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I. Základní údaje o škole 
 

 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 

1026 okres Karviná, příspěvková organizace  

Sídlo školy Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín 

Telefon/fax 596 012 641 

E-mail sekretariat@zscsa.cz 

Adresa internetové stránky www.zscsa.cz 

Zřizovatel školy Město Bohumín  

Vedení školy Ředitel  : Mgr. Adrian Kuder;  

                do 31.7.2012 Mgr. Jiřina Fismolová 

Zástupkyně ředitele:   PaedDr. Eva Mžiková 

                                    Mgr. Kristina Bortlíková 

 

Školská rada  6  členů; předsedkyně: Bc. Monika Varmužová 

 
Charakteristika školy 

 
     Základní škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná byla uvedena do provozu 1. září 

1970 jako třetí úplná základní škola ve městě. Vznikla  jako součást nového sídliště. Jedná se o 

pavilónovou školu, která má dostatek standardně vybavených učeben i odborných  pracoven.  

Pro výuku jsou k dispozici učebny výtvarné výchovy, fyziky, chemie, cizích jazyků, cvičná 

kuchyně, školní dílny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, multimediální učebna 

s interaktivní tabulí, velká a malá tělocvična, posilovna a areál školního hřiště s umělým 

povrchem, tribunou i osvětlením. Na I. stupni je 8 tříd vybaveno interaktivními tabulemi. Pro 

žáky II. stupně je určeno 7 odborných učeben vybavených interaktivními tabulemi.  

     K 30.9.2011 měla škola celkem 403 žáků. V 18 běžných třídách se vzdělávalo 383 žáků a ve 

dvou speciálních třídách 20 žáků.  

     Součástí školy je školní družina, jejíž čtyři oddělení navštěvovalo 100 dětí, školní jídelna ZŠ, 

školní jídelna MŠ včetně čtyř výdejen stravy (Okružní, ZŠ Benešova, ZŠ Pudlov, MŠ Nerudova), 

a mateřská škola s celodenním provozem pro 50 dětí (Čáslavská 335).  

     K tradicím školy neodmyslitelně patří kvalitní pedagogický sbor s vynikajícími odbornými 

znalostmi a schopností předávat poznatky i životní zkušenosti generacím žáků. Fluktuace našich 

pracovníků je po dlouhá léta minimální. Plynulý chod školy kladně ovlivňují i nepedagogičtí 

pracovníci.  

     V souladu s platnou legislativou probíhala výuka v 1. - 9. ročníku dle školního vzdělávacího 

programu „Duhová škola“. Od roku 2005 se ve škole formou skupinové integrace vzdělávají žáci 

s lehkým mentálním podle ŠVP Duhová škola příloha pro LMP. 

     Ve škole úspěšně pracoval žákovský parlament. Žáci se tak prostřednictvím svých zástupců 

mohli vyjádřit k organizování mimoškolních akcí, jejich výběru i náplně, sami přicházeli 

s nápady. Podařilo se  naplnit záměr školy – žáci se stávají  partnery při jednání. 

     I v tomto školním roce byly do školní i mimoškolní činnosti zařazeny novinky. Celý školní 

rok napříč všemi předměty a ročníky probíhal projekt zaměřený na environmentální výchovu 

s názvem „Člověkem v životě“. Podzimní dny zpříjemnily nové aktivity – Halloween a akce 

školní jídelny Šmoulí den, V Řeholeckém lese a Svatomartinské posvícení. Velmi se osvědčily 

akce kulinářského charakteru (např. Vejce 100x jinak, Soutěž o nejnápaditější valentýnský 

koktejl, Pečení perníčků).  

mailto:sekretariat@zscsa.cz
http://www.zscsa.cz/
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     K prioritám školy patří uplatňování  zdravého životního stylu v každodenním životě. Ke 

zdravému životnímu stylu patří i kvalitní skladba potravy.  

