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Školní rok: 2016/2017 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: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 

2. Součásti školy a obory vzdělání 
 

Součásti školy Kapacita celková - 118 

Základní škola (zřízená dle § 16, odst.9) 87 žáků 

Základní škola speciální 35 žáků 

Školní družina 42 žáků 

 

 
Obory vzdělání Forma 

79-01-B/01   Základní škola speciální denní forma vzdělávání 

79-01-C/01   Základní škola denní forma vzdělávání 

 
 

3. Personální zabezpečení školy 
 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 0 6 6                                                                         23,08 

41 - 50 let 0 12 12 46,15 

51 - 60 let 0 5 5 19,23 

61 a více let 1 2 3 11,54 

celkem 1 25 26 100,0 

% 3,85 96,15 100,0 x 

 
 

3.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

splňuje % nesplňuje % 

učitel prvního stupně zákl. šk. 3 0 100 0 

učitel druhého stupně zákl. šk. 8 0 100 0 

vychovatel 3 0 100 0 

asistent pedagoga 7 0 100 0 

celkem 21 0 100 0 

 

 
Komentář ředitele školy 

1 učitelka splňuje kvalifikaci na základě výjimky (věk a praxe), 1 AP se SŠ na částečný 
úvazek (0,12) nemá kurz pro AP 
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Školní rok: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 
 

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

 
 

Počet žáků u zápisu Počet žáků přijatých  Počet odkladů PŠD 

1 1 0 

 
 

5. Výsledky vzdělávání žáků 
 

  I. Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2017 
 

  Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 37 

Prospěli s vyznamenáním 7 

Prospěli  22 

Neprospěli 8 

         z toho opakující ročník 6 

Průměrný prospěch žáků 2,17 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 105,76 

         z toho neomluvených  14,9 

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

Žáci celkem 33 

Prospěli s vyznamenáním 6 

Prospěli  26 

Neprospěli 1 

         z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,93 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 81,54 

         z toho neomluvených  2,5 

 
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 23 6 8 

 79-01-B/01 ZŠ speciální 30 1 2 

 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   zákadní školy   střední školy  
   Napomenutí třídního učitele  22 0 

   Napomenutí učitele odborného 
výcviku  

 X  0 

   Důtka třídního učitele  18 0 

   Důtka učitele odb. výcviku   X  0 

   Důtka ředitele školy  14 0 

   Pochvala třídního učitele  39 0 

   Pochvala učitele odbornho výcviku   X  0 

   Pochvala ředitele školy  26 0 

   Podmíněné vyloučení ze školy   X  0 

   Vyloučení ze školy   X  0 

  

     Komentář 
    

Uveďte hlavní důvody udělení výchovných opatření, např. v případě vyloučení ze školy, 
pochvaly ředitele apod.  

 Napomenutí, důtky - 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 sociálně patologických jevů 
 

6.1 Prevence sociálně patologických jevů - pro obě pracoviště 
 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence 2 – účastní se seminářů a školení 

Pedagogičtí pracovníci školy Přebírají info od metodika prevence 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova V rámci 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 

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 
prevence 

Průběžně 

Poradenská služba výchovného poradce Konzultační dny + dle potřeby 
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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  

 
 
 

6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 
 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 12 

Kriminalita a delikvence 2 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 3 

Šikanování 0 

Vandalismus 1 

Násilné chování 3 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 
 

Komentář 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). 
Několikrát 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. Poslední dobou je 
však největším problémem agresivní, vulgární a velmi nevhodné chování některých žáků ve 
škole – řešeno vždy se zákonnými zástupci žáka, se sociálním odborem, OSPODem, 
kurátory a někdy i Policií ČR. 
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Školní rok: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 
 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků – obě 
pracoviště 
 

7.1 Výchozí stav 
 
 

Pojmenování výchozího stavu 

1 učitelka dokončila požadovanou kvalifikaci.  
Semináře a školení dle nabídky vzdělávacích center během roku 

 
 
 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
 

Druh studia Počet pracovníků 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pedagogiky + spec.ped. 1 učitelka – dokončeno v červnu 17 

c) Studium pro asistenta pedagoga  

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

 

 
 
 
7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a 
k prohlubování si kvalifikace 
 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pedagogiky dokončeno 

h) Další vzdělávání  

- Přírodopis 1x 

 - Enviromentální výchova 2 x 

-  Společné vzdělávání 1 x 

-  Pedagogika a psychologie 1 x 

- První pomoc  3 x 

- Prevence 1 x 

- Výchova ke zdraví 2 x 

- Cizí jazyk - Aj 1 x 

- Účetnictví 2 x 

- Řízení školy a managment 3x 
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Školní rok: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
Typ akce Počet 

zúčastněných tříd 
Počet 
zúčastněných 
žáků 

Poznámka (název 
akce, výsledek) 

Výukové programy 7 x 8 tříd 92 ZOO, Dopravní hřiště,  
Planeta Země, 
Hvězdárna, KRNAP,  

