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1. Charakteristika školy

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov,
příspěvková organizace
/změna názvu od 1.5.2006/

Zřizovatel, adresa:

Obec Vlčnov
právní forma: Obec, IČO: 00291561
se sídlem č. 124,
687 61 Vlčnov

Právní forma:

škola s právní subjektivitou

Jméno ředitelky školy:

Mgr. Petra Mlýnková

Kontakt na zařízení:

tel.: 572 675 117
e-mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Datum zřízení:

1.1.2003

Datum zařazení do sítě:

1.1.2003

IZO:

102 743 207

Součásti školy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě, kapacity:

Základní
(kapacita 540 žáků)
Mateřská škola
(kapacita 120 dětí)
Školní jídelna základní školy
(kapacita 500 jídel)
Školní družina při základní škole
(kapacita 90 žáků)
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2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje:

1. stupeň

Počet
Počet tříd žáků/dětí
6
141

Počet
žáků na
třídu
23,5

2. stupeň

5

89

17,8

MŠ

4

102

25,5

ŠD

3

83

27,6

ŠK

13

132

10,15

ŠJ

Xx

355

Xx

Školská rada:

zřízena ke dni 31.8.2005

Členové:
- zástupci zřizovatele: Mgr. M. Kvasnička, Ing. R. Srnec , P. Chaloupka
- zástupci zákonných zástupců: Mgr. Z. Zemková , Ing. H. Mošťková , F. Smrtka
- zástupci pedagogů: Mgr. R. Sojková, Mgr. J. Milošová, Mgr. K. Knotková
Schůze školské rady se konala: 2x v období šk. roku 2016/2017.

3. Vzdělávací program
Všechny ročníky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvkové organizace. Od školního roku 2013/2014
byla do ŠVP zařazena výuka druhého cizího jazyka a to od 7. ročníku s dvouhodinovou dotací
týdně.
Volitelné předměty
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky

8., 9. ročník
8., 9. ročník

Nepovinné předměty
Náboženství
Zdravotní tělesná výchova

1. - 9. ročník
1. - 5. ročník
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Personální zabezpečení činnosti školy
a) p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i
pedagogičtí
pracovníci
- poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
b) n e p e d a g o g i č t í

Pracovní
zařazení,
funkce
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
ředitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
učitel(ka)
vychovatelka
vychovatelka
asistent(ka)
asistent(ka)
farář
katechet(ka)
školní asistent

úvazek

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,64
1,0
0,8
0,9
0,045
0,277
0,5

kvalifikace,
vzdělání,
aprobace
VŠ, Č/N
VŠ, CH/Př
VŠ, Č/D
VŠ, I.st.
VŠ, Aj/Př, Ch
VŠ, I. st.
VŠ, I.st.
VŠ, I.st.
VŠ, I.st.
VŠ, I. st.,Aj
VŠ, Tv/Ze
VŠ, M/Př
VŠ, Čj/Vv
VŠ, I. st.
VŠ, I. st.
VŠ,M,F
SŠ, vych.
SŠ, DPS
SŠ, studující
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ

roků ped.
praxe
8
0
12
0
11
38
29
23
27
14
1
10
18
18
37
30
31
41
9
5
14
11
0

pracovníci

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole 5 správních zaměstnanců, jejich přepočtené
úvazky činily 4,85. Ve školní jídelně pracovalo 5 pracovnic, úvazek 5. Externí pracovníky
škola nezaměstnávala.
Pracovní zařazení
školník
topič
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
účetní
vedoucí školní
jídelny
kuchařka
pomocná kuchařka

Úvazek
1,0
0,25
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
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pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

1,0
1,0

c) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Institucionální vzdělávání
a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
b) Studium k prohloubení odborné kvalifikace:
Kurz nízkých lanových aktivit
Výtvarné inspirace
Podzimní zpívání
Aktivizační metody a formy
Práce učitele s nestandardním typem žáků
Kritéria školní zralosti
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Jarní hry s hudbou a pohybem
Rozumět dějinám
Žák s problémovým chováním
Metodické vedení asistentů

1x
1x
2x
1x
3x
1x
1x
2x
1x
1x
1x

Škola se zapojila do projektu Spoluprácí ke kvalitě, zaštítěné Společností pro kvalitu, o.s..
Vedení školy se zúčastnilo vzdělávacího manažerského programu. V rámci projektu
proběhly workshopy pro pedagogy (15) k portfoliu a ke kolegiální podpoře. Dvě
vyučující se zúčastnily vzdělávání zaměřených na rozvoj dovedností pro kolegiální
podporu interních mentorů-juniorů.