     Školní kuchyně, která vaří dvě zcela odlišná jídla denně, úzce spolupracuje se školou. Žáci na 

základě získaných poznatků v hodinách výchovy ke zdraví mají možnost sami sestavit jídelníček 

pro školní jídelnu. V týdnu „Z pohádky do pohádky“ pracovnice připravovaly jídla s názvy z říše 

pohádkových bytostí a současně v hodinách českého jazyka probíhala soutěž „Znáš pohádky?“ 

Školní jídelna připravuje i sladké pozornosti pro děti u příležitosti zápisu do prvních tříd, 

občerstvení ke Dni dětí, Hallowenu a dalších mimoškolních akcí. Škola je zapojena do projektu 

„Školní mléko“ a do projektu  „Ovoce do škol“.  

     Důležitou součástí kvalitního života je i pohyb. Proto  ve školním vzdělávacím programu jsou 

výuce tělesné výchovy určeny tři hodiny týdně a  nepovinný předmět  sportovní hry pro žáky 

prvního stupně a další  pro druhý stupeň.   

     Součástí výuky jsou adaptační pobyty v přírodě, škola v přírodě, lyžařský výcvik, pobyt 

v solné jeskyni, plavání a bruslení pro žáky ZŠ i MŠ. 

     Lyžařského výcviku se účastnilo 27 žáků 7. tříd. Plavecký výcvik úspěšně absolvovalo 117 

žáků 1., 2. a 3. ročníku ZŠ.  

     Úzká je spolupráce školy s DDM a Atletickým klubem Bohumín při organizováni sportovních 

kroužků a tréninkových hodin v prostorách naší školy. 

     Součástí práce školy je nejen propagace zdravého životního stylu, ale i ochrana přírody.     

     Dlouhodobá je spolupráce se ZOO Ostrava. Výtěžek ze sběru starého papíru je věnován ke 

sponzorování zvířátka v ZOO.  

    Všechny třídní kolektivy se v rámci výuky v průběhu celého školního roku účastnily různých 

exkurzí a školních výletů zaměřených na poznávání přírody, různých profesí a života kolem nás. 

     Pro všechny žáky školy byl zpracován „Minimální program prevence sociálně patologických 

jevů“ a „Plán environmentální výchovy.“ Do tématických plánů všech ročníků byla jako 

každoročně zařazena témata ochrany člověka za mimořádných událostí, volba povolání a 

multikulturní výchova.  

     Úspěšně pokračoval i dlouhodobý projekt „Škola plná kamarádů“. Spolupráce žáků 1. a 9. tříd 

se rozšířila i na další ročníky, na spolupráci žáků běžných a speciálních tříd. Výsledky potvrdily 

zkušenosti z minulých let. Plně se rozvíjel pocit zodpovědnosti u starších a u malých se postupně 

odbourával strach z velkých. Velmi podněcující byla i spolupráce žáků prvního stupně s dětmi z  

mateřské školy. Ty se měly možnost seznámit s prostředím školy a k zápisu do první třídy přijít 

bez obav z nového prostředí. K seznámení s prostředím a stylem výuky velmi přispěl i projekt „ 

Budu školákem“ organizovaný pro rodiče a děti bohumínských mateřských škol. 

     Pro rodiče všech žáků školy byly pořádány v listopadu a v dubnu dny otevřených dveří. 

Rodiče se mohli účastnit výuky a seznámit se tak s metodami a formami práce. 

     Se záměrem seznámit žáky s novým prostředím, odbornými učebnami i způsobem výuky byly 

pořádány společné akce pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Bezručova, kteří by po ukončení 5. ročníku 

měli dle stanovených spádových oblastí přestoupit na naši ZŠ. I přes naši snahu od 1. 9. 2011 

nikdo z těchto žáků na naši školu do 6. ročníku nenastoupil. 

 

     V činnosti školy je velmi důležitá dobrá spolupráce s rodiči i dalšími organizacemi. Od roku 

1999 velmi úspěšně pracuje výbor SRPŠ. Jeho pracovníci se výrazně podílejí jak na technickém 

zajištění mimoškolních aktivit  pro děti i rodiče, tak mnohé akce pořádají sami. Spolupráce 

s výborem SRPŠ je dlouhodobě na vysoké úrovni. 

