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Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 
 

1.  Základní údaje o škole 
 
Od 1.1. 2011 – škola má dvě pracoviště – Úpice a Červený Kostelec. 
 
Název školy   
Adresa školy Speciální základní škola Augustina Bartoše 

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice 
Adresa odloučeného pracoviště Manželů Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec 
Vedení školy Mgr. Jana Kulhánková 
IČ 70841144 
DIČ CZ70841144 
Bankovní spojení 257 513 4359/0800 
Telefon/fax 499 881 436         491 462 310        724 163 777 
E-mail zvs.kulhankova@centrum.cz 
Adresa internetové stránky www.spzsabartose.cz 
Školská rada Zřízena – ŠR je složena z 5ti členů  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do rejstříku škol 1.1.2006 
Název zřizovatele 
Adresa 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové 

Součásti školy ZŠ, ZŠ speciální, školní družina, školní výdejna 
REDIZO  600 024 628 
Přehled hlavní činnosti školy  Příspěvková organizace Speciální základní škola 

Augustina Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 (dále jen 
organizace) vykonává činnost základní školy, školní 
družiny a školní jídelny - výdejny. Jejím hlavním úkolem 
je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 
uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu 
ve škole a ŠZ. Dále zajišťuje stravování vlastních 
zaměstnanců. 
Předmět činnosti: 

1. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede 
k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 
učení a na jejich základě byli motivováni 
k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 
řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 
spolupracovat, chránit své fyzické a duševní 
zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být 
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o své další životní dráze a svém 
profesním uplatnění. 

2. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se 
zdravotním postižením – žákům s lehkou, střední, 
těžkou i hlubokou mentální retardací, popř. 
v kombinaci s tělesným postižením, s více vadami 
či autismem. Poskytuje zájmové vzdělávání 
žákům škol. 
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Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 
 

2. Součásti školy a obory vzd ělání 
 
Součásti školy  Kapacita celková - 118 
Základní škola (zřízená dle § 16, odst.9) 87 žáků 
Základní škola speciální 35 žáků 
Školní družina 42 žáků 
 
 
Obory vzd ělání  Forma  
79-01-B/01   Základní škola speciální denní forma vzdělávání 
79-01-C/01   Základní škola denní forma vzdělávání 
 
 

3. Personální zabezpe čení školy 
 
3.1 Členění zaměstnanc ů podle v ěku a pohlaví 
 

věk muži  ženy celkem  % 
do 20 let 0 0 0 0 
21 - 30 let 0 2 2 8 
31 - 40 let 0 2 2                                                                        8 
41 - 50 let 0 9 9 36 
51 - 60 let 0 9 9 36 
61 a více let 1 2 3 12 

celkem 1 24 25 100,0 
% 4 96 100,0 x 

 
 
3.2 Členění pedagogických pracovník ů podle odborné kvalifikace 
 
odborná kvalifikace  splňuje 

kvalifikaci 
nespl ňuje 
kvalifikaci 

splňuje % nespl ňuje % 

učitel prvního stupně zákl. šk. 5 0 100 0 
učitel druhého stupně zákl. šk. 7 0 100 0 
vychovatel 3 0 100 0 
asistent pedagoga 10 1 90 10 
celkem 26 0 100 0 
 
 
Komentá ř ředitele školy  
1 učitelka splňuje kvalifikaci na základě výjimky (věk a praxe) úvazek 0,3. 1 AP (na 
částečný úvazek) nemá kurz pro AP.  
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Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a násle dném p řijetí 
 
 

Počet žáků u zápisu  Počet žáků přijatých  Počet odklad ů PŠD 
3 1 2 

 
 

5. Výsledky vzd ělávání žák ů 
 

  I. Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2019 

 

  Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 36 

Prospěli s vyznamenáním 12 

Prospěli  23 

Neprospěli 1 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,87 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 96,38 

         z toho neomluvených  14,97 

Obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální 

Žáci celkem 25 

Prospěli s vyznamenáním 9 

Prospěli  13 

Neprospěli 3 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,06 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 55,56 

         z toho neomluvených  0,96 

 
Komentář: 1 žák je vzděláván dle § 42 – žák s hlubokým mentálním postižením a s těžkým tělesným postižením. 
 
