Krátkodobé pohledávky celkem ve výši 2 971.274,15 Kč.
Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti.
1.9 Odvody do rozpočtu Obce Malé Svatoňovice
V roce 2021 nebyl proveden odvod do rozpočtu Obce Malé Svatoňovice.
2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu
V roce 2021 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši
(UZ 33353) 14.952.840- Kč.
Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.
V Malých Svatoňovicích 24 2. 2022
Mgr. Dagmar Kostelecká
ředitelka školy