     V rámci města  je   kvalitní spolupráce s Atletickým klubem Bohumín, DDM Bohumín, 

kulturní agenturou K3, Městskou polici Bohumín, Plaveckou školou BOSPOR, městskými 

novinami OKO, městskou televizí TIK i sousedními školami.  

     Čtvrtým rokem se rozvíjela spolupráce s Vysokou školou podnikání v Ostravě. V prostorách 

naší školy se vzdělávaly další ročníky Univerzity třetího věku. Zahraniční studenti vysoké školy 
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se účastnili výuky v hodinách anglického jazyka v 9. ročníku. Velmi zdařilá byla spolupráce 

školy  s vysokou školou v  projektu HELP zaměřeném na zdravý životní styl. Žáci anglicky 

prezentovali činnost školy v této oblasti. Spolupráce byla motivací pro žáky školy ke studiu 

cizího jazyka. 

     Velmi úzká je spolupráce se zřizovatelem. Díky finančnímu zajištění, pochopení a vstřícnosti 

Města Bohumín bylo možné realizovat četné opravy i zakoupit nové vybavení.  

 

 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 

     Obory vzdělání dle kterých škola vyučuje: 79-01-C/001 Základní škola a 79-01-C/01 Základní 

škola  

     Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Duhová škola“.  

 

     Přehled volitelných a nepovinných předmětů: 

 

Volitelné předměty:       7. ročník  Německý jazyk  

       Sportovní hry  

       Ruský jazyk  

           8. ročník   Digitální technologie 

       Německý jazyk  

       Ekologické praktikum                                

            9. ročník   Technické kreslení  

       Německý jazyk  

       Fyzikální praktikum 

 

         
Nepovinné předměty:                         Sportovní hry 

                   Anglický jazyk  
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Základní škola 

 

pedagogičtí pracovníci: 1 ředitel školy 

2 zástupci ředitele školy 

1 ICT koordinátor 

11 učitelé I. stupně 

12 učitelé II. stupně 

4 vychovatelky ŠD 

1 školní psycholožka  

3 pedagogický asistent 

                                 

nepedagogičtí pracovníci:  1 ekonom 

1 referentka 

1 školník 

1 údržbář 

5 uklízeček 

 

 

Školní jídelna:   1  vedoucí školní jídelny 

10 pracovnic provozu školní jídelny 

 

 

Mateřská škola:  

 

pedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí učitelka mateřské školy 

3 učitelky 

 

 nepedagogičtí pracovníci: 1 školnice 

1 uklizečka 

 

Školní jídelna MŠ:   1 vedoucí ŠJ 

2 pracovnice provozu  ŠJ 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 
 

    K zápisu do 1. tříd, který proběhl ve dnech 26.1. a 27.1.2012, bylo zapsáno 51 žáků, z toho 

bylo podáno 6 žádostí o odklad školní docházky. Pěti žádostem o odklad bylo vyhověno. 

     

     Povinnou školní docházku ukončilo 41 žáků, čtyři žáci pátého ročníku byli přijati na 

Gymnázium v Bohumíně.  

      

Přehled středních škol a počet přijatých žáků ze všech vycházejících: 

 

SŠ Bohumín 13 žáků 

Gymnázium Bohumín 6 žáků z 9.roč + 4 žáci  

z 5.roč. 

Gymnázium a Střední odborná škola Orlová - Lutyně 4 žáci 

Wichterlovo gymnázium Ostrava - Poruba 1 žák 

SPŠ chemická akademika Heyrovského Ostrava  1 žák 

OA Orlová, Polní 1 žák 

SPŠ Ostrava - Vítkovice 1 žák 

Zdravotnická SŠ Ostrava Jeremenkova 1 žák 

Střední zdravotnická škola Karviná 1 žák 

SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava, Kratochvílova 2 žáci 

SPŠ stavební Ostrava 1 žák 

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství  1 žák 

Střední odborné učiliště Dakol, s.r.o. 6 žáků 

Střední odborné učiliště Baron school spol. s.r.o. 1 žák 

SŠ řemesel a služeb Havířov - Šumbark 1 žák 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

K 31.8.2012. 

