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1. Základní údaje o škole 
 
 
Název školy:  Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 

Sídlo školy:  Veselý Žďár 144, Havlíčkův Brod, 580 01 

IČO:   75016061 

Ředitel školy:   Mgr. Kamil Kučera 

e-mail:   zs.veselyzdar@centrum.cz 

Zřizovatel:  Obec Veselý Žďár, Veselý Žďár 204, Havlíčkův Brod, 580 01 

Datová schránka: zjyvs23 

 
 
Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár je příspěvková organizace s právní 

subjektivitou, jejímiž součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní 

jídelna. Jako příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 2003. 

Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, obec jako zřizovatel školy má zájem o naši 

činnost, podporuje různé aktivity žáků a pomáhá řešit problémy týkající se provozu. Ze svého 

rozpočtu uvolňuje značné finanční prostředky na investiční výdaje týkající se oprav 

a modernizace školy. Obec také částečně financuje platy učitelů, semináře, ochranné 

prostředky, škola byla ve výjimce z celkového nejnižšího počtu žáků ve třídě. 

Vedení školy pomáhají i členové školské rady, která byla zvolena na 3leté období z řad 

učitelů, zástupců obce a rodičů. 

 
 
Činnost základní školy je vymezena § 44, mateřské školy § 33, školní družiny § 111 a § 118, 

školní jídelny § 119 zákona č. 561/2004 Sb. 

 
 
Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár sdružuje: 
 
Mateřská škola kapacita 25 dětí 

Základní škola kapacita 45 žáků 

Školní družina  kapacita 15 žáků 

Školní jídelna  kapacita 56 obědů 

 
Všechna zařízení sídlí v jedné budově. 



MŠ je organizována jako jednotřídní s počtem 20 – 25 dětí od 3 do 6 let. 

ZŠ je malotřídní, s pěti ročníky ve dvou třídách. Organizačně je rozčleněna na 2 třídy a jedno 

oddělení ŠD. 

ŠD má kapacitu 15 žáků. 

ŠJ zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy. Jídelna vzhledem ke své kapacitě nemá 

doplňkovou činnost. 

 

V přízemí školy se nachází školní kuchyně a školní jídelna pro MŠ a ZŠ. Je zde tělocvična, 

šatny pro MŠ a ZŠ, dále třída a ložnice MŠ. 

V prvním patře se nachází třídy ZŠ, učebna PC, knihovna, sklad učebnic a spotřebního 

materiálu a ředitelna, která slouží zároveň jako sborovna. Učebna první třídy v odpoledních 

hodinách funguje jako třída ŠD. 

 

Škola má ve výpůjčce od obce dětské hřiště, které bylo hrazeno z prostředků MMR. 

Budovu i areál školy podle potřeby využívají spolky obce i obec Veselý Žďár. 

 

Žáci ZŠ a děti MŠ mají po celý den zajištěn pitný režim a ZŠ se účastní programu „školní 

mléko“. Žáci ZŠ se navíc účastní programu „ovoce do škol“. V rámci těchto projektů 

získávají žáci další ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zdarma. Tuto aktivitu hradí Česká 

republika ze státního rozpočtu. 

Všichni žáci se podílí na třídění odpadů a účastní se projektu recyklohraní.  

 

Školská rada 

Vznikla v květnu 2018 na ustavující schůzi, má 6 členů. Dva zástupce OÚ, dva zástupce 

rodičů a dva zástupce školy. Předsedou byla zvolena paní učitelka Mgr. Dagmar Boumová. 

 
 
 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy. 
 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je sestaven v souladu s obecnými cíli 

a stále je upravován podle podmínek školy. 

 

Žáci ZŠ se od 1. 9. 2007 vzdělávají podle programu ŠVP (školní vzdělávací program) ZŠ 

Veselý Žďár „POHODA“. 

 

ZŠ se věnuje problematice sociálně patologických jevů, je vypracovaný Minimální 

preventivní program, ve funkci metodik prevence pracoval pan učitel Mgr. Kamil Kučera. 

Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků i dospělých. 



Škola zajišťovala zájmové kroužky -   kroužek leteckého modelářství a kroužek Volný čas.  

Na organizaci a fungování některých kroužků se podíleli i rodiče dětí. 

Učební plán školy je v příloze č. 1 výroční zprávy. 

 

Mateřská škola má vypracován školní vzdělávací program (ŠVP) pro předškolní vzdělávání 

(PV) a je v souladu s rámcově vzdělávacím programem (RVP PV). 

Na jeho základě je vypracován třídní vzdělávací plán (TVP) a zpracovávány týdenní plány 

práce. 

 

 
3. Přehled pracovníků školy 

 
Vyučování zajišťovala v I. třídě paní Mgr. Kateřina Stojanová. 

Ve II. třídě vyučovali učitelé Mgr. Kamil Kučera a Mgr. Dagmar Stojanová. 

V ŠD pracovala paní Mgr. Dagmar Boumová. 

 

Aprobovanost výuky. 

V MŠ mají obě učitelky aprobaci v oboru předškolní pedagogiky. 

Na ZŠ mají všichni učitelé VŠ vzdělání pedagogického směru. 

