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Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014

Č.j.: ZŠ 254/14

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav vypracoval ředitel 

školy Výroční zprávu o základní škole. Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím schválením 

školskou radou v souladu s § 168 odst. 1  písm. b)   zákona č.  561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav. 

Náležitosti výroční zprávy stanovuje vyhláška ministerstva školství č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších 

úprav. V § 7 odst. 1 a odst. 2 jsou určeny: způsob zpracování dat, obsah a termín předložení Školské 

radě a zřizovateli.

Pedagogická rada projednala a schválila Výroční zprávu dne 15. 9. 2014

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu dne 22. 9. 2014

Zřizovatel převzal výroční zprávu dne 23. 9. 2014

Ve Ždírci nad Doubravou dne 23. 9. 2014

Mgr. Ota Benc – ředitel školy

Způsob zveřejnění:

1. Výroční zpráva je uveřejněna v elektronické verzi ve formátu PDF na webových stránkách 

školy (http://skola.zdirec.cz/organizace/dokumenty)

2. V tištěné podobě je výroční zpráva uložena na Městském úřadě a v  ředitelně Základní školy a 

Mateřské školy Ždírec nad Doubravou
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1. Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

název školy Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad 
Doubravou 

adresa školy Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou 58263

právní forma příspěvková organizace

IČO, DIČ 70909709, CZ 70909709

IZO 102006598

identifikátor školy 600086992

vedení školy ředitel: Mgr. Ota Benc

zástupce ředitele: Mgr. Bc. Martina Hojná 

kontakt tel.: 561 111 444, fax: 561 111 433,

e-mail: škola@skola.zdirec.cz

http: //skola.zdirec.cz/

ID datové schránky: rv8mjef

1.2 Zřizovatel

název zřizovatele Město Ždírec nad Doubravou 

IČO IČ: 00268542

adresa zřizovatele Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

kontakt tel.: 569694533, fax: 569694533

e-mail: město@zdirec.cz

www.zdirec.cz , ID datové schránky: kg2bqmn
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1.3 Součásti školy kapacita

Mateřská škola 151

Základní škola 460

Školní družina a klub 146 ( 101 + 45)

Výdejna MŠ Ždírec nad 
Doubravou

151

Školní jídelna ZŠ 500

1.4  Další údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet 
dětí/ 
žáků

Počet dětí/žáků na 
třídu

Mateřská škola 7 127 18,14

1. stupeň ZŠ 11 219 19,9

2. stupeň ZŠ 6 139 22,8

Školní družina 
a školní klub

4 + 2            
155

23,16

Školní jídelna 
ZŠ

330

1.5 Údaje o školské radě při základní škole

Datum zřízení 28. 2. 2005

Počet členů Školské rady 6 ( 2 volení zástupci rodičů, 2 volení 

pedagogičtí pracovníci a 2 jmenování 

zástupci zřizovatele Města Ždírec nad 

Doubravou

Kontakt Předseda: Ing Bohumír Nikl, e-mail: 
nikl.b@zdirec.cz

Členové: Jeřábek František, Lázničková 
Iva, Polánský Ladislav. Bažoutová 
Miroslava, Pavlíčková Marie
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Obor zdělávání: Základní škola

Kód vzdělávání : 79-01-C/01

Školní vzdělávací program:  Vstřícná škola, verze 6

Zařazení žáci: 1. – 9. ročník

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti základní školy
3.1 Počet pedagogický pracovníků (počet mužů/počet žen): celkem 31 (6/25)

Učitelé základní školy: 24 (6/18)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu: 5(0/5)

Pedagogické asistentky: 2 ( 0/2)

Pozn.: Ve školním roce působil ve škole na pozici anglického jazykového specialisty rodilý mluvčí pan Ritchie 