 

třída 

počet 

žáků prospěli 

s 

vyznamenáním neprospěli NTU DTU DŘŠ 

II. 

st. 

III. 

st. Pochvaly 

I.A 26 0 25 1 0 0 0 0 0 10 

I.B 23 0 21 1 0 0 0 0 0 10 

II.A 17 1 16 0 0 0 0 0 0 12 

II.B 16 3 13 0 0 0 0 0 0 8 

III.A 21 6 15 0 2 0 0 0 0 9 

III.B 22 3 17 2 4 3 0 0 0 5 

IV.A 24 8 16 0 1 5 1 0 0 9 

IV.B 23 11 12 0 0 4 1 0 0 2 

IV.C 10 4 4 1 0 0 0 0 0 1 

V.A 21 14 7 0 3 4 0 0 0 10 

V.B 20 12 8 0 0 3 1 1 0 9 

VI.A 22 15 7 0 5 2 0 0 0 11 

VI.B 21 12 4 4 3 3 4 0 0 4 

VII.A 21 12 9 0 0 5 3 0 0 4 

VII.B 21 13 4 3 0 5 3 0 0 4 

VIII.A 23 14 7 2 0 4 1 1 0 6 

VIII.B 24 16 7 1 1 0 1 2 0 5 

VIII.C 8 6 2 0 0 1 0 0 0 1 

IX.A 20 17 3 0 3 2 1 0 0 6 

IX.B 17 11 5 1 0 2 0 0 0 5 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012                                                                                                                                     

 

I. Informovanost učitelů, rodičů 

 

Všichni učitelé 1. – 9. ročníku byli seznámeni s minimálním preventivním programem. 

Stanoveným cílem v oblasti nespecifické prevence je dát žákům motivaci pro smysluplné 

využívání volného času, v oblasti specifické prevence bylo hlavním cílem sledovat a předcházet 

negativním jevům (kouření, užívání návykových látek, agresivita, záškoláctví).   Třídní učitelé na 

třídních schůzkách informovali rodiče o cílech primární prevence na naší škole, o možnosti 

spolupráce při řešení problémů s třídním učitelem, školním poradenským pracovištěm. Dále byli 

rodiče informování o nabídce zájmových kroužků na škole a v DDM Bohumín. 

                                           

II. Zařazení tématu do výchovných a výukových plánů 
 

V 1. a 2. ročníku je prevence rizikových projevů chování začleněna zejména do osnov prvouky a 

českého jazyka. Od 3. ročníku 1. st. v hodinách vlastivědy a přírodovědy, na 2. st. ve 

společensko-vědních předmětech a výchovách. Problematika prevence byla rovněž začleněna do 

projektových dnů školy. Zaměřili jsme se na výchovu k zodpovědnosti za zdraví své i svých 

spolužáků, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj sebepoznání, na posilování 

sebeúcty a sebedůvěry, na komunikační dovednosti, na schopnosti bránit se manipulaci, na řešení 

konfliktů, rozhodování a spolupráci. 

Téma etické výchovy jsme začlenili do jednotlivých předmětů v rámci celoškolního projektu 

„Člověkem v životě“. 

 

 

III. Aktivity v oblasti specifické prevence 

 

Žáci prvních tříd se zúčastnili Bambiriády, v rámci které shlédli ukázky práce záchranných sborů. 

Pro žáky druhých a šestých tříd byly připraveny besedy s hasiči. Žáci třetích a čtvrtých tříd se 

zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Pro žáky pátých tříd si připravila besedu 

městská policie. 