Vychovatelka ŠD má pedagogické vzdělání.  

Věkový průměr je 45 let na ZŠ a 46,5 let v MŠ. 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

V ZŠ a MŠ pracuje kuchařka na 1 celý úvazek, vedoucí ŠJ na 0,25 úvazku a ekonom 

na 0,5 úvazku. V ZŠ a MŠ pracují 2 školnice na 0,5 úvazku. 

 

 
4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí 

 
Ve školním roce 2018/2019 nastoupili do 1. třídy 3 žáci. 

V dubnu 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro následující školní rok 8 dětí. 

Zapsány byly všechny, 5 dětí má odklad školní docházky. 

V průběhu školního roku se 1 žák prvního ročníku přistěhoval do Veselého Žďáru a stal se 

žákem naší školy. 

Ve školním roce 2018/2019 odešli z 5. ročníku: 3 žáci na ZŠ Nuselská. 

Přestoupila také jedna žákyně 4. ročníku do ZŠ Štáflova a jeden žák 1. ročníku se odstěhoval.  

Celkem bylo v ZŠ v roce 2018/2019 21 žáků. 

 
 
 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 
2018/2019: 
 

1. pololetí 
Ročník Počet žáků Prospěl Z toho s vyznamenáním Neprospěl 

     
1. 3 3 3 0 
2. 6 6 6 0 
3. 3 3 3 0 
4. 5 5 5 0 
5. 3 3 3 0 

Celkem 20 20 20 0 
Zdroj: interní evidence školy 
 
 

2. pololetí 
Ročník Počet žáků Prospěl Z toho s vyznamenáním Neprospěl 

     
1. 4 4 4 0 
2. 6 6 6 0 
3. 3 3 3 0 
4. 5 5 5 0 
5. 3 3 3 0 

Celkem 21 21 21 0 
Zdroj: interní evidence školy 
 
 

Sníženým stupněm z chování za hrubé porušení řádu školy nebyli žáci ve šk. roce 2018/2019 

hodnoceni. 

V průběhu školního roku nebyla udělena žádná důtka ředitele školy za opakované porušování 

řádu školy. 

V průběhu obou pololetí bylo uděleno několik pochval třídního učitele za aktivní přístup 

 k mimoškolním povinnostem. 

V tomto školním roce nebyl žádný integrovaný žák s vývojovou poruchou učení, nikdo 

nepracoval podle individuálních vzdělávacích plánů na základě spolupráce s pedagogicko- 

psychologickou poradnou (PPP) v Havlíčkově Brodě. 

V tomto školním roce nebylo nutné vytvořit individuální vzdělávací plán pro žádného 

nadaného žáka. 

 

 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Prevence sociálně patologických jevů ve vyučovacích předmětech 

V ročnících na nižším stupni naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů 

věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, anglický 

jazyk. 



K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, 

rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem. 

 

Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování 

pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci 

v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat 

druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas. 

 
Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili 

Žáci byli na exkurzi v ZOO Jihlava, na projektu – Po stopách brodských pověstí, na exkurzi 

na Veselém kopci a absolvovali dopravní výchovu v Havlíčkově Brodě. 

 
Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali 
 
Do této kapitoly spadají především – propagace zdravého životního stylu, plavecký výcvik 

žáků, lyžařský výcvik, děti do bruslí apod. 

Zapojili jsme se do projektu Čistá Vysočina, zúčastnili se Tříkrálové sbírky, sběru papíru 

i sběru léčivých bylin. 

Dále jsme se zúčastnili projektu o třídění odpadů – Tonda obal. 

Do školy k nám zavítala Malá technická univerzita, Divadlo víly srdíčkové, Geomag na 

cestách, sférické kino, Planeta 3000. 

Uspořádali jsme sportovní den dětí ve škole a hudební pořad – Šel tudy, měl dudy. 

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči se uskutečnila na třídních schůzkách, kde se projednávaly nejen úspěchy 

a neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i problémy dětí. 

Práce školního poradenského pracoviště 

a) Výchovný poradce – Mgr. Kamil Kučera  

-     možná konzultace každé pondělí 9:40 – 10:30 hod.  

- spolupráce s pedagogiko-psychologickou poradnou (PPP) 

b) Školní metodik prevence – Mgr. Kamil Kučera 

- nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům 

a zabezpečení těchto programů 

- poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice učitelům 

a rodičům 

 
 
 
 



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Učitelé se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Jihlava. 

Absolvovali některé metodické kurzy ke čtenářské gramotnosti dětí, matematické gramotnosti 

a inkluze, Ředitel školy absolvoval školení k možnostem čerpání dotací z EU – šablony 2 a 

managementu školy a funkční kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. 

 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 
V tomto školním roce jsme organizovali několik projektů pro ZŠ. Během nich si žáci 

trénovali nejrůznější dovednosti, prověřovali své smysly, vyzkoušeli si paměť, naučili se 

speciální dovednosti, trénovali orientaci v prostoru a čase. 

Projekt „Vánoční tvořivá dílna“ byl zaměřen na tvorbu výrobků pro vánoční besídku. 

Projekt „Velikonoční tvořivá dílna“ ve spolupráci s rodiči připomněla velikