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1. Charakteristika školy 
 
Základní škola 

 Vidlatá Seč 

 Příspěvková  organizace 

 

 Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč 
 

 Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová 

 

E-mail: zs.vidlatasec@seznam.cz 

 

www stránky: www.zsvidlatasec.cz 

 

Vzdělávací program:  

1., 2., 3., 4. a 5.třída – Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

 

Typ školy: malotřídní škola 1. – 5. ročník 

                  školní družina 

                  školní jídelna 

 

Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 3 

                                       nepedagogických - 2 

  

Počet žáků: 1.ročník – 5 

                    2.ročník – 3 

                    3.ročník – 5 

                    4.ročník – 4 

    5.ročník -  2                 

 

                   celkem 19 žáků 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

mailto:zs.vidlatasec@seznam.cz
http://www.zsvidlatasec.cz/


2. Zápis do 1. třídy: 
  

Přijímacím řízením prošlo celkem 8 dětí. 

     

K povinné školní docházce bylo přijato 7 dětí. Zákonný zástupce 

1 žáka požádal o odklad školní docházky. Bylo mu vyhověno. 

 

 

 

 

 

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
I. třída – spojeny  ročníky    1. a 3. 

II. třída -  spojeny ročníky   2., 4. a 5. 

 

 

Všichni žáci splnili osnovy Školního  vzdělávacího  programu  

pro základní vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo 

nebyl klasifikován nedostatečně. 

 

17 žáků prospělo s vyznamenáním.  

           

Nebyla udělena žádná důtka. 

 

 
Jsme zapojení do projektů: 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášenou ČR – 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Litomyšl – Cestou Vzájemného Porozumění 

 Litomyšl – Místní Akční Plán 

 

 

 

 

 



4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –35  roků  praxe ve školství. 

 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ 

Litomyšl – speciální pedagog, 18 let praxe ve školství. 

 V současné době dálkově navštěvuje  magisterské 

studium – učitelství pro 1.stupeň základní školy. Tímto 

studiem si doplní chybějící vzdělání učitelky 1. stupně.  
 

 

Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – obor vychovatelství 

bakalář - 3 roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 14 let praxe 

ve ŠD na ZŠ.  

 

 

Dana Osecká – uklízečka, nastoupila 1.1.2013 za p. Záleskou. 

Pracuje zde 4. rokem. 

 

 

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 20 let praxe ve 

školství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 
 

Mgr. Věra Rejsová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Aktuální změny právních předpisů ve školství 2015 – 2016 

 Češtiny může bavit děti i učitele na 1.stupni ZŠ 

 Novela školského zákona pro ředitele škol 

 MAP – Strategické řízení a plánování 

 Angličtina pro mírně pokročilé 2 pro učitele ZŠ vyučující 

jiný jazyk než AJ 

 Konverzace s rodilými mluvčími z různých anglicky 

mluvících zemí 

 Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením na ZŠ- 

organizace vyučování, metody, zásady a formy práce, 

hodnocení 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky. 
 

 

 
 

Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně 

v ZŠ 

 Konverzace s rodilými mluvčími z různých anglicky 

mluvících zemí 

 Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením na ZŠ- 

organizace vyučování, metody, zásady a formy práce, 

hodnocení 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové 

preventisty.  

 

 

 



Hana Olbrichová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Zásady koncepční práce vychovatele ve školní družině a ve 

školním klubu 

 Prevence agresivity u školních dětí: úvod do problematiky 

Agrese je ok 

 Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně 

v ZŠ 

 Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením na ZŠ- 

organizace vyučování, metody, zásady a formy práce, 

hodnocení 

 

Marta Částková 
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen 

 

Dana Osecká 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 
 

 

Účast na soutěžích 

 

 

Přírodovědná soutěž – úspěchem bylo, že mezi žáky z 1.třídy se 

umístili naši žáci na 2. a 3.místě, ze 3.třídy se žáci umístili na 5. a 

7.místě a žákyně ze 4.třídy se umístila ve své kategorii na 1.místě. 

 

Klokan –matematická soutěž, zúčastňujeme se pravidelně každý 

rok. Letos jsme výrazný úspěch nezaznamenali. 

 

Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka – v obci 

Desná se konaly soutěže žáků z 1. a 2.stupně jednotlivých 

zapojených obcí. Naši žáci se umístili na krásném 1.místě.  