II. Hodnocení chování žáků 

    

     
Obory vzdělání 

Počet žáků - hodnocení 

 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

 79-01-C/01 Základní škola 30 1 5 

 79-01-B/01 ZŠ speciální 24 0 1 

 Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání (praktická škola) 
0 0 0 

 Obory vzdělání s výučním listem 0 0 0 

 Obory vzdělání s maturitní zkouškou 0 0 0 
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 Počet výchovných opatření  

   Výchovná opatření   základní školy   střední školy  

   Napomenutí třídního učitele  4 0 

   Napomenutí učitele odborného 
výcviku  

 X  0 

   Důtka třídního učitele  5 0 

   Důtka učitele odb. výcviku   X  0 

   Důtka ředitele školy  2 0 

   Pochvala třídního učitele  42 0 

   Pochvala učitele odborného výcviku   X  0 

   Pochvala ředitele školy  35 0 

   Podmíněné vyloučení ze školy   X  0 

   Vyloučení ze školy   X  0 

  

     Komentá ř 

Uveďte hlavní důvody udělení výchovných opatření, např. v případě vyloučení ze školy, 
pochvaly ředitele apod.  
Napomenutí, d ůtky  - hlavně z důvodu neomluvené absence, neplnění školních 
povinností,  
nevhodného chování, porušování školního řádu, nerespektování pedagogů. 
Pochvaly  - za reprezentaci školy v soutěžích, za sběrové aktivity za vzornou docházku do školy, 
za aktivní práci pro třídu. 

 
6.  Prevence sociáln ě patologických jev ů 

 
6.1 Prevence sociáln ě patologických jev ů - pro ob ě pracovišt ě 
 
 komentář 
Vzdělávání   
Školní metodik prevence 2 – účastní se seminářů, školení a webinářů 
Pedagogičtí pracovníci školy Přebírají info od metodika prevence 
Školní vzd ělávací program   
Etika a právní výchova V rámci plánu MPP, Ov + průřezová témata 
Výchova ke zdravému životnímu stylu V rámci Tv + besedy a akce školy + předmět 

Výchova ke zdraví v 8. a 9. ročníku 
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

Jako průřezové téma v Ov, P, Tv + besedy 
v rámci MPP  

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

Besedy, rozhovory, ankety, dotazníky, 
praktická cvičení 

Organizace prevence   
Preventivní program 
Krizový plán 

Zpracovaný plán se plní průběžně dle 
naplánovaných akcí, popř. dle potřeby - KP 

Využití volného času žáků Zájmové útvary organizované školou 
Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

Metodik prevence + výchovný poradce + 
třídní učitelé na obou pracovištích 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

Spolupráce se  soc.odborem, OSPOD, SPC, 
PPP – besedy, pohovory, aktivity 

Poradenská služba školního metodika Průběžně 
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prevence 
Poradenská služba výchovného poradce Konzultační dny + dle potřeby 
Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

Dle potřeby rodičů, žáků v rámci VVP           
+   spolupráce s SPC, PPP, RIAPS, OSPOD 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

Literatura, výukové CD – sexuální a rodinná 
výchova, 4 videokazety na téma ochrana 
před nebezpečím šikany, zneužívání dětí… 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce) 

ano 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

V rámci plánu MPP + výukové programy 

 
 
 
6.2 Počet výskytu sociáln ě patologických jev ů, které škola řešila 

 
Sociáln ě patologický jev  počet 
Drogová závislost 0 
Alkohol 0 
Kouření 2 
Kriminalita a delikvence 0 
Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 
Patologické hráčství (gambling) 0 
Záškoláctví 2 
Šikanování 0 
Vandalismus 0 
Násilné chování 0 
Xenofobie 0 
Rasismus 0 

 
 