Exkurze 4 x 5 tříd 57 Pila, Sklárny,Tiskárna, 
Rybárna a vodní elektr., 
Kovo LA, Galček, 
Vetim, Regiovlak 
Pardubice, Odborná 
učiliště 

Kurz chování za 
mimoř.situací 

3 x 5 tříd 138                                  
73 

2 x kurz 
2 x poplachové cvičení 
- evakuace 

Školní výlety 9 tříd 72 Hradec Králové, 
Častolovice, Harrachov 

Besedy 8 x 7 tříd 306 Každý měsíc v rámci 
MMP 

 4 x 6 tříd 94 EVVO, KRNAP 

 62 55 MěLK 

Žákovská 
vystoupení 

jednotlivci 15 
10 
7 

Školní besídka 
Hud.fesival Náchod 
Flétničky 

Koncerty 3 x 9 tříd 125 Akademie ZUŠ - 
taneční , adventní 

    

Výstavy 6 x 9 tříd                         132 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 103 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 
trojboj  

Pracovní setkání 
a aktivity s SPC 
 

4 x 
 
 

28 
 
 

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

Projektové dny 14 x 207 „Ekosystémy“ – 
monitoring hmyzu, 
„Dopravní den“ „Strom“ 
„Planeta Země 3000“, 
„Historická naučná 
stezka“, ZOO – zdobení 
ván. stromků, 
„Hvězdárna“ 

Jiné akce školy  86 Den Země, Igelitiáda, 
MDD, cvičení v přírodě 

 

 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 

Malá kopaná – Havlovice  
Jaroměřská hokejka 
Maestro hledá maestra.  
Mladý zdravotník  
Hudebně div.festival – Ná   

7 – místní kolo 
6 – okresní kolo 
5 – kraj.kolo 
6 – kraj.kolo 
12 – kraj.kolo  

1 x 5. místo 
Cena Fair Play 
1x cena poroty 
1x 2. místo, 1x 2. místo 
1x 1. místo 

Evropské hry Emil Open 
Mistrovství ČR v cyklistice 
MPS Račice 

13 – mezinárodní účast 
3 – celostátní kolo 

6 x 1 .místo 
2 x 1. místo 
1 x 2. místo 

 

Komentář 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. 

 

 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Datum kontroly                      Předmět kontroly                                                   Výsledek                       
 
9.- 13.6.2017  Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují           bez porušení                 

   

                       k poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 174          právních 
                       odst.2 písm.d) školského zákona                                                 předpisů 
 
Viz protokol o kontrole č.: ČŠIH – 474/17 - H 
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Školní rok: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
1. Tvorba hospodářského výsledku 

 

1.1 Výnosy v hlavní činnosti 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2016 činil 11.425.575,- Kč z toho příspěvek na 

činnost (přímé ONIV – UZ 33553) z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 

9.416.400,- Kč, dotace z RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) 

225.975 Kč, dotace z RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) ve 

výši 311.259 Kč.  

Příspěvek na činnost (provozní ONIV) z rozpočtu zřizovatele (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 1.767.000,- Kč. 

Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela 

organizace dotaci ve výši 7.500,-  Kč a z grantového programu Královéhradeckého kraje 

„Mladý zdravotník ČČK- pomozte nám pomáhat“ 8.700,- Kč.  

  

Dotace na investice nebyly pro rok 2016 poskytnuty. 

 

Výnosy z vlastní činnosti činily 11.545.463,88 Kč z hospodářské činnosti pak 193.130,- 

Kč. Finanční fondy byly do výnosů v roce 2016 zapojeny ve výši 124.180,- Kč (z toho RF 

z HV ve výši 32.331,- Kč, RF z ostatních titulů ve výši 42.007,- Kč a investiční fond ve výši 

49.842,- Kč). Celkové výnosy organizace činily 11.738.593,88 Kč. 

 

1.2 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek 

Z prostředků MŠMT (přímé náklady na vzdělávání) bylo čerpáno 9.416.400,- Kč, z 

prostředků RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) 225.975,- Kč. 

Náklady na provoz v hlavní činnosti (včetně grantů) činily 1.726.420,66 Kč a náklady v 
doplňkové činnosti pak 184.338,54 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2016 činily 
11.553.134,20 Kč. 

 
Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 185.459,68 Kč (z toho v hlavní činnosti 
176.668,22 Kč a v doplňkové činnosti 8.791,46 Kč). 
 
Limit mzdových prostředků pro rok 2016 (PNV) byl stanoven ve výši 6.859.400,- Kč (z 
toho prostředky na platy 6.761.800,- Kč, OON 97.600,- Kč. Z RP „Zvýšení platů 
pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) bylo čerpáno 166.771.  
Z rozpočtu zřizovatele byly vyplacené mzdové prostředky ve výši 17.180 Kč (z toho platy 
7.080,- Kč – JEKIS, OON 10.100,- Kč). 
Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 33.847,- Kč.  
 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 činil 7.077.198,- Kč 
(z toho prostředky na platy 6.969.498,- Kč, OON 107.700,- Kč). 
 