King, občan Velké Britanie. Je zařazen mezi učitele základní školy

3.2 Základní údaje o kvalifikačních předpokladech pedagogických pracovníků
Učitelé základní školy – všichni splňují kvalifikační podmínky dané zákonem o pedagogických 

pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav 

Vychovatelky školní družiny a školního klubu - všechny splňují kvalifikační podmínky dané zákonem o 

pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav

Pedagogické asistentky – obě splňují kvalifikační podmínky dané zákonem o pedagogických 

pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápis od první třídy se konal dne 22. 1. 2014, náhradní termín byl určen na 4. 2. 2014. K zápisu se dostavilo 

celkem 48 dětí. K základnímu vzdělávání bylo v rámci správního řízení přijato 46 děti, ve dvou případech bylo 

správní řízení přerušeno. Po dodání požadovaných dokumentů byl dvěma dětem udělen odklad školní 

docházky o jeden rok. V průběhu měsíce června 2014 podal j eden zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k 

základnímu vzdělávání  a bylo mu vyhověno.

Celkem bylo k základnímu vzdělávání ve školním roce 2013/2014 přijato 47 dětí, 28 chlapců a 19 dívek.
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
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Soutěže a olympiády:

Okrskové kolo florbalu chlapců v Chotěboři – 15 chlapců ze 6. a 7. tříd 1. místo

Okresní kolo florbalu chlapců v Havlíčkově Brodě – 15 chlapců ze 6. a 7. tříd 1. místo

Krajské kolo florbalu chlapců v Havlíčkově Brodě – 15 chlapců ze 6. a 7. tříd 4. místo

Okrskové kolo florbalu dívek v Chotěboři – 15 dívek ze 6.- 9. tříd 5. místo

Běh Parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě

– Soňa Nekovářová 5.A 2. místo

– Monika Hanzalová 6.B 4. místo

– Adéla Blažíčková 7.A 5. místo

– David Křivohlavý 9.A 5. místo

Přírodovědné klání na gymnáziu v Chotěboři – 4 žáci 8. a 9. tříd 1. místo

Okresní kolo dějepisné olympiády v Havlíčkově Brodě 

– Miloš Havel, 8.A 2. místo

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka v Havlíčkově Brodě 

– Roman Kutílek 9.A 7. místo

– Václav Pavlíček 7.A            11. místo

Okrskové kolo v recitační soutěži v Chotěboři – 13 chlapců žáků 1. a 2. stupně

– Barbora Uchytilová 5.A 3. místo

– Veronika Břízová 7.A    1. místo

– Andrea Červinková 7.A    2. místo

– Zdeněk Michal 9.A    1. místo

– Kristýna Tlustá 8.A    3. místo

Okresní kolo v recitační soutěži v Ledči nad Sázavou

– Veronika Břízová 7.A    1. místo

– Zdeněk Michal 9.A    2. místo

Krajské kolo dějepisné olympiády v Pelhřimově – Miloš Havel, 8.A 3. místo

Vědomostní soutěž Všeználek v Chotěboři – 4 žáci 5. tříd 3. místo

Krajské kolo v recitační soutěži v Třebíči

– Veronika Břízová 7.A    3. místo

Regionální soutěž TERČ v Jihlavě – 4 žákyně 8. B 1. místo

Testování SCIO – obecné studijní předpoklady

– Terezie Němcová 7.A  - nejlepší výsledek v Kraji Vysočina

Okresní kolo vybíjené dívek v Havlíčkově Brodě – 12 dívek ze  4.-5. tříd 1. místo

Matematický Klokan v okrese Havlíčkův Brod

- Matěj Dominik Peterka 2.B 2. místo
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

ZHODNOCENÍ PLÁNU  PREVENCE  RIZIKOVÉHO  CHOVÁNÍ

                                          Školní rok 2013/2014

Dlouhodobé cíle:

 posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí

 podpora školní úspěšnosti žáků

 diagnostika třídních kolektivů na 1. a 2. stupni

 eliminace nevhodného chování žáků

 spolupráce mezi třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy ohledně vzniku a udržení 

zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé školy

 zvyšování informovanosti učitelů a žáků v dané problematice

 zapojení širokého spektra učitelů do realizace MPP

 podpora zdravého životního stylu

 podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku

Střednědobé cíle:

 provozování schránky důvěry

 práce žákovského parlamentu

 řešení problémů ve vybraných třídách

 spolupráce s institucemi ( PPP Havlíčkův Brod, Dětský domov se školou Jihlava, sociální odbor 