Komentá ř ředitele školy:  
Škola v Úpici i v Červeném Kostelci je rodinného typu, daří se většinu patologického 
chování včas podchytit nebo preventivně působit. Kouření je největší neřestí i žáků 
základních škol – tedy i u nás. Ale vzhledem k tomu, že žáci nemají prostor ke kouření ve 
škole nebo během vyučování, řešilo se tu kouření hlavně po odchodu žáků ze školy (např. 
na autobusové zastávce). 
Ve školním roce 18/19 výjimečně školu navštívila Policie ČR za účelem výslechu žáků, kteří 
se účastnili nějakého trestního činu nebo přestupku, nebo byli jeho svědky. K případu 
samému došlo vždy mimo vyučování, nejčastěji o víkendech. Vzhledem k věku žáků je 
případ vždy odložen. 
Nejvíce bojujeme se sociálním zázemím v některých rodinách – rodiče nespolupracují, 
nereagují na výzvy třídních učitelů, časté absence žáků, pozdě omlouvané absence, 
nedostatečná kontrola ze strany rodičů, nezájem o školní povinnosti. Toto je řešeno vždy se 
zákonnými zástupci žáka, se sociálním odborem, OSPODem, kurátory a někdy i Policií ČR. 
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Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 
 
 

7. Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů – obě pracovišt ě 
 
7.1 Výchozí stav 
 
 

Pojmenování výchozího stavu  
Semináře, webináře a školení dle nabídky vzdělávacích center během roku 

 
 
 
7.2 Studium ke spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů 
 
 

Druh studia Počet pracovník ů 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pedagogiky + spec.ped.  

c) Studium pro asistenta pedagoga 2 AP ukončily úspěšně kurz 

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

 
 
 
 
7.3 Studium ke spln ění dalších kvalifika čních p ředpoklad ů a k prohlubování si 
kvalifikace 
 
 

Druh studia Pracovník  

a) Studium pedagogiky 0 

b) Další vzdělávání – kurzy, semináře  

- Naukové předměty  5 x 

 - Enviromentální výchova 2 x 

-  Společné vzdělávání 1 x 

-  Pedagogika a psychologie 4 x 

- První pomoc  1 x 

- Prevence 2 x 

- Výchova ke zdraví 2 x 

- Cizí jazyk – Aj, Nj 2 x 

- Účetnictví 3 x 

- Řízení školy a managment 3 x 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 

8. Aktivity a prezentace školy na ve řejnosti  
Typ akce  Počet 

zúčastněných t říd 
Počet 
zúčastněných 
žáků 

Poznámka (název 
akce, výsledek) 

Výukové programy 7 x 8 tříd 84 ZOO, Dopravní hřiště,  
Planeta Země, Dravci, 
Hvězdárna, KRNAP, 
Canisterapie – 1x týdně  

Exkurze 4 x 6 tříd 61 Pila, Sklárny,Tiskárna, 
Rybárna a vodní elektr., 
Kovo LA, Galček, 
Vetim, Regiovlak 
Pardubice, Odborná 
učiliště, Saargumi 

Kurz chování za 
mimoř.situací 

2 x 8 tříd 138                                  
73 

2 x kurz 
2 x poplachové cvičení 
- evakuace 

Školní výlety 8 tříd 56 Hradec Králové, 
Častolovice, Harrachov 

Besedy 8 x 8 tříd 287 Každý měsíc v rámci 
MMP 

 4 x 6 tříd 91 EVVO, KRNAP 
 6 x 6 tříd 52 MěLK 
Žákovská 
vystoupení 

jednotlivci 18 
12 
 

Školní besídka 
Hud.festival Náchod 
Centrum den.služeb 

Koncerty 4 x 8 tříd 125 Akademie ZUŠ - 
taneční , adventní 

    
Výstavy 6 x 8 tříd                        135 Houby, Ovoce, 

Chovatel. výstava, 
Vánoční, Velikonoční, 
Chalupění, muzea a 
výstavní síně v Úpici a 
v Č.Kostelci 

 Práce našich žáků 
vystavujeme pravi-  
delně ve výloze 
prodejny 
Hudebniny. 

  

Soutěže  jednotlivci 68 Fotbal, atletika, BTP, 
vybíjená, přespolní běh, 
dopravní s., zdravotní 
s., Jaroměřská hokejka 
– region, kraj 

 Školní soutěže 124 Výrobek z keramiky, 
z odp.materiálů,sběrové 
aktivity (papír, PET 
lahve, kaštany), 
pozn.rostlin a semínek, 
dáma, vybíjená, střelba 
ze vzduchovky, 
dopravní soutěž, stolní 
tenis, medicimbálový 
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trojboj  
Pracovní setkání 
a aktivity  
 

5 x 
 
 

25 
 
 

Setkání se žáky MŠ a 
běžných ZŠ v pracovní 
dílně 
(keramika,hedvábí, 
pedig,mýdla,svíčky) 