 

Fotbalový turnaj Bambini cup 2016 – pohár žáků 1.stupně 

v malé kopané v Dolním Újezdě. Naši žáci získali 5.místo. 

 

 
 

 

Prezentace školy 
 

 

Setkání rodáků – v naší obce se na podzim konal poprvé sraz 

rodáků. Do této akce jsme se zapojili Dnem otevřených dveří. Ve 

škole probíhala výstava fotografií z minulosti i současnosti a  

výstava učebnic. Návštěvníci si mohli prohlédnout veškeré 

prostory školy a zavzpomínat na svoje školní léta. 

 

Rozsvícení vánočního stromečku – na začátku adventu jsme 

přispěli krátkým kulturním programem na slavnostním rozsvícení 

vánočního stromečku v naší obci. 

 



Vánoční  výstava s koledováním – výstava z vánočně laděných 

výrobků žáků naší školy spojená s vánočním vystoupením pro 

veřejnost. 

 

Dětský karneval – tradiční akce konaná pro veřejnost, 

pomáháme při výzdobě sálu.  

 

Zápis do 1.třídy – Sněhurka přivítala  předškoláky a spolu 

s trpaslíky jim zadávali drobné úkoly. K zápisu přišlo 8 dětí. 

 

Veřejná sbírka – každý rok spolupracujeme s občanským 

sdružením CPK – CHRPA, které se zabývá výcvikem koní pro 

ústavy a léčebny v  celé  České republice. I letos proběhla veřejná 

sbírka formou prodeje dárkových věcí s tematikou koní.  Dále 

jsme se zapojili do sbírky, kterou organizuje Fond Sidus, který 

pomáhá vážně nemocným dětem. 

 

Sběr starého papíru – každoroční akce pořádaná školou, do 

které se zapojují rodiče, ale i obyvatelé naší obce. Výtěžek jsme 

použili na uhrazení vstupného na výletech. 

 

Den matek – akce pořádaná školou a obcí, která je určena široké 

veřejnosti. Žáci si nacvičí kulturní vystoupení, které je sestaveno 

z básniček, písniček a tanečků. Zúčastněné maminky, babičky 

dostávají od dětí pěkná přáníčka. 

Den dětí –  s  místními nadšenci jsme spolupracovali při 

organizaci Dne dětí. Letos to bylo na téma – Piráti. Této akce se 

zúčastnilo téměř 140 dětí z okolí. 

 

Přírodovědná soutěž v poznávání přírodnin – úspěchem bylo, 

že mezi žáky z 1.třídy se umístili naši žáci na 2. a 3.místě, ze 

3.třídy se žáci umístili na 5. a 7.místě a žákyně ze 4.třídy se 

umístila ve své kategorii na 1.místě.  

 

Projekt ,,Čtení pomáhá“ – již třetím rokem jsme se  zapojili do 

tohoto projektu, který podporuje čtení u školních dětí. Každý žák 

po přečtení knihy vyplní test znalostí o dané knize a pomyslných 



50 Kč za přečtení knihy pošle vybranému projektu. Do projektu 

se zapojili téměř všichni žáci ze 3., 4. a 5.třídy. 

 

Sběr plastových víček – zapojili jsme se do sběru víček pro 

postiženou  holčičku z Dolního Újezda. 

 

Sběr starého papíru – ve spolupráci s rodiči a obyvateli 

z Vidlaté Seče pořádáme pravidelně sběr starého papíru. Letos 

jsme tímto získali 5 000,-Kč, které jsme použili na školu 

v přírodě. 

 

Časopis ,,Zpravodaj“ – pravidelně přispíváme do obecního 

časopisu, kde obyvatele Vidlaté Seče informujeme o dění ve 

škole. 

 

Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče 

informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Vše doplňujeme 

fotografiemi. 

 
 

 

Další školní aktivity 

 

Žáci se během celého školního roku zúčastňují  akcí, které pro ně 

připravují jak paní učitelky, tak nám je nabízejí různé spolky. 

Z těchto nabízených programů vždy pečlivě vybíráme právě ty, 

které jsou pro děti určitým přínosem a děti si z nich odnášejí další 

poučení a pocity radosti. 

Ve školním roce 2016 – 2017 se jednalo o tyto akce: 

 

- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly. 