Chotěboř, Policie Chotěboř….)

 nácvik sociálních dovedností ( sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si vlastních pocitů, 

schopnost empatie, řešení konfliktů)

 vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností

 nabídka širokého spektra pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit pro žáky

 vypracování, rozdání a vyhodnocení dotazníků, anket

Plnění:

 Spolupráce s organizací Spektrum – Centrum primární prevence Žďár nad Sázavou

 Aktivní žákovský parlament

 Vedení žáků k aktivnímu využití volného času, na škole pracovalo okolo dvaceti zájmových kroužků

 Během školního roku zapojení do nabídnutých, ale i vlastních projektů

 Podpora žáků při soutěžích zaměřených na spolupráci různých věkových skupin

 Zapojení témat rizikového chování do výuky vyučovaných předmětů

 Besedy zaměřené na téma rizikového chování 

 Evaluační dotazníky Mapa školy

 Individuální práce třídních učitelů

 Aktuální řešení problémů

 Předávání informací z oblasti prevence ostatním učitelům
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Co se nepodařilo:

Systémové zapojení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování – DVPP. V příštím školním roce se ve 

spolupráci se školní psycholožkou připraví komplexní program.

Konkrétní akce:

Celoroční projekty a miniprojekty: 

 Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou

 Letní slavnost

 Recyklohraní

 První pomoc do škol

 Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Já to dokážu

 Ovoce a zelenina do škol

Během školního roku si vyučující připravují menší projekty podle vlastních předmětů a vybraných 

témat. Velkým přínosem pro budování zdravého klimatu mezi žáky je propojenost a spolupráce 1. a 2.

stupně ZŠ

Programy organizace Spektrum – Centrum primární prevence:

 probíhají vždy pouze v jedné třídě , ve dvou setkáních během školního roku

 předchází jim dotazník vyplněný třídními učiteli a informační schůzka

 Témata:

3. a 4.ročníky – Kdo jsem a co smím

                    5.a 6.ročníky – Umím ( se) rozhodnout
                    7. ročník – Jak ( si ) neublížit
                    8. ročníky – ( Ne ) bezpečně na netu
 Na závěr bloků je vyhodnocení a doporučení pro danou třídu

Další aktivity:

 Vím jak na to – první pomoc na 1. stupni

 Výchovně vzdělávací program Hele lidi

 Beseda s kurátorem  OSPOD

 Beseda s policií

 Exkurze do Dětského domova se školou v Jihlavě

 Exkurze a soutěže podle plánu předmětových komisí

 Zájmové kroužky – mimoškolní činnost

 Schránky důvěry

 Sportovní utkání

 Divadelní a kulturní představení pro školu

 Vánoční koncerty a Zpívání u vánočního stromu

 Školní soutěže a olympiády

 Den Země

 Spolupráce s odborníky

 Třídní schůzky a individuální konzultace s rodiči

Zpracovala: Věra Josková – metodik prevence 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogická rada dne 9. 10. 2013 schválila dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.