Projektové dny 14 x 263 „Ekosystémy“ –  Les, 
„Dopravní den“ „Strom“ 
„Planeta Země 3000“, 
„Historická naučná 
stezka“, ZOO – zdobení 
ván. stromků, 
„Hvězdárna“ 

Jiné akce školy  139 Den Země, Igelitiáda, 
MDD, cvičení v přírodě, 
týdenní pobyt žáků na 
Rýchorské boudě 

 
 Mimo řádné výsledky a úsp ěchy žák ů 
 
Název akce  Počet žáků Výsledek, umíst ění 
Malá kopaná – Havlovice  
 
 
Jaroměřská hokejka 
Sport.setkání ZŠ sp. 
Florbalový turnaj 
Rozesmátý svět 
Mladý zdravotník ČČK  
Hudebně div.festival – Ná   
Sálová kopaná 
Škola hrou Opočno 
Den řemesel N. Město n.M. 
Vybíjená Trutnov 
Havlovický víceboj – zdr.s. 
 
Dopravní sout ěž pro ZŠ Sp. 
Plavecká soutěž - Kapřík 

7 – místní kolo 
s účastí žáků ZŠ a 
vícel.gymnázií 
7 – okresní kolo 
7 – okresní kolo 
5 – kraj.kolo 
10 – okresní kolo 
6 – kraj.kolo  
9 – okresní kolo 
5 – krajská soutěž 
3 – okresní soutěž 
6 – okresní soutěž  
5 – okresní soutěž 
s účastí žáků ZŠ a 
vícel.gymnázií 
4 – okresní kolo 
7 – okresní soutěž 

1 x 5. místo 
 
 
Cena Fair Play 
1 x 4. místo 
1 x 6. místo 
Čestná uznání 
1 x 1. místo 
1 x 1. místo 
1 x 3. místo 
 
 
1 x 6. místo 
1 x 7. místo 
 
1 x 1. místo 
2 x 1.,2 x 2. a 3 x 3.místo 

Evropské hry Emil Open  
 

19 – mezinárodní akce 3 x 1. místo , 6 x 2. místo 
6 x 3. místo 

 
Komentá ř ředitele školy:  
 Škola organizuje okresní a krajské kolo soutěže „Mladý zdravotník ČČK žáků 
spec.škol“ ve spolupráci s MS ČČK Úpice +  díky financím grantové politiky. 
Pro své žáky organizujeme školní kola soutěží ve střelbě, vybíjené, v dámě, pexesu, 
v hodu vlaštovkou, dopravní den, medicimbálový pětiboj, orientační běh. 
 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 

9. Výsledky inspek ční činnosti provedené ČŠI 
 

Datum kontroly                      Předmět kontroly                                                   Výsledek                       
 
V období školního roku 2018/2019 nebyla provedena kontrola 
 
 
 

                Další provedené kontroly 
 
Datum kontroly                         Předmět kontroly                                              Výsledek 
 
 

 

21.9.2018                 Veřejnosprávní kontrola – příspěvek na provoz             Bez porušení  
                                  - protokol č. 86/2019                                                      právních předpisů 
 
16.1.2019                 Tematická požární kontrola – HZS KHK – Trutnov        Bez porušení  
                                  - protokol č.HSKH 30-2/2019                                         předpisů                                                                                                                 

 

 

10. Základní údaje o hospoda ření školy 
 

Výroční zpráva o hospoda ření za rok 2018 

1. Tvorba hospodá řského výsledku 

1.1 Výnosy v hlavní činnosti 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2018 (v hlavní činnosti) činil 14.005.804,- Kč z toho příspěvek na 
činnost (přímé ONIV – UZ 33553) z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 12.206.053,- Kč, 
dotace z RP MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“ (UZ 33070) 23.561 Kč. 

Příspěvek na činnost (provozní ONIV) z rozpočtu zřizovatele (po konečné úpravě rozpočtu) činil 
1.768.690,- Kč (v rámci příspěvku na provoz byla poskytnuty dotace v rámci drobných projektů (dříve 
granty) z rozpočtové kapitoly 9 ve výši 10.000,- Kč na realizaci projektu „Mladý zdravotník ČČK – Pomozte 
nám pomáhat!“). 

Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela organizace dotaci ve výši 
7.500,-  Kč.  

V rámci doplňkové činnosti získala škola dotace na svoz dětí ve výši 2.000,- Kč (Město Police nad Metují).  

Výnosy z hlavní činnosti činily 14.078.046,84 Kč z hospodářské činnosti pak 144.401,80 Kč. Finanční fondy 
byly do výnosů v roce 2018 zapojeny ve výši 79.063,80 Kč (z toho RF z HV ve výši 62.000,- Kč, RF 
z ostatních titulů ve výši 17.063,80 Kč). Celkové výnosy organizace činily 14.222.448,64 Kč. 
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1.2 Náklady hlavní činnosti a hospodá řský výsledek 

Z prostředků MŠMT (přímé náklady na vzdělávání) bylo čerpáno 12.206.053,- Kč, z prostředků RP 
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“ (UZ 33070) 23.561 Kč. 

Náklady na provoz v hlavní činnosti (včetně grantů) činily 13.954.792,80 Kč a náklady v doplňkové činnosti 
pak 144.401,80 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2018 činily 14.099.194,60 Kč. 
 
Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 123.254,04 Kč (z toho v hlavní činnosti 123.254,04 Kč a 
v doplňkové činnosti 0,- Kč). 
 
Limit mzdových prostředků pro rok 2018 (PNV) byl stanoven ve výši 8.890.195,- Kč (z toho prostředky na 
platy 8.709.895,- Kč, OON 180.300,- Kč.  
Z rozpočtu zřizovatele byly vyplaceny OON ve výši 1.700,- Kč v rámci účelového příspěvku drobné projekty 
(dříve granty) z rozpočtové kapitoly 9  - projekt „Mladý zdravotník ČČK – Pomozte nám pomáhat!“. 

Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 41.922,- Kč.  
 
Celkový objem mzdových prost ředků vyplacených v roce 2018 činil 8.933.817,- K č (z toho 
prost ředky na platy 8.751.817,- K č, OON 182.000,- Kč). 
Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 
 
 
Čerpání prostředků na odvody na zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP bylo v relaci se 
stanoveným rozpočtem. 
 
1.3 Doplňková činnost (vedlejší hospodá řská činnost) 

Doplňková činnost v roce 2018 byla realizována ve formě svozu dětí. Celkové výnosy DČ v roce 2017 činily 
144.401,80 Kč, náklady 144.401,80 Kč. Hospodářský výsledek z DČ činil 0.- Kč. 

2. Použití ú čelových prost ředků 

Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela organizace dotaci ve výši 
7.500,-  Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši. 

3. Finanční fondy 

Fond odm ěn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 74.036,- Kč. Z HV za rok 2017 bylo do fondu přiděleno 9.600,- Kč. Čerpáno 
z fondu nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2018 činil 783.636,- Kč. 

Fond kulturních a spole čenských pot řeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 68.457,63 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za 
rok 2018 činila 175.242,14,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2018 celkem 149.599,- Kč. Stav fondu k 31. 
12. 2018 činil 94.100,77 Kč. 

Investi ční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 178.557,39 Kč. Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého majetku za rok 2018 
činila 153.540,- Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta ve výši 49.850,- Kč - celkový příděl do IF 
za rok 2018 tak činil 203.390,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2018 bylo 49.850,- Kč (sanace zdiva). Odvod do 
rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 122.820,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2018 činil 209.277,39 Kč. 
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 Rezervní fond z HV(RF)  

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 541.341,08 Kč. Příděl do fondu byl proveden ze zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2017 ve výši 86.698,61 Kč. Na další rozvoj činnosti PO bylo z fondu v roce 2018 čerpáno 
62.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2018 činil 566.039,69 Kč. 

Rezervní fond z ostatních titul ů (RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 29.227,- Kč. Fond byl tvořen z darů ve výši 9.900,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 
2018 bylo 17.063,80 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2018 činil 22.063,20 Kč. 

5. Investi ční činnost 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2018 neobdržela škola investiční dotaci z prostředků zřizovatele ve výši 
49.850,- Kč. Dotace byla v roce 2018 ve výši 49.850,- Kč na akci sanace zdiva (projektová dokumentace - 
akce č. SM/18/335).  