 

Zubní hygiena – budoucí zubní lékařky navštívily naše žáky 

s preventivním programem o zubní hygieně. Jedna z nich je naše 

bývalá žákyně. 

 



Plavecký výcvik – všichni žáci naší školy mají možnost zúčastnit 

se plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Poličce. Žáci 3. a 

4.třídy mají plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy povinnou. 

 

Drakiáda – s donesenými draky od rodičů žáci běhali na louce za 

školou. Těm šikovnějším se vznesl a krásně létal.  

 

Spaní ve škole – tradiční školní akce, která se koná před 

začátkem podzimních prázdnin. Děti společně tvoří dýňová  

strašidla a spí ve třídách ve spacácích. Pro většinu z nich je to 

úžasný zážitek.  

Hudba kolem nás – projektový den věnovaný hudbě. Tento den 

žáci zpívali, vyráběli si hudební nástroj, zúčastnili se výchovného 

programu o hudebních nástrojích. 

 

Návštěva ZD Dolní Újezd – vedoucí místní střediska ve Vidlaté 

Seči nás ochotně provedl jednotlivými pracovišti ZD. Žáci viděli 

práci krmičů, dojičů i opravářů. 

 

Vánoce v knihovně – návštěva vánoční výstavy v městské 

knihovně v Litomyšli s nákupem drobných dárků. 

 

Mikuláš a čert – kornout plný dobrot žáci získali od Mikuláše, 

který je přišel navštívit. Doprovázel ho i čert, který neposlušné 

děti pokáral. 

 

Barevný den – zábavná akce pro žáky. Každá třída si zvolila 

svoji barvu a soutěžilo se, která třída bude mít více věcí v této 

barvě. 

 

Výtvarná dílna s p. Třískovou- výroba plastové brože jako 

dárek na Vánoce pro svoje blízké. 

 

Kino Litomyšl – dětský film Tajný život mazlíčků a Šmoulové – 

Zapomenutá vesnice. 



 

Vánoční besídka – vánočně laděný den s vánočními tradicemi 

nadělováním dárků. 

 

Kabaret Honzy Petráše – pořad, který byl sestaven 

z pohádkového představení, soutěží a kvízů. 

 

3D promítání – žáci navštívili ZŠ Osík, kde zhlédli přírodopisný 

film ve 3D Podmořský svět. 

 

Beseda o včelách – včelař J.Brokeš nám umístil v naší škole 

výukové tabule o životě včel a potom žáky seznámil s jejich 

životem a význame pro člověka. 

 

Bubenická dílna – D.Androš předvedl žákům výchovný program 

Rytmy sběrného dvora. Jednalo se o hudební rytmicko – 

bubenické vystoupení se zapojením všech žáků. 

 

Bowling v Litomyšli – žáci si vyzkoušeli tuto hru v bowlingové 

hale. 

 

Hudební pořad – profesionální varhaník M.Kubát  přijel za žáky 

s výchovným programem Královská hudební hostina. Žákům 

představil světoznámého hudebního skladatele J.S.Bacha. 

 

Mobilní planetárium – to bylo postaveno v tělocvičně naší 

školy. Žáci v něm zhlédli vzdělávací program Astronomie pro 

děti. 

 

Velikonoce v knihovně – opět návštěva městské knihovny, 

tentokrát s programem  - Velikonoce. 

 

Škola v přírodě – v obci Horní Bečva jsme strávili pět dní 

poznáváním okolí, návštěvami zajímavých míst a relaxací. 

 



Pasování na čtenáře – každý rok se zúčastňujeme této akce, kde 

žáci 1.třídy jsou pasováni na čtenáře. Tuto akci organizuje 

Městská knihovna v Litomyšli. 

 

Ovoce a zelenina do škol – v rámci projektu Ovoce do škol 

získala naše škola ochutnávkový koš z různými druhy ovoce a 

zeleniny. Vše měli možnost ochutnat a poznat. 

 

IZS Litomyšl - Žáci mohli zhlédnout zákrok proti nebezpečnému 

pachateli, ukázku policejních psů, přílet policejního vrtulníku, 

ukázku bojového umění AČR, ukázku požárního sportu SDH 

Desná, ale i ukázku techniky policie, hasičů a záchranářů.   

 

Večerníček – vystoupení učitelů ze Základní  umělecké školy ve 

Žďáru nad Sázavou  s hudebním programem. 