Byly stanoveny následující priority:

Jazykové vzdělávání
Práce s ICT
Upevňování a rozšiřování znalostí v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky
Oborová didaktika
Sportovní instruktorské kurzy
Další aktivity

Realizované vzdělávání:
Dva kurzy anglického jazyka vedené rodilým mluvčím na naší škole – celkem 17 pedagogů, říjen 2013 
– květen 2014,
Spektrum vzdělávacích metod – dvě celodenní školení, účast všech pedagogických pracovníků               
Využití ICT ve výuce – celodenní školení, účast všech pedagogických pracovníků        
Školení systému Edookit – celkem 4 polodenní školení, pro všechny pedagogické pracovníky
Matematika podle metody prof. Hejného - celkem 4 polodenní školení, 12 pedagogických pracovníků
Základní lyžařský instruktorský kurz – 2 pedagogické pracovnice

Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§ 10 vyhl. 317/2005 Sb.)
Dvě pedagogické pracovnice školní družiny a mateřské školy- Bakalářské studium, pedagogika 
volného času – 1. ročník, Bakalářské studium, učitelství pro mateřskou školu

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Průběžně:

Webové stránky školy: www.skola.zdirec.cz

Youtube kanál školy, Facebook školy, Informační systém Edookit – přístup přes webové stránky

Naše Noviny – místní tiskovina

Informační nástěnky ve škole, schůzky s rodiči, účast na jednáních Zastupitelstva a Rady města 

Ždírec nad Doubravou

Září

Exkurze 6. tříd do Nasavrk – Po stopách Keltů

Říjen

Podzimní slavnost – přehlídka nejroztodivnějších výpěstků zeleniny, výroba sladkých a slaných 

pokrmů z mrkve – vyhodnocení nejlepších

Beseda s myslivcem ve školní družině

Návštěva Čističky odpadních vod v Hlinsku – žáci 8. tříd

Listopad

Přehlídka středních škol v Havlíčkově Brodě – 28 žáků 9. A

Návštěva žákovského parlamentu v ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou

Vystoupení pěveckého sboru na otevření firmy WOLF systém ve Ždírci nad Doubravou

Americký fotbal ve ždírecké škole – představení tohoto sportu žákům
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Navázání spolupráce školní družiny s Fokusem Vysočina

Tvořivé odpoledne ve školní družině

Beseda s Městskou policií Chotěboř ve školní družině

Prosinec   

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Ždírci nad Doubravou – vystoupení Sborečku a 

pěveckého sboru

Vánoční trhy a Den otevřených dveří ve školní družině

Leden

Naučná exkurze Hry a klamy Žďár nad Sázavou – žáci 5. tříd

Únor

Mapa školy – rozsáhle sociometrické šetření zaměřené na základní školu

Lyžařský výcvik ve Zdobnici  pro 49 žáků 7. a 8. tříd

Návštěva Hudebního divadla Karlín – Aida – pro žáky z 2. stupně

Karneval školní družiny a školního klubu

První kulatý o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou

Beseda o správné životosprávě – pro žáky školní družiny a školního klubu

Dobrodružná noc ve škole – žáci 6.B

Březen

Návštěva Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou – třídy 1. stupně a školní družina

Návštěva partnerského města Velké Pavlovice – žáci 5. tříd

Bruslení žáků 2. stupně v Chotěboři

Dobrodružná noc ve škole – žáci 4.B

Naučná exkurze Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou – žáci 1.A, 2.B a 4.A

Duben

Úřad práce v Havlíčkově Brodě – žáci 8. tříd

Zapojení školy do projektu Čistá Vysočina

Projekt Hele, lidi – seznámení se životem handicapovaných lidí - žáci 1.A, 2.B a 4.A

Návštěva Východočeského divadla Pardubice – žáci 4.A

Naučná exkurze v Podhůří u Slatiňan – program Mladý lesník – žáci 2.B

Exkurze Muzeum loutek v Chrudimi – žáci 1.A

Květen

Den v tom, co nás baví – akce žákovského parlamentu

Beseda z CHKO Železné hory téma Rybník pro žáky 8. tříd

Exkurze Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou – žáci 8. tříd

Program Zdravý život ve středisku Chaloupky v Horní Krupé - žáci 1.A, 2.B a 4.A

Autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem – pro žáky 3.A a 4.B

Cesta za poznáním obcí Slavíkov, Sloupno a Podmoklany – žáci 2.A a 3.B

Červen

Letní slavnost  - společná akce školy a sdružení rodičů jako základ solidárního fondu