6.  Počty zam ěstnanc ů, úrove ň odm ěňování 

Evidenční počet zaměstnanců financovaných z rozpočtu MŠMT (přímé náklady na vzdělávání a rozvojové 
programy) v roce 2018 činil 23,6893 (z toho učitelé 10,7700, vychovatelé 2,2969, ostatní pedagogové  

6,5131, nepedagogičtí pracovníci 4,1093). Stanovený limit pracovníků pro rok 2018 ve výši 22,720 tak byl 
překročen. 

7. Závazky a pohledávky 
 

K 31. 12. 2018 nejsou v organizaci evidovány závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. Celková výše 
pohledávek k 31. 12. 2018 činí 37.247 Kč (toho poskytnuté zálohy 17.000,- Kč, pohledávky za zaměstnanci 
15.387,- Kč). Celková výše závazků k 31. 12. 2018 (bez dohadných položek) činí 1.133.200,54 Kč (z toho 
1.121.899,- Kč představují závazky z mezd za období 12/2018, neuhrazené faktury k 31. 12. 2018 pak 
8.538,54 Kč). 

8. Autoprovoz 

Škola využívá dva automobily. V hlavní činnosti provozuje osobní automobil Škoda FABIA Combi.  

V roce 2018 bylo s tímto automobilem ujeto 1884 km  při průměrné spotřebě 6,8 l/100 km. Náklady na PHM 
činily 4. 349,- Kč, na  servisní prohlídky včetně drobných oprav 4.269,- Kč. 

Služební automobil se používá především na přesuny vedoucích pracovníků školy mezi dvěma pracovišti 
(Úpice a Červený Kostelec) z důvodů sloučení škol od 1.1.2011. Dále k jednání na úřadech při zařizování 
různých záležitostí školy a k drobnějším nákupům pro školu.    

V doplňkové činnosti je využíván 9-místný automobil Mercedes Benz VITO, který je využíván ke svozu dětí 
se zdravotním handicapem z okolních obcí  na školní vyučování a odpolední rozvoz domů. 

V roce 2018 bylo najeto 19 421 km , kdy průměrná spotřeba je vyčíslena na 10,2 l/100 km.  Nejvyšší 
položku nákladů představuje spotřeba PHM – 68.473,- Kč a za opravy a servis  bylo vydáno celkem 
17.537,- Kč.  

Výnosy – úhrady od rodičů byly v roce 2018 cca 113 tis.  Kč. 
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9.  Závěr - stru čné zhodnocení výsledk ů řídících kontrol za rok 2018 – viz tabulka níže 

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2018 

 

Kontrolní orgán Předmět kontroly Kontrolované 
období  

Kontrolní zjišt ění, závěr 

Okresní správa 
sociálního zabezpečení, 
Trutnov 

Plánovaná kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v 
důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 

1. 3. 2015 - 28. 2. 
2018 

V žádné z kontrolovaných oblastí 
nebyly zjištěny nedostatky (protokol 
o kontrole 200/18/669 ze dne 4. 4. 
2018). 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR, 
regionální pobočka 
Hradec Králové 

Kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. 

1. 8. 2013 - 31. 3. 
2018 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny 
splatné závazky vůči VZP ČR ani 
jiné evidenční nedostatky (protokol 
o kontrole Č.j. VZP-18-01840932 
H87P ze dne 14. 5. 2018) 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje, odbor školství 

Plánovaná kontrola použití finančních 
prostředků ze státního rozpočtu na 
platy a OON v návaznosti na 
"Vyhlášku o finančním vypořádání" 
za rok 2017 a dodržování obecně 
závazných právních předpisů platných 
v kontrolovaném období. 

1. 1. 2017  - 31. 5. 
2018 

Kontrola proběhla bez nálezu. Z 
provedené kontroly nebyly vůči 
organizaci vyvozeny žádné finanční 
sankce (protokol o kontrole Č.j. 
KUKHK-20990/SM/2018 ze dne 7. 
9. 2018) 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje, odbor školství 

Plánovaná kontrola hospodaření s 
majetkem a veřejnými prostředky, 
dodržování obecně závazných 
předpisů. 