V šestých ročnících byly vytvořeny na začátku školního roku nové třídní kolektivy, které se 

v září zúčastnily pěti denního adaptačního kurzu.  Ke zjištění úrovně vztahů mezi spolužáky před 

adaptačním kurzem a po něm byl školní psycholožkou po návratu dětí do školy vypracován a 

vyhodnocen dotazník mapující vliv adaptačního kurzu na kolektiv. 

Na žádost třídních učitelů provedla školní psycholožka sociometrická šetření ve třídách 7. A, 6. A 

a 6. B s následným rozborem. 

S žáky 8. tříd proběhlo na naší škole kariérové poradenství, s žáky 9. tříd  na ÚP v Karviné 

beseda, které jim pomohly v profesní orientaci, ale též v usměrňování a rozvíjení samotné 

osobnosti žáka. 

Žákům 7. ročníku byl promítnut film Mezi stěnami, skutečný příběh řešící tématiku šikany, 

následně po shlédnutí tohoto filmu následovala beseda se školní psycholožkou, která s dětmi 

provedla rozbor tohoto filmu. 

34 žáků 7. A 8. tříd se zapojilo do projektu MP – Prevence kriminality a zúčastnilo se výjezdu na 

Slavíč. 
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V rámci Dne zdraví se žáci zúčastnili besed s MP, hasiči, s handicapovanými lidmi. Školní 

psycholožka si pro děti připravila besedu na téma drogy, dále byla připravena beseda Stop 

obezitě řešící problémy anorexie a bulimie. 

 

Individuální péče školní psychologa byla poskytována v případě potřeby nejen žákům, ale i jejich 

rodičům. 

 

IV.  Aktivity v oblasti nespecifické prevence 

 

Pro rodiče: 

 

- informování rodičů o kroužcích, akcích školy, o možnosti spolupráce se školním poradenským 

pracovištěm 

- dny otevřených dveří 

- Advent 

- ples SRPŠ 

- výlet do neznáma 

- kariérové poradenství 

- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

- Den dětí 

 

Pro děti 

 

Celoročně probíhají akce školního parlamentu. Velký zájem je mezi dětmi o sportovní turnaje 

(fotbal, florbal, stolní tenis, basketbal volejbal), soutěže pro šikulky v kuchyni, tradiční vánoční a 

velikonoční pečení perníčků. Mezi třídami proběhla soutěž o třídu roku 2011/2012, o nejlepší 

jarní výzdobu, o nejvtipnějšího třídního maskota. 

Ve spolupráci se SRPŠ proběhla mikulášská nadílka, Advent, karneval, výlet do neznáma, Den 

dětí, vyřazení žáků 9. tříd.  

 

IV. Spolupráce s jinými organizacemi 
  

Škola spolupracovala s DDM Bohumín, oddílem atletiky, kulturní agenturou K3, městskou 

knihovnou, městskou policií Bohumín, hasiči, pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

 Společně s rodiči byla vždy ihned řešena neomluvená absence žáků. Přes veškerou snahu 

pracovníků školy přetrvává u některých žáků agresivní a arogantní chování. K řešení 

závažnějších nebo déle přetrvávajících problémů byla svolávána výchovná komise za účasti 

pracovnice sociálního odboru právní ochrany dětí a mládeže.  
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Přehled a zaměření jednotlivých témat: 

 
Název akce 

počet 
účastníků 

 Perspektiva – Kam kráčí digitální škola ?  1 

 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ  1 

 Jak efektivně sestavit individuální VP pro žáka I. stupně ZŠ  1 

 Tvořivá hra v MŠ a její začleňování do VVP  1 

 Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ  1 

 Konference ICT – Chyceni do informační sítě  1 

 Zlobivé děti  1 

 Efektivní management škol – Metodická poradna  1 

 Krajská konference k ICT ve Škole 2012 1 

 Krajská konference k ICT ve Škole 21 1 

 Sborovna 25 – Jak motivovat žáka  24 

 Výuka s interaktivní tabulí I, II  (2x 4 h)  23 + 23  

 Elementárium – Metoda dobrého startu  1 

 Workshop – Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností 
žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ  