Samostudium
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a údaje
o přijímacím řízení
a) zapsaní a zařazení žáci
zapsaní do počet žádostí nastoupilo do
1. tříd 2016
o odklad
1. tříd 2016
38
11
26*
*1 žák nenastoupil (stěhování)
**1 žák stěhování,1 žák nenastoupil

zapsaní do
1. tříd 2017
40

počet žádostí nastoupilo do
o odklad
1. tříd 2017
9
29**

b) počty žáků přijatých ke studiu do středních škol
8 leté
přihl. přijatí
4
3

gymnázium
6 leté
4 leté
přihl. přijatí přihl. přijatí
0
0
0
0
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SOŠ
SOU, U
vč. konzervatoří
přihl. přijatí přihl. přijatí
23
23
7
7

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) celkový prospěch žáků ve škole na konci šk. roku
ročník

počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo hodnoceno
celkem
slovně
26
26
1.
21
20
1
2.
16+22
13+21
3+1
3.
29
19
10
4.
27
21
6
5.
celkem za
141
120
21
1. st.
26
11
15
6.
16
7
9
7.
15
6
9
8.
15+15
1+3
14+12
9.
celkem za
87
28
59
2. st.
celkem
228
148
80
b) pochvaly a ocenění: 80 žáků
počet knižních odměn 39
udělil/a: třídní učitel/ka, důvod: reprezentace školy na soutěžích a olympiádách,
práce pro třídní kolektiv, výborné výsledky v Tv
c) jiná kázeňská opatření: napomenutí třídního učitele:
důtka třídního učitele:
důtka ředitelky školy:
snížená známka z chování:

6 žáků
2 žáci
2 žáci
1 žák

d) absence a snížené stupně z chování
Absence
1. pololetí
2. pololetí
Celý školní rok

Omluvené hodiny
7 765
10 582
18 347

Neomluvené hodiny
0
0

Stupeň z chování
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Počet
1
0

% ze všech žáků
0,004
0

0

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce

2016/2017 bylo cílem zaměřit se na výchovu žáků ke zdravému

životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, rozvoj sociálně komunikativních
dovedností. Primární prevenci jsme se ve škole věnovali ve spolupráci s organizacemi:
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Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště, Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně,
SVP HELP Uherské Hradiště, Společnost MP Promotion s.r.o. Mimo výše uvedených
organizací jsme se primární prevenci věnovali i v jednotlivých předmětech:výchova ke zdraví,
občanská výchova, přírodopis, chemie (ochrana člověka za mimořádných událostí).
Na 1. stupni v rámci předmětu vlastivědy, přírodovědy a prvouky.
Proběhly všechna naplánované přednášky i přednášky, které si vyžádaly konkrétní situace
v kolektivu, školním prostředí. Přednášky aktuálně zpracovala a prezentovala metodička
prevence.
Žáci se mohli v průběhu celého roku se svými problémy svěřovat metodičce prevence,
výchovné poradkyni, třídnímu učiteli nebo kterémukoli pedagogovi. Rodičům byla nabídnuta
možnost konzultací každý první čtvrtek v měsíci nebo dle telefonické domluvy. Problémy
jsme také řešili individuálně pohovory na třídních schůzkách.
Prevence sociálně patologických jevů byla realizována těmito metodami a formami:
 Přednášky a prezentace, kdy v letošním roce jsou přidána nová témata přednášek
pro žáky naší školy a v případě zájmu a potřeby, se budou v průběhu školního roku
operativně doplňovat.
 Besedy s učiteli a odborníky.
 Samostatná práce žáků na témata patologických jevů (referáty, projekty).
 Videoprojekce dokumentárních snímků o patologických jevech.
 Komunitní kruhy (v kolektivu celého ročníku).
 Projektové vyučování připravené pedagogy k daným tématům.
 Konzultace s žáky a jejich rodiči.
 Ostatní školní aktivity.
 Mimoškolní aktivity.
 Environmentální výchova a vzdělávání.
 Práce s dětmi ve školní družině.
 Exkurze.
 Třídnické hodiny.
Ve školním roce 2016/2017 nebyl řešen žádný rizikový jev.
Přehled besed prevence rizikového chování:
Projekt „Rizikové chování“ (specifická prevence)
1. ročník: tř. 1. A

Já jsem já, a kdo jsi ty? (seznamovací hry)
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Začínáme ve škole
Můj nový svět I (co nového mě obklopuje)
2. ročník: tř. 2.A

Moje tělo a jak se k němu chovat
Nebezpečí kolem nás

3. ročník: tř.3. A, 3.B. Šikana versus kamarádství
Nebezpečí kolem nás
Patologické závislosti (zákl. rozdělení)
4. ročník: tř. 4. A

Škodlivé jevy ve škole
Šikana versus kamarádství
Komunitní kruh
Závislosti (drogy a alkohol)

5. ročník: tř. 5. A

Šikana (rozšířené vysvětlení)
Škodlivé jevy ve škole
Kyberšikana
Dospívání aneb život plný změn - dívky - EXT.
Na startu mužnosti - chlapci - EXT.

6. ročník: tř. 6. A

Jak se mám chovat ve škole (etika)
Šikana (rozšířený výklad, následky)
Škodlivé jevy ve škole
Kyberšikana
Dospívání aneb život plný změn - dívky - EXT.
Na startu mužnosti - chlapci - EXT.

7. ročník: tř. 7.A

Drogy a trestá činnost nezletilých
Závislosti (základní rozdělení)
Kyberšikana
Náboženství a sekty
Poruchy příjmu potravy
Dospívání aneb život plný změn - dívky - EXT.
Na startu mužnosti - chlapci - EXT.

8. ročník: tř. 8. A

Divácké násilí
Syndrom CAN
Závislosti (drogy a alkohol)
Pravidla slušného chování
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Než začneš - EXT. (dívky)
Dospívám v muže - EXT. (chlapci)
9. ročník: tř. 9.A, 9.B

Závislosti (Drogy)
Domácí násilí
Sudety, kraj za Labem
První krůčky k zákonu I.
První krůčky k zákonu II.
Sexuální zneužívání
Kriminalistika v praxi

e) volnočasové aktivity:
Ve školním roce škola nabídla žákům možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků.
Cimbálová muzika
Čeština pro deváťáky
Dyslektický kroužek
Keramický kroužek
Kroužek anglického jazyka
Logopedická prevence
Moderní tance
Sportovně turistický
Vědecké pokusy
Volejbal
Výtvarný kroužek
Čtenářský klub
Klub logiky

2. - 6. ročník
9. ročník
1. - 5. ročník
1. - 4. ročník
1. a 2. ročník
1. ročník
1. - 5. ročník
5. - 9. ročník
5. - 9. ročník
1. - 6. ročník
1. - 5. ročník
2. - 5. ročník
2. - 5. ročník

Ve spolupráci s organizací Kroužky Zlín fungovaly ve škole placené kroužky:
1. - 5. ročník
1 .- 5. ročník