1. 1. 2017  - 31. 5. 
2018 

Kontrola proběhla bez nálezu. Z 
provedené kontroly nebyly vůči 
organizaci vyvozeny žádné finanční 
sankce (protokol o kontrole  ze dne 
5. 9. 2018) 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje, odbor školství 

VSK využívání fin. prostředků na 
přímé výdaje ve vzdělávání 
poskytnutých ze státního rozpočtu, 
použití finančních prostředků 
poskytnutých z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, dodržování 
zásad efektivnosti, účelnosti a 
hospodárnosti při nakládání s 
majetkem a finančními prostředky 
přidělenými PO. 

rok 2017 

V kontrolovaných oblastech 
používání státních i provozních 
prostředků nebylo za kontrolované 
období zjištěno porušování právních 
předpisů. Z provedené kontroly 
nebyly vůči organizaci vyvozeny 
žádné finanční sankce (protokol o 
kontrole Č.j. KUKHK-
22410/SM/2018 ze dne 7. 9. 2018) 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje, odbor školství 

Konstrukce výše příspěvku na provoz 
organizace z rozpočtu kraje pro rok 
2019, meziroční návaznost výše 
návrhu pro r. 2019 na výši příspěvku 
v roce 2018. Požadavky organizace na 
odpisy, na posílení neinvestičního 
příspěvku na provoz nad rámec 
mandatorních výdajů pro r. 2018 

rok 2019 

Kontrola podkladů organizace 
průběžně doplňovala rozpočtové 
práce. Z pohledu předmětu kontroly 
nebyl porušen zák. 250/200 Sb., v 
platném znění (záznam o kontrolním 
zjištění č. 86/2019) 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinár odních 
projekt ů 
 
Škola je zapojena do mezinárodního projektu TEREZA 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci 
celoživotního u čení 
 
Škola není zapojena do programu celoživotního učení a ani není partnerem v tomto programu 
 

13. Údaje o p ředložených a realizovaných projektech 
 
Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela organizace dotaci 
ve výši 7.500,-  Kč a z kapitoly MUP Královéhradeckého kraje „Mladý zdravotník ČČK - pomozte 
nám pomáhat“ dotaci ve výši 11.700,- Kč.  
V rámci projektu „Podpora výuky plavání v ZŠ“ – IV. Etapa – obdržela škola 25.900,- Kč na dopravu 
žáků školy (z obou pracovišť) do plaveckého bazénu v Trutnově. 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dal šími 
partnery 
Škola nemá odborovou organizaci. 
 
Spolupráce s dalšími partnery a s veřejností: 

 
Formy spolupráce  komentá ř 
 
Školská rada 

 
Ano, 5 členná, jednání 2 x ročně 

Město Úpice x ČK Školský a kulturní výbor, Bezpečnostní 
komise 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 3-4 x ročně schůzky, konzultace dle dohody 
Školní akce pro rodiče Schůzka s VP, besídky s vystoupením žáků 
Školní časopis 
Regionální televize TV JS                                  

1 x ročně – Zpravodaj školy 
Příležitostné reportáže ze života školy 

 
Komentá ř ředitele školy:  
 
Veškerá činnost a aktivity školy jsou aktuálně uveřejňovány na webových stránkách školy: 
www.spzsabartose.cz   
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15. Závěr 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla schválena pedagogickou radou 
dne 26. 8. 2019 – pracoviště Úpice a 27. 8. 2019 – pracoviště Červený Kostelec.  
Školskou radou byla schválena dne 24. 9. 2019. 
 
 
V Úpici 23. 8. 2019 
 
                                                                       ………………………………….. 
                                                                                     Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka školy 
 
Podpisy členů školské rady: 
 
 
 
 
Předseda ŠR:  Mgr. Michaela Farská                           …………………………………………… 
    
 
 
Člen ŠR zástupce rodičů: p. Kateřina Pavlásková        …………………………………………… 
 
 
 
 
Člen ŠR zástupce rodičů: p. Marcela Holá                    …………………………………………… 
 
  
 
 
Člen ŠR zástupce zřizovatele Mgr. Táňa Šormová    …………………………………………..  
 
 
 
 
Člen ŠR zástupce pedagogů: Mgr. Marcela Nejmanová    ………………………………………..  
 
 
 
 
 
Poznámka: originál stránky 15 s podpisy členů ŠR a Zpravodaj školy - k nahlédnutí 
v řediteln ě školy. 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Zpravodaj školy 
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