Exkurze na Veselý Kopec - žáci 1.A, 2.B a 4.A

Naučná exkurze do Úpravny pitné vody v Hamrech pro žáky 8. tříd
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Druhý kulatý o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou

Cyklistický výlet na Polničku a Račín – žáci 7.A

Celoroční maratón v četbě – vyhodnocení za 1. a 2. stupeň

Celoroční sběr papíru – vyhodnocení nejlepších jednotlivců a tříd

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Kontrolní činnost české školní inspekce probíhala v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad 

Doubravou ve dnech 11. až 17. února 2014. Předmětem zjišťování a hodnocení bylo především 

hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu základní školy a  

mateřské školy. Inspekční zpráva byla projednána s ředitelem školy dne 28. 2. 2014 a poté byla 

předána v tištěné podobě  zřizovateli řediteli školy. Inspekční zprávu projednala dne 17. 3. 2014 

Školská rada. Inspekční zpráva je veřejně přístupná na adrese

http://zpravy.csicr.cz/upload/2014001237.pdf

a dále na webu školy na adrese http://skola.zdirec.cz/media/files/iz-ms-zs-zdirec-n-d-1-copy.pdf

V tištěné podobě je zpráva k dispozici v kanceláři starosty Města Ždírec nad Doubravou a 

v kanceláři ředitel školy

Ve dnech 11. 2. až 17. 2. 2014 byla provedena Českou školní inspekcí též veřejnoprávní kontrola 

podle § 174 dost. Zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav. Předmětem inspekční činnosti 

bylo vykonání státní kontroly dodržování ustanovení školského zákona, které se vztahující se 

k poskytování vzdělávání a školských služeb a vykonání veřejnoprávní kontroly využívání 

finančních prostředků. Protokol byl projednán s ředitelem školy dne 28. 2. 2014. Protokol o 

kontrole je uveřejněn na webových stránkách školy na adrese

http://skola.zdirec.cz/media/files/protokol-kontrola-csi-2014.pdf a v tištěné podobě v kanceláři 

ředitele školy

10. Základní údaje o hospodaření školy

                                   Hospodaření organizace za rok 2013

Běžný rozpočet v tis. v tis.

vlastní výnosy a tržby       2 205    provozní náklady       5 026    

příspěvek zřizovatele na provoz       2 300    mzdové náklady     13 666    

dotace ze státního rozpočtu na provoz     18 704    zákonné pojištění       4 597    

dotace ESF Investice do rozvoje vzdělávání            -      

odpisy 
dlouhodobého 
majetku           69    

projekty            -      
odvod do 
rozpočtu města            -      

použití fondů          116    

ostatní výnosy           31    

Výnosy celkem v hlavní činnosti     23 356    
Náklady celkem 
v hlavní činnosti     23 358    
Hospodářský 
výsledek -           2    
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Doplňková činnost v tis.

výnosy celkem v doplňkové činnosti          882    

náklady celkem v doplňkové činnosti          810    

Hospodářský výsledek           72    

Investiční fond v tis. v tis.

stav investičního fondu k 1.1.          431    

pořízení 
dlouhodobého 
majetku           61    

převod z rezervního fondu           93    

odvod do 
rozpočtu 
zřizovatele         200    

ve výši odpisů dlouhodového majetku           77    

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele            -      

investiční dotace ze SR a SF            -      

ostatní zdroje            -      
Použití fondu 
celkem         261    

Zdroje fondu celkem          601    

Stav 
investičního 
fondu k 31.12.         340    

Rezervní fond tvořený v tis.