 

Cyklistická soutěž –jedná se o jízdu zručnosti na kole. Žáci také 

soutěžili v testu znalostí z pravidel silničního provozu. 

 

Stavebnice Geomag – žáci stavěli z magnetické stavebnice. 

Podařilo se jim vytvořit nádherné stavby. 

 

 

V průběhu celého školního roku organizovala školní družina a 

přírodovědný kroužek různé výlety do okolí. Tím se žáci 

seznamovali  s krásami okolní krajiny a životem lidí. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Hodnocení poradenských služeb 

 

Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP ve 

Svitavách a s PPP v Ústí nad Orlicí. Protidrogová prevence 

probíhá podle Minimálního preventivního programu.  

Děti se mohou zapojit  do sedmi kroužků, které na naší škole 

pracují – anglický jazyk, výtvarný kroužek, přírodovědný 

kroužek, počítače, sportovní hry, náboženství a zpívání.  

Děti mohou každý den chodit ihned po vyučování do školní 

družiny, kde si pro ně paní učitelka připravuje různé činnosti – 

sportovní i  pracovní. Děti ke hraní využívají celý prostor školy. 

Snažíme se naplnit volný čas dětí vhodnými činnostmi. 

 

 

8. Vyhodnocení preventivní strategie 

 
Na konci tohoto školního roku jako vždy jsme provedli 

vyhodnocení celého programu. Především jsme se zaměřili na 

problém výskytu sociálně - patologických jevů. Uvědomujeme si, 

že je velmi důležitá snaha o zvýšení odolnosti vůči sociálně 

patologickým jevům a důležitost zvládnutí životních konfliktů. 

Proto na naší škole působí výchovný poradce, který je zároveň i 

metodikem prevence. Pravidelně se zúčastňuje školení a o jeho 

náplni informuje pravidelně ostatní pedagogy. 

Ředitel školy – pozoruje efektivitu prevence sociálně 

patologických jevů a sleduje problémy v kontextu celé školy. 

Zajišťuje organizační a personální věci. Pozoruje efektivitu 

prevence sociálně patologických jevů. 

Metodik prevence- vytváří preventivní programy a komunikuje 

pravidelně s učiteli v oblasti primární prevence. Upozorňuje na 

problémy a navrhuje pomoc a řešení. Sleduje a hodnotí realizaci 

programu. 

Výchovný poradce-radí žákům s jejich problémy a společně s 

ostatními učiteli se zaměřuje na žáky, kteří jsou jakkoliv ohroženi 

a snaží se zajistit adekvátní nápravu. Navrhuje řešení při 

porušování pravidel školy a také návštěvu odborného pracovníka. 



V oblasti prevence jsme se v tomto školním roce zaměřili 

především na tyto patologické jevy: 

- záškoláctví                                                                                                                                  

- šikana a násilí                                                                                                                             

- ohrožení mravní výchovy dětí                                                                                                     

- užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření                                                                  

- kriminalitu, delikvence a vandalismus                                                                                        

- rasismus a intolerance                                                                                                                

- syndrom zneužívaných a týraných dětí        

 

O vše těchto problémech jsme se žáky hovořili v hodinách 

prvouky, přírodovědy, čtení i při společných aktivně literárních 

hodinách. Znalosti a prevenci těchto jevů jsme také zařadili jako 

učivo  do našeho ŠVP. Některé situace a jejich řešení jsme si 

předváděli dramatizací a o hovořili o prevenci konkrétních 

problémů. Dramatizací posilujeme také zdravé  sebevědomí  žáků 

a snažíme se také snižovat jejich případné deprese. 

S žáky jsme probrali a dohodli si určitá pravidla a kontrolovali 

jejich dodržování. 

Podporovali jsme žáky v jejich schopnostech a dovednostech 

(účast v soutěžích, návštěva kroužků, veřejné vystoupení, aj.) 

Za hlavní prevenci jsme považovali zajistit vhodné využívání 

volného času dětí, a proto jsme nabízeli  žákům možnost 

navštěvovat ve škole několik zájmových kroužků. Jednalo  se o 

tyto kroužky:   

 

 

výtvarný kroužek- tvoření z přírodnin, různých druhů papíru, atd.  