Florbal
Bojové sporty a sebeobrana

Škola spolupracuje s ZUŠ z Uherského Brodu a Dolního Němčí. 55 žáků navštěvovalo výuku
hry na nástroj přímo na ZŠ Vlčnov /klávesy, kytara, housle, zobcová flétna/ a hudební obor
zpěv 7 žáků.
Kromě aktivit nabízených při základní škole mohli žáci navštěvovat v obci hasičský kroužek,
šachy, nohejbal, oddíl kopané, folklorní soubory Vlčnovjánek a Veleťánek.
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7. Údaje o integrovaných žácích
Při základní škole pracuje dyslektický kroužek, navštěvovalo jej 12 žáků z 1. stupně
se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce probíhala v skupinách po dvou nebo třech
žácích. Podle doporučení PPP, SPC a typu postižení byla činnost kroužku zaměřena na rozvoj
grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, na rozvoj myšlení, posilování koncentrace
a pozornosti, pravolevou orientaci. Vedoucí kroužku zpracovala na konci školního roku
hodnocení dosažených výsledků žáků a navrhla další úroveň nápravy.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnovali ve výuce i jednotliví vyučující.
36 žáků se vzdělávalo podle Individuálního vzdělávacího plánu a 18 žákům byl vypracován
Plán pedagogické podpory.
8. Soutěže a přehlídky
Název soutěže
1. stupeň
Recitační
Matematický klokánek
Matematický cvrček
Matematická olympiáda
Pythagoriága
Výt.soutěž - Záložka do knih
spojuje školy
Podzimní den
Vánoční dílny
Den Země
Recyklohraní
Zlínský vorvaň
Olympiáda východního
slovácka-florbal
Atletická olympiáda/ŠD
Slavíček /ŠD
Výtvarná/ŠD
Recitační/ŠD
Dopravní/ŠD
Noc s Andersenem/ŠD
2. stupeň
Olympiáda z Jč
Olympiáda z Aj
Okresní kolo v přespolním
běhu
Olympiáda východního
slovácka - florbal
Zlínský vorvaň

školní kolo

okresní kolo

1. - 5. tř.
4. - 5. tř.
2. - 3. tř.
5.tř.
5.tř.
1. - 5. tř.

1. - 5. tř.

krajské
kolo

5. tř.
5. tř.
Mezinárodní
projekt

1. - 5. tř.
1. - 5. tř.
1. - 5. tř.
1. - 5. tř.
3.-5. tř.
5. tř.
1. - 3. tř.
1. - 4. tř.
3. tř.
1. - 4. tř.
3. tř.
1. tř.

1. - 4. tř.
3. tř.
1. - 4. tř.

8. - 9. tř.
7. - 9. tř.

9. tř.
7. tř.
7. - 9. tř.
6. - 9. tř.
6. - 9. tř.
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Závody ve slalomu
Turnaj ve stolním tenise
Sportovní den
Dějepisná olympiáda
Biologická olympiáda
Den Země
Matematický benjamin, kadet
Matematická olympiáda
Výt.soutěž
Staň se architektem
Skřítkové,Elfové
Záložka do knih spojuje školy

8. tř.
6. - 9. tř.
6. - 9. tř.

6. - 9. tř.

6. - 9. tř.
6. - 9. tř.
6. - 9. tř.
6. - 9. tř.
6. -9. tř.

9. tř.

6. - 9. tř.
6. - 9. tř.

6. - 9. tř.

9. tř.

postup do
celorepublikového
kola (25. místo)

Mezinárodní
projekt

6. - 9. tř.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1)

Vydávání školního časopisu
Ve školním roce 2016/2017 byl vydán školní časopis v měsíci lednu a červnu.

2) Zájezdy, exkurze, výstavy
Žáci 1. - 9. roč. se účastnili v průběhu šk. roku vlastivědně poznávacích exkurzí,
výletů a vycházek.
Pro žáky 2., 3. tříd byl zorganizován plavecký výcvik, žáci 1.-5.tříd se zúčastnili
programu Zdravá 5, Zdravé zuby.
Pro žáky 4. tříd byl zorganizován výukový program/2x dopoledne/ na dětském
dopravním hřišti v Uh. Brodě.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili povinného testování -Výběrové zjišťování výsledků žáků
základních škol.
Základní škola celoročně spolupracovala s mateřskou školou při zajištění logopedické
péče.
Pro žáky 8. tříd byl zorganizován lyžařský výcvik do Jeseníků, vyučující Tv připravil
pro žáky 6. - 9. tříd jednodenní lyžování ve skiareálu Filipovo údolí.
Škola provedla ve spolupráci se společností SCIO testování žáků 8. ročníků Stonožka.
Žáci 9. tříd nacvičili polonézu na 2. reprezentační ples školy a obce, tančilo 16 párů.
V rámci kulturních akcí školy se žáci účastnili výchovných koncertů, divadelních
a filmových představení a exkurzí v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, ve Vlčnově. Žáci 2. tříd
navštívili Sklárny Květná.
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Vyučující vlastivědy a zeměpisu uspořádali exkurzi pro žáky 4. a 7. tříd do Planetária
a Antroposu v Brně. Vyučující zeměpisu a tělesné výchovy uspořádali turistický výlet
ke Dni Země na nejvyšší vrchol Chřibů - Brdo.
Kabinet českého jazyka uspořádal pro žáky návštěvu filmového představení v kině
Máj v Uh. Brodě, návštěvu Janáčkova divadla opera La traviata, besedu s J. Jilíkem
o spisovateli a novináři J. Jančovi v Galerii Na měšťance.
Kabinet cizího jazyka uspořádal pro žáky návštěvu Vánoční habsburské Vídně.
Výchovná poradkyně uspořádala v rámci výběru povolání pro žáky 9. ročníků exkurzi
na pracovní úřad UH, SPŠO Uh. Brod, žáci se zúčastnili akce Expo Brod 2016, akce
Řemeslo má zlaté dno.
Kabinet dějepisu uspořádal exkurzi do hlavního města Prahy a návštěvu divadelního
představení, vzdělávací program Osvětim - svědomí lidstva, návštěvu filmového
dokumentu Síla lidskosti (N.Winton).
Škola uspořádala pro žáky Sportovní den, Drakiádu, turnaj ve stolním tenise, Vánoční
dílnu, Vánoční koledování, Velikonoční dílnu, Den dětí, sportovní vycházku
do kynologického areálu s ukázkou práce se záchranářskými psy, jednodenní plavání
v areálu koupaliště Hluk.
Škola se zapojila do projektu na podpoření čtenářské gramotnosti Záložka do knih
spojuje školy, ve spolupráci se SRPŠ ke Dnu dětí uspořádala výukový program
Žonglování pro 1. st. a anglicky hrané divadlo pro 2. st.. Žáci 1. st. se zúčastnili
výukového programu Zdravá 5, pokračoval projekt Ovoce do škol. Ve spolupráci
s místními včelaři a přírodovědným centrem Trnka se škola zapojila do výukového
programu Včely.
Škola uspořádala pro rodiče Dny otevřených dveří, akci Poobědvejte společně
se svými dětmi. Zapojila se do Vánočního a Velikonočního volejbalového turnaje
/žáci, rodiče, učitelé/, prezentace a besídky pro maminky, 2. Reprezentační ples školy
a obce, besedu pro rodiče a veřejnost „Nebezpečí internetu“.
V interiéru školy jsou celoročně vystavovány výtvarné práce žáků, projekty a práce
žáků ŠD, v měsíci květnu proběhla výstava celoškolního projektu “Vlčnov očima
dětí“.
3) Spolupráce s jinými subjekty
Plavecká škola Uh. Brod - výuka plavání
MŠ Vlčnov - společné akce školy
OÚ Vlčnov - návštěva OÚ
Farní úřad Vlčnov - výuka náboženství
Keramika Moštěk
Místní lidová knihovna Vlčnov, knihovna BBB Uh. Hradiště - besedy, soutěže
Galerie Na Měšťance - výstavy
Dům dětí, Uherský Brod - soutěže, výukové programy
Základní škola Na Výsluní, dopravní výchova
Středisko HELP - besedy, prevence - poradenství
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Úřad práce Uherské Hradiště - besedy
Pedagogicko psychologická poradna Uherské Hradiště - diagnostika žáků s poruchami
učení a chování
NIDV Zlín
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena inspekční činnost.
11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
Výnosy
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Dotace na neinvestiční výdaje (KÚ Zlín)
- z toho účelové prostředky
Projekt inkluze
Vlastní příjmy organizace
z toho:
- výnosy za stravné
- příspěvek na provoz MŠ
- příspěvek na provoz ŠD
- ostatní výnosy (LVK, plavání, škola v přírodě)
Úroky
Výnosy ze zúčtování fondů
Výnosy celkem
Náklady
Náklady na přímé NIV (včetně účelových)
z toho:
- platy
- OON
- zákonné sociální pojištění
- zákonné sociální náklady (FKSP)
- DVPP
- ostatní (učebnice, pomůcky, výuka plavání, pojištění
Kooperativa, OPP, náhrada za PN)
Projekt inkluze
Náklady provozní
z toho:
- spotřeba potravin
- spotřeba materiálu
- pořízení DDHM
- spotřeba energie, z toho:
elektřina
plyn
vodné, stočné, srážková voda
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3 800 000,00 Kč
15 094 304,00 Kč
421 652,00 Kč
109 874,00 Kč
2 021 844,00 Kč
1 644 594,00 Kč
154 228,00 Kč
52 010,00 Kč
171 012,00 Kč
1 111,60 Kč
70 508,24 Kč
21 097 641,84 Kč
15 094 304,00 Kč
10 705 171,00 Kč
220 525,00 Kč
3 662 759,00 Kč
160 846,00 Kč
14 460,00 Kč
330 543,00 Kč
109 874,00 Kč
5 893 463,84 Kč
1 626 587, 96 Kč
476 119,81 Kč
218 192,00 Kč
1 156 935,32 Kč
379 868,72 Kč
551 585,60 Kč
225 481,00 Kč

- opravy a udržování
- ostatní služby
- mzdové náklady
- zákonné sociální pojištění
- zákonné sociální náklady
- odpisy DHM
- ostatní náklady
- pokuty a penále
Náklady celkem

923 030,97 Kč
711 950,28 Kč
519 515,00 Kč
176 499,00 Kč
8 057,00 Kč
45 971,50 Kč
29 383,00 Kč
1 222,00 Kč
21 097 641,84 Kč

Pozn. : Bod 11 zpracovala: Marie Vozárová / hlavní účetní
12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se do rozvojových a mezinárodních programů nezapojila.
13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola se zapojila do rozvojového programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
s projektem Inkluze. Z tohoto projektu byly financovány mzdové prostředky na školního
asistenta a vedení Čtenářského klubu a Klubu logiky a deskových her. Finance byly také
použity na zakoupení didaktických her a výukových programů pro práci v jednotlivých
klubech.
Škola dostala finanční dar 10 000,- Kč od Nadace Synot z grantu Školství a zájmová činnost
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením venkovní posilovny.
15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Základní organizací ČMOS při Základní škole a Mateřské škole Vlčnov ukončila svou činnost
k 30.6.2016.
Škola spolupracuje se svým zřizovatelem - Obcí Vlčnov. Vedení školy informuje zřizovatele
o činnosti školy dle potřeby, pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva obce, kde
informuje o činnosti organizace. Zřizovatel škole poskytuje neinvestiční příspěvek, který je
škole převáděn měsíčně. Příspěvek pokrývá základní potřeby školy.
Škola spolupracovala s Farním úřadem ve Vlčnově při výuce náboženství.
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Škola spolupracovala s KSK Vlčnov při výuce tělesné výchovy a činnosti sportovních
kroužků, pořádání kulturních akcí, vystoupení v rámci Jízdy králů.
Škola spolupracovala se ZUŠ Uherský Brod a Dolní Němčí.
Škola spolupracovala se Školskou radou.
Škola spolupracovala se Sborem dobrovolných hasičů ve Vlčnově, mysliveckým sdružením
Dřínek Vlčnov, kynologickým sdružením Vlčnov, Českým svazem včelařů Vlčnov.
Škola spolupracovala s organizací Broučci, Sdružením rodičů a přátel školy při organizaci
Mikuláškého odpoledne a při přípravě dárků ke Dni dětí.

Datum zpracování zprávy:

30.9.2017

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

5.10.2017

Mgr. Petra Mlýnková
ředitelka školy
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