2 

 Školský zákon  1 

 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 

 Seminář BOZP pro zaměstnance škol a školských zařízení  1 

 Jak správně ukládat a archivovat dokumenty, doklady a účetní a daňové doklady – 
rok 2012  

2 

 Workshop – Program pro IT správce  1 

   

CELKEM  89 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Nejlepší umístění žáků na soutěžích: 

 

Tereza Kolesárová  Stolní tenis - okresní kolo     3. místo 

Lucie Zámečníková  Stolní tenis - okresní kolo     3. místo 

Aneta Dýčková  Biologická olympiáda – okresní kolo  3. místo 

Tereza Tomčíková  Matematická olympiáda – okresní kolo  7. místo 

Radek Kopeček  Biologická olympiáda – okresní kolo  4. místo  

Bára Štulířová   Matematický klokan – kat. Cvrček   1. místo 

Václav Valach  Čokoládová tretra     1. místo 

Jakub Gryc   Saint Dizier (FR) – mezinárodní plavecké závody  3 x 1. místo 

Matěj Gryc   Saint Dizier (FR) – mezinárodní plavecké závody  6. místo 

 

 ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. tříd 

 dny otevřených dveří pro všechny rodiče 

 cyklus pro budoucí prvňáčky – Budu školákem- 4x 

 Advent –vyvrcholení školního projektu, vystoupení pro rodiče, téma: České vánoce 

     krajská ekologická konference žáků 

 Den zdraví spojený s Dnem dětí – školní projekt, vyvrcholení odpoledne pro rodiče a 

veřejnost 

 sponzorování velblouda v ZOO Ostrava (finanční prostředky získané ze sběru papíru) 

 Atletický klub Bohumín – sportovní soutěže, tréninky žáků 

 KVIC– organizační zajištění akcí DVPP soutěží a olympiád žáků  

 Městská knihovna Bohumín – knihovnické lekce a besedy pro žáky všech ročníků  

 PPP Karviná – vyšetření žáků, účast výchovné poradkyně na akcích pořádaných PPP, akce 

v rámci DVPP  

 spolupráce s SPC Karviná, F.Místek, Ostr.-Zábřeh  

 DDM Bohumín – spolupráce při zajišťování celoměstských sportovních soutěží, vedení      

kroužků 

 NDM Ostrava a Divadlem loutek Ostrava – organizování návštěv divadelních představení pro   

     žáky i pracovníky školy 

 ZŠ Bohumín Bezručova – uspořádání přátelských sportovních utkání – ŠD 

 A.S.A. Ostrava – organizování sběru starého papíru 

 Myslivecké sdružení Pudlov – sběr kaštanů, besedy pro žáky 

 Městským úřadem Bohumín – zajištění provozu školy, zajištění oprav školy, spolupráce se   

   sociálním odborem  - sociálněprávní ochrana dětí 

 MěÚ Bohumín – spolupráce s odborem dopravy – výuka na dopravním hřišti  

 Policie ČR – řešení negativních jevů  

 BM servis Bohumín – exkurze žáků 

 K3 – kulturní akce pro žáky 

 Základní umělecká škola Bohumín  

 Městské noviny OKO – prezentace školy 

 Městský televizní informační kanál T.I.K. – prezentace školy 

 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – souvislá pedagogická praxe 

 Vysoká škola podnikání – univerzita třetího věku, projekt HELP, účast cizinců /anglicky 

mluvících studentů/ v hodinách AJ 

 Hasiči Bohumín – preventivní program 

 Alma mater – spoluúčast při pořádání kulturních akcí a besed 

 Jeskyňka -  pobyty žáků v solné jeskyni 
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 COME automaty – spolupráce v programu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“  

 BOSPOR – Plavecká škola, akce pro žáky, bruslení  

 

IX. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI 
 

Česká školní inspekce ve školním roce 2011/2012 školu nenavštívila. 