Fond 
odměn v tis.

ze zlepšeného výsledku hospodaření

stav rezervního fondu k 1.1.          182    
stav fondu odměn 
k 1.1.             6    

příděl z hospodářského výsledku          181    

příděl z 
hospodářského 
výsledku            -      

Zdroje fondu celkem          363    
Zdroje fondu 
celkem             6    

posílení fondu na investice           93    Použití fondu            -      

použití fondu na provoz           86    

Použití fondu celkem          179    
Použití fondu 
celkem            -      

Stav rezervního fondu k 31.12.          184    
Stav fondu 
odměn k 31.12.             6    

Rezervní fond v tis. Fond FKSP v tis.

z ostatních titulů

stav rezervního fondu k 1.1.           19    stav FKSP k 1.1.         178    

zdroje fondu - dary           12    příděl         138    

použití fondu - dary           24    použití fondu         208    

Stav rezervního fondu k 31.12.             7    
Stav FKSP k 
31.12.         108    
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Zpracovala:  Ilona Štěrbová

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Finanční plán 2014

1. Přímé NIV

Příjmy celkem 19 769 532 Kč

Mzdy - zdroje 19 332 210 Kč
Normativní rozpis mzdové výdaje 19 024 210 Kč

MŠ 4 125 924 Kč

ZŠ I. Stupeň 6 241 776 Kč

ZŠ II. Stupeň 5 304 180 Kč

integrace 187 187 Kč

ŠD a ŠK 1 385 690 Kč

ŠJ 1 779 453 Kč

Doplňová činnost ŠJ 308 000 Kč

Normativní rozpis ONIV 437 322 Kč

MŠ 42 140 Kč

ZŠ I. Stupeň 211 460 Kč

ZŠ II. Stupeň 142 380 Kč

integrace 4 596 Kč

ŠD a ŠK 9 300 Kč

ŠJ 27 446 Kč

Výdaje celkem 19 769 532 Kč

Mzdové výdaje 19 332 210 Kč
MŠ 4 190 210 Kč

ZŠ I. a II. stupeň(včetně integrace) 11 960 000 Kč

ŠD a ŠK 1 382 000 Kč

ŠJ 1 800 000 Kč

ONIV 437 322 Kč

MŠ 42 140 Kč

ZŠ I. a II. stupeň(včetně integrace) 358 436 Kč

ŠD a ŠK 9 300 Kč

ŠJ 27 446 Kč

2. Provozní rozpočet

Příjmy celkem 2 691 500 Kč
Provozní dotace 2 340 000 Kč

Tržby - úplata MŠ a ŠD 210 000 Kč

Fondy 112 000 Kč

Další příjmy 29 500 Kč

Výdaje celkem 2 691 500 Kč
Spotřeba materiálu 350 000 Kč

Spotřeba nergie - voda, elektřina, plyn 1 262 000 Kč

Opravy a udržování 333 500 Kč

Ostatní služby a  náklady 290 000 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 384 000 Kč
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Odpisy dlouhodobého majetku 72 000 Kč

3. Doplňková činnost
Příjmy celkem (předpoklad) 920 000 Kč

Výdaje celkem(předpoklad) 860 000 Kč

4. Dotace, Granty

Příjmy celkem 1 340 133 Kč

Výdaje celkem 1 340 133 Kč
Mzdové náklady 699 910 Kč
Zařízení (software, hardware, nábytek, 
uč.pomůcky) 319 600 Kč

Služby a školení 124 800 Kč

Nepřímé náklady 195 823 Kč

Příjmy celkem 24 721 16 Kč

Výdaje celkem 24 661 16 Kč

Hospodářský výsledek 60 000 Kč

Zpracoval: Ota Benc

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Základní škola je zapojena do rozvojového programu „Ovoce a zelenina do škol“

Základní škola je zapojena do rozvojového programu „ Mléko do škol“

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou není zapojena do systému celoživotního 

vzdělávání.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů
a) Ve školním roce 2013/14, od 1. 3. 2014, zahájila Základní škola a Mateřská škola realizaci 

projektu Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou. Registrační číslo GP: 

CZ.1.07/1.1.36/03.0008. Název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.36 – Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v kraji. Termín realizace březen až prosinec 2014, celková dotace 1 340 133.