                                                           

anglický jazyk-  procvičování slovní zásoby, konverzace  rámci 

probrané slovní zásoby, atd.  

pěvecký kroužek- vytvoření vztahu k hudbě, příprava na pěvecké 

vystoupení, apod.                                 

přírodovědný kroužek- vytváření kladného vztahu k přírodě, 

pozorování a zkoumání přírody  

sportovní kroužek- snaha o vytvoření kladného vztahu ke sportu, 

pohybové aktivity, aj.   

 kroužek výpočetní techniky- práce na PC 



 

Žáci měli také možnost navštěvovat hodinu náboženství a školní 

družinu, kde byl pro ně připraven bohatý program. 

 

V rámci vyučování nabízela naše škola oblíbené jednodenní 

výlety do přírody, návštěvy různých kulturních akcí-návštěva 

kina, divadla, knihovny, výstavy, apod. Dále jsme podporovali 

žáky ve sportovních aktivitách-plavecký výcvik, bruslení, 

sáňkování, dopravní soutěž, bowling, účast na fotbalovém utkání 

v Dolním Újezdě, aj. 

Vedli jsme žáky k tomu, aby si uvědomovali krásy přírody a 

vybudovali si celoživotní potřebu její ochrany. Pořádali jsme 

časté výlety do přírody, poznávali rostlinnou a živočišnou říši v 

našem okolí i jejich životní potřeby. 

Žáci se zúčastňovali  různých soutěží- výtvarné, sportovní,  

přírodovědné a pěvecké, kde mohli porovnat své vědomosti a 

dovednosti s žáky z jiných škol. 

Za velmi důležité jsme považovali navazování a udržování  

příznivého klima ve třídě a vytvářeli jsme optimální vztahy a 

důvěru mezi žáky a učiteli. Společně jsme řešili vyskytující se 

drobné kázeňské přestupku a vysvětlovali si zápory a nevhodnost 

určitého chování. 

Budovali jsme v dětech pozitivní vztah k našim národním 

památkám a snažili jsme se, aby si uvědomili nutnost jejich 

ochrany -návštěva Litomyšle-prohlídka historické části města.  

Snažili jsme se, aby si žáci osvojovali zdravý životní styl-Ovoce 

do škol, prodej mléčných výrobků, pohybové aktivity venku, 

apod. 

Seznamovali jsme žáky s ekologickou výchovou a nutností 

ochrany našeho přírodního bohatství. Z tohoto důvodu jsme 

žákům vysvětlovali  nutnost třídění odpadu a následně jeho 

recyklaci, pořádali jsme celoroční sběr starého papíru, ekologicky 

zaměřený program - Tonda Obal. Po celý školní rok jsme také ve 

škole třídili odpad.  

Pořádali jsme školu v přírodě- Beskydy, kde se žáci učili 

samostatnosti, spolupracovat s ostatními,   byl jim nabídnut  

bohatý program s různými aktivitami. Poznávali přírodu zdejšího 



kraje, seznámili se s historickými památkami této oblasti, viděli 

ruční výrobu zdejších výrobků, aj. 

Snažili jsme se zvyšovat spolupráci mezi školou a rodiči. Pořádali 

jsme pravidelné třídní schůzky, ale rodiče se mohli kdykoliv 

obrátit se svými starostmi a dotazy na školu.  Pro rodiče bylo 

připraveno vánoční zpívání, vánoční výstavka, kterou žáci 

připravovali i ve svém volném čase a vystoupení ke Dni matek. V 

tomto roce pořádala obec Sraz rodáků Vidlaté Seče a žáci se také 

podíleli na přípravě. 

 

 

Pokud bylo potřeba, spolupracovali jsme s PPP při diagnostice 

různých poruch a jednotlivé případy jsme osobně konzultovali s 

odborníky -návštěva  Mgr. Haklové, která monitorovala chování i 

činnost jedinců i celé třídy. 

Za velmi důležité jsme považovali soustavné vzdělávání 

pedagogů, proto navštěvovali různé vzdělávací akce, metodik 

prevence se zúčastnil školení Šikana a její prevence. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že i v příštím roce budeme rozvíjet 

osvědčené aktivity, zkvalitňovat plánování cílů, zúčastňovat se 

pravidelných školení , snažit se zvyšovat prezentaci školy na 

veřejnosti a spolupráci s rodiči i širokou veřejností.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Byl vydán nová Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání, který byl upraven podle školského 

zákona, který je platný k 1.9.2016. 