 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Za organizaci celkem:  
 

  
  
VÝNOSY: 

skutečnost rozpočet skutečnost 

2010 2011 2011 

      

60 - tržby za vl.výkony a za zboží 3196 3145 3065 

z toho: - školné MŠ 90 100 100 

             - školné ŠD 80 100 110 

             - pronájem 128 110 108 

64 - ostatní výnosy 102 180 58 

z  toho - čerpání fondů 102 170 38 

66- finanční výnosy 15 15 18 

67 - prostředky ÚSC, stát.rozpočtu 24640 26239 26239 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 5345 5063 5063 

              z toho - dotace plavání a zdraví 130 50 50 

                         - odpisy budov a staveb 741 741 741 

           - dotace ze státního rozpočtu 19295 21176 21176 

              z toho - dotace mzdy 19267 19698 19698 

                          - účel.dotace  28 2071 2071 

Výnosy celkem 27953 29579 29380 

    

NÁKLADY    

50 - Spotřebované nákupy 5889 6978 6496 

501 spotřeba materiálu 3581 4572 4307 

v tom  - materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.) 472 546 507 

            - DHIM  260 230 203 

            - učební pomůcky zřizovatel 150 180 119 

            - potraviny 2435 2530 2392 

            - státní rozpočet 264 1086 1086 

502 spotřeba energie 2308 2406 2189 

         - voda 280 318 301 

         - vytápění, plyn 1431 1438 1335 

         - el.energie 597 650 553 

51 - Služby 1610 1575 1577 

v tom 511 opravy a udržování 750 550 651 

          512 cestovné 20 35 17 

          513 reperefond 8 10 8 
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          518 ostatní služby 832 980 901 

             - telefony 93 90 57 

             - plavání+zdraví - zřizovatel 130 50 50 

             - ostatní služby / revize,pošt. apod./ 596 620 574 

             - státní rozpočet/školení,projekty,progr./ 13 220 220 

52 - osobní náklady 19306 20086 20086 

v tom 521 mzdové náklady - SR 13935 14628 14628 

          - mzdové náklady - jiné zdroje 256 273 273 

          524 soc.+zdrav.pojištění - SR 4730 4897 4897 

             - odvody -  jiné zdroje 85 78 78 

          527 FKSP - SR 278 138 150 

          - FKSP -  jiné zdroje 5 2 2 

          528 ONIV náhrady - SR 17 70 58 

54 - Ostatní náklady 106 80 78 

z  toho 549 - zákonnné pojištění - SR 58 51 51 

55 - Odpisy 860 860 860 

v tom : nemovitý majetek 741 741 741 

           movitý majetek 119 119 119 

Náklady celkem 27771 29579 29097 

Hospodářský výsledek 182   283 

 

 

KOMPLEXNÍ  ROZBORY  HOSPODAŘENÍ  ZA  I.POL. 2012 
- za organizaci celkem 
 

  
  
VÝNOSY: 

skutečnost skutečnost rozpočet skutečnost 
úpravy 

R prognóza 

I.pol.2011 2011 2012 I.pol.2012 2012 2012 

            

60 - tržby za vl.výkony a za zboží 1861 3065 3345 1868 -100 3245 

z toho: - školné MŠ 63 100 100 74   100 

             - školné ŠD 59 110 100 82   100 

             - pronájem 67 108 100 96   110 

64 - ostatní výnosy 44 58 300 222 200 500 

z  toho - čerpání fondů 36 38 300 174 200 500 

66- finanční výnosy 8 18 15 7   15 

67 - prostředky ÚSC, stát.rozpočtu 12892 26239 25482 12727 0 25482 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 2623 5063 5388 2693 0 5388 