Podrobné informace o webu školy: http://skola.zdirec.cz/projekty/nove-metody-a-pristupy-ve-

skole-zdirec-nad-doubravou

b) Byla podána žádost o podporu v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické 

prevence v předškolních zařízeních 2014, podpora nebyla přidělena

c) Byla podána žádost o podporu v rámci rozvojového programu MŠMT na podporu školních

psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních, 

Podpora byla přidělena, od školního roku 2014/15 nastupuje na pozici školního psychologa 

Mgr. Lenka Stehlíková
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d) Škola se zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Digitálně a interaktivně“. 

Termín realizace 1. 10. 2014 až 30. 6. 2015, celková dotace 515 000,- Kč

e) Škola se zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Moje první firma“. Termín 

realizace 1. 10. 2014 až 30. 6. 2015, celková dotace 322 000,- Kč

f) Škola se zapojila jako partner Projektu „Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji 

Vysočina“ ve čtyřech klíčové aktivitách: Zdraví nás baví, Bezpečně na cestě , Pohyb nás baví, –

podpora činnosti sportovních a pohybových zájmových útvarů,  Síťování škol. Termín realizace

1. 10. 2014 až 30. 6. 2015

g) Škola se zapojila jako partner projektu „ Lets speak together“ klíčových aktivitách:

 zapojení rodilých mluvčí do výuky a to jak na 1. tak na 2. stupni včetně možnosti zapojení 

rodilého mluvčího např. ve družině či školním klubu. Celkem počítáme se zapojením 

rodilého mluvčího do 15 hodin výuky ve škole a 6 hodinami v ŠD. 

 podpora škol při realizaci mezinárodních projektů (metodologie psaní mezinárodních 

projektů, zajišťování zahraničních partnerských škol, příprava s plánování aktivit v 

mezinárodních projektech) 

 zavádění metody CLIL do výuky. Metoda CLIL spočívá v použití cizího jazyka i v jiných 

předmětech.

 podpora vzdělávání učitelů V rámci této aktivity mohou učitelé (nejen učitelé jazyků, ale i 

ostatních předmětů) navštěvovat kurzy jazyků vedené rodilým mluvčím nebo lektorem

h) Škola zpracovala žádost o dotaci v rámci rozvojového programu MŠMT Rozvoj výukových 

kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Název 

projektu: Dostavba a modernizace Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou. 

Žádost podána dne 29. 8. 2014 a celkové náklady na projekt jsou 48 965 000,- Kč. Podrobné 

informace o projektovém záměru na adrese http://skola.zdirec.cz/media/files/priloha-vyzvy-zs-

ms-zadost-zdirec-oprava.pdf

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

V příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou působí základní 

organizace Odborového svazu pracovníků ve školství. Předsedkyně základní organizace a ředitel 

školy společně připravili upravené znění Kolektivní smlouvy, která byla podepsána dne 26.3. 2014. 

Ředitel ve spolupráci s oborovou organizací připravuje, realizuje a vyhodnocuje Veřejnou prověrku 

BOZP, která se koná jednou ročně, zpravidla v měsíci březnu.

Ředitel ve spolupráci s oborovou organizací připravuje zásady čerpání FKSP a rozhodují společně o 

využití prostředků fondu v daném kalendářním roce. Ředitel dále projednává s odborovou 

organizací:

Personální zabezpečení chodu organizace

Rozpočet provozních i mzdových prostředků

Finanční plán a hospodaření organizace

Ředitel školy spolupracuje se zřizovatelem zejména při plnění povinností určeném zákonem o 

obcích č. 128/200 Sb. a zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
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Škola dále spolupracuje s občanským sdružením Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou a 

dalšími občanskými sdruženími a spolky v obci (sportovní oddíly, dobrovolní hasiči atd.)

  

Ve Ždírci nad Doubravou dne 12. 9. 2014

Mgr. Ota Benc – ředitel školy