Čerpání prostředků na odvody na zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP bylo 
v relaci se stanoveným rozpočtem. 
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1.3 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována ve formě svozu dětí. Celkové výnosy DČ 

v roce 2016 činily 193.130,- Kč, náklady 184.338,54 Kč. Zisk z DČ činil 8.791,46 Kč. 

2. Použití účelových prostředků 

Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela 

organizace dotaci ve výši 7.500,-  Kč a z grantového programu Královéhradeckého kraje 

„Mladý zdravotník ČČK- pomozte nám pomáhat“ 8.700,- Kč. Poskytnuté prostředky byly 

čerpány v plné výši. 

3. Finanční fondy 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 32.890,- Kč. Z HV za rok 2015 bylo do fondu přiděleno 

22.600,- Kč. Čerpáno z fondu nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 55.490,- Kč. 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 29.191,49 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených 

mzdových prostředků za rok 2016 činila 104.678,62,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 

2016 100.240,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 33.630,11 Kč. 

Investiční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 194.998,39 Kč. Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého 

majetku za rok 2016 činila 176.091,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2016 bylo na opravu a 

údržbu nemovitého majetku 49.842,- Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve 

výši 158.500,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 162.747,39 Kč. 

Rezervní fond z HV(RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 218.232,43 Kč. Příděl do fondu byl proveden ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 203.525,97 Kč. Na další rozvoj činnosti PO 

bylo z fondu v roce 2016 čerpáno 32.331,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 389.427,39 

Kč. 

Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 43.926,- Kč. Fond byl tvořen z darů ve výši 36.000,- Kč. 

Čerpáno z fondu v roce 2016 bylo 42.007,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 37.919,- 

Kč. 

5. Investiční činnost 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2016 neobdržela škola žádnou investiční dotaci.  

6.  Počty zaměstnanců, úroveň odměňování 

Evidenční počet zaměstnanců financovaných z rozpočtu MŠMT (přímé náklady na 

vzdělávání) v roce 2016 činil 22,81 (z toho učitelé 11,451 vychovatelé 2,053, ostatní 

pedagogové 5,203, nepedagogičtí pracovníci 4,103). Stanovený limit pracovníků pro rok 

2016 ve výši 22,77 tak byl překročen. 
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7. Závazky a pohledávky 
 
K 31. 12. 2016 nejsou v organizaci evidovány závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2016 činí 48.435 Kč (toho poskytnuté zálohy 17.000,- 

Kč, pohledávky za zaměstnanci 14.871,- Kč). Celková výše závazků 1.069.518,74 Kč (z 

toho 902.529,- Kč představují závazky z mezd za období 12/2016, neuhrazené faktury 

k 31. 12. 2016 133.409,73 Kč). 

8. Autoprovoz 

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

FABIA Combi.  

V roce 2016 bylo s tímto automobilem ujeto 3 072 km při průměrné spotřebě 6,6 l/100 

km. Náklady na PHM činily 5.822,- Kč, na pojistné 7.079,- Kč a servisní prohlídky včetně 

drobných oprav 4.012,- 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 2016 bylo najeto 22 707 km, kdy průměrná spotřeba je vyčíslena na 10,02 l/100 

km.  Nejvyšší položku nákladů představuje spotřeba PHM – 70.703,- Kč a za opravy a 

servis  bylo vydáno celkem 49.428,- Kč. Jelikož auto školy z časových důvodů nesveze 

všechny děti, je sjednána další služba na svoz s Charitou Červený Kostelec, která si za 

své služby účtovala 33.868,- Kč.  

Výnosy – úhrady od rodičů byly v roce 2016 cca 170 tis. Kč. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních projektů 
 

Škola nebyla zapojena do žádného mezinárodního projektu 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 
 

Škola není zapojena do programu celoživotního učení a ani není partnerem v tomto 

programu 
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Školní rok: 2016/2017 Zpracovatel:  Mgr. Jana Kulhánková 

 

 

13. Údaje o předložených a realizovaných projektech 
 

Z grantového programu Města Úpice na akci „Pomozte nám pomáhat“ obdržela 

organizace dotaci ve výši 7.500,-  Kč a z grantového programu Královéhradeckého 

kraje „Mladý zdravotník ČČK- pomozte nám pomáhat“ dotaci ve výši 8.700,- Kč. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a 

dalšími partnery 
Škola nemá odborovou organizaci. 

 

Spolupráce s dalšími partnery a s veřejností: 

 
Formy spolupráce komentář 
Školská rada Ano, 5 členná, jednání 2 x ročně 
  
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 1 x ročně – Zpravodaj školy 
 
Komentář ředitele školy: 
Veškerá činnost a aktivity školy jsou aktuálně uveřejňovány na webových stránkách školy: 
www.spzsabartose.cz   
 
 

http://www.spzsabartose.cz/
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