           - dotace plavání a zdraví 25 50 70 70 0 70 

                         - odpisy budov a staveb 370 741 741 370   741 

           - dotace ze státního rozpočtu 10269 21176 20024 9964 0 20024 

              z toho - dotace mzdy 9283 19698 20024 9964   20024 

                          - účel.dotace  986 2071       0 

Výnosy celkem 14805 29380 29142 14824 100 29242 

NÁKLADY       

50 - Spotřebované nákupy 3420 6496 7100 3015 -178 6922 

501 spotřeba materiálu 2135 4307 4596 1722 -178 4418 

v tom  - materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.) 213 507 556 130 -100 456 

            - DHIM  500 - 2.999 21 203 100 46 -28 72 

            - učební pomůcky zřizovatel 0 119 171 6   171 
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            - potraviny 1416 2392 2650 1391 -50 2600 

            - státní rozpočet 485 1086 1119 149   1119 

502 spotřeba energie 1285 2189 2504 1293 0 2504 

         - voda 157 301 330 162   330 

         - plyn,vytápění 805 1335 1524 811 0 1524 

         - el.energie 323 553 650 320   650 

51 - Služby 526 1577 1845 869 50 1895 

v tom 511 opravy a udržování 106 651 750 546 50 800 

          512 cestovné 14 17 35 13   35 

          513 reperefond 4 8 10 2   10 

          518 ostatní služby 402 901 1050 308 0 1050 

             - telefony 45 57 90 45   90 

             - plavání+zdraví - zřizovatel 29 50 70 40 0 70 

             - ostatní služby / revize,pošt. apod./ 281 574 670 215   670 

             - státní 
rozpočet/školení,projekty,progr./ 47 220 220 8   220 

52 - osobní náklady 9896 20086 19154 10341 228 19382 

v tom 521 mzdové náklady - SR 7226 14628 13913 7401   13913 

          - mzdové náklady - jiné zdroje 107 273 220 245 160 380 

          524 soc.+zdrav.pojištění - SR 2422 4897 4644 2467   4644 

             - odvody -  jiné zdroje 34 78 68 87 50 118 

          525- zákonné úrazové pojistné     100 48   100 

          527 FKSP - SR 71 150 137 51   137 

          - FKSP -  jiné zdroje 0 2 2 20 18 20 

          528 ONIV náhrady - SR 36 58 70 22   70 

54 - Ostatní náklady 64 78 24 2   24 

z  toho  - zákonnné pojištění - SR 46 51 0 0   0 

55 - Odpisy,jiné položky 430 860 1019 435   1019 

551 - odpisy - nemovitý majetek 370 741 741 370   741 

                     movitý majetek 60 119 128 65   128 

558 - DHIM - 3000 -40000     150     150 

Náklady celkem 14336 29097 29142 14662 100 29242 

Hospodářský výsledek 469 283 0 162 0 0 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

     Ve školním roce 2011/2012 škola nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních 

programů. Spolupracovali jsme však s Vysokou školou podnikání v Ostravě při realizaci projektu 

HELP, zaměřeném na zdravý životní styl.  
 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

     Ve školním roce 2011/2012 jsme nadále spolupracovali s Vysokou školou podnikání 

v Ostravě při organizování Univerzity třetího věku. 

 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

     Ve školním roce 2011/2012 – realizován projekt SFŽP „Ekosystémy Hrubého Jeseníku, aneb 

Ferda Mravenec ve vodní říši“ - říjen 2011. Projekt EU – Investice do rozvoje vzdělávání 

s názvem „Moderní škola Bohumín“ - probíhá realizace, ukončení květen 2013. Podán další 

projekt SFŽP – EVVO: „Jak žije les“. Škola zapojena do projektu „Bohumínský exakta“ v rámci 

projektu EU – Investice do rozvoje vzdělávání. 

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  
     Ve škole pracuje odborová organizace, s vedením školy spolupracuje při sestavování 

kolektivní smlouvy, plánu hospodaření s prostředky FKSP, BOZP a při řešení personální otázky. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 vypracoval  Mgr. Adrian Kuder   

                ředitel školy 
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Výroční zpráva byla schválena školskou radou 2. října 2012.  