Jelikož se stále potýkáme s malým počtem dětí, podnikáme různé 

akce pro veřejnost. Tím se naše škola prezentuje na veřejnosti. 

 

Pravidelně aktualizujeme naše www stránky, kde všechny 

informujeme o dění ve škole.  

 

Cíle pro rok 2017– 2018 

 

1. Propagace školy – www stránky, příspěvky do regionálních 

časopisů 

2. Pokračování činnosti kroužků 

3. Pokračování v projektech: 

-MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášenou ČR – 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

-Litomyšl – Cestou Vzájemného Porozumění 

-Litomyšl – Místní Akční Plán 

4. Výuka zajímavá a přitažlivá 

 

 Noční pobyt ve škole 

 Vánoční koledování 

 Výlet do Prahy za památkami 

 Pohádkový zápis do 1.třídy 

 Účast na školním karnevale 

 Příprava oslavy Dne matek 

 Příspěvky do místního zpravodaje a regionálního 

deníku 

 Vydávání vlastního časopisu Školáček 

 Sběr starého papíru ve spolupráci s veřejností 

 Pomoc při organizování Dne dětí 

 Škola v přírodě 

 Aktualizace www stránek 



10. Údaje o výsledcích ČŠI 
 

V letošním školním roce proběhla  dne 31.5.2017 průběžná 

veřejnoprávní finanční kontrola. Kontrolou nebylo shledáno 

nedodržení účelovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Základní údaje o hospodaření – rok 2016  
 

Prostředky na platy 

 

Vyčerpáno celkem :  1 216 662,-Kč    

Z toho čerpáno z:  

Dotace KÚ : 

UZ 33353 927 667,-Kč / z toho náhr.za prvních 14 dnů nemoci 

1667,-Kč/ 

UZ 33353 OON   45 000,-Kč 

UZ 33052      34 895,-Kč                  

Obec:        209 100,-Kč 

 

                              

ONIV: 

 

Dotace UZ 33353                                                

Knihy, učební pomůcky:         10 551,- Kč 

Cestovné :      1 187,-Kč                 

Školení,pl.výcvik      8 676,-Kč                                                         

Zákonné pojištění:     3 889,-Kč 

Odvod do FKSP:   13 890,-Kč 

SP:              242 750,-Kč 

ZP:      87 390,-Kč  

Dotace UZ 33052 

SP:         8 723,-Kč 

ZP:         3 141,-Kč 

Odvod do FKSP          523,-Kč 

 

Celkem dotace UZ 33353  1 341 000,-Kč /SÚ 672 

Celkem dotace UZ 33052      47 282,-Kč /SÚ 672 

                           

                              

Dotace od Města Litomyšl 

 

Celkem dotace od Města Litomyšl: 1000,-Kč/SÚ 672 

 

1.Spotřeba materiálu 1000,-Kč 



Dotace UZ 33063 – Operační program Výzkum,vývoj a 

vzdělávání 

 

1.Spotřeba materiálu:  1 331,-Kč 

2. Cestovné:      665,-Kč 

Celkem dotace UZ 33063 1 996,-Kč/zaúčtováno v prosinci 2016  

388 0400 /MD  ve výši 1996,-Kč  a 672 0400 UZ 33063 ve výši 

1996,-Kč/ z důvodu,že přidělené finanční prostředky nebyly 

převedeny k 31.12.2016 na účet ZŠ 

 

 

Obec 

 

 

Celkem dotace od obce Vidlatá Seč:  590 000,-Kč/SÚ 672 

 

1. Spotřeba materiálu   186 527,16 /z toho 86 437,61 Kč 

za potraviny/ 

2. Spotřeba energie+vodné 172 484,30 

3. Opravy a udržování    41 719,80 

4. Cestovné       1 673,-Kč    

5. Ostatní služby     77 563,25 Kč 

6. SP      40 482,-Kč 

7. ZP      14 765,20 Kč 

8. Zákonné poj.       1 020,-Kč 

9. Odvod do FKSP       3 137,10 Kč 

10. Ost.nákl.z činnosti       7 484,60 Kč  

11. Jiné daně a poplatky            60,-Kč 

 

Celkem dotace /SÚ 672/ - 1 981 278,-Kč 

 

 
 

 

 

Dne 20.8.2017                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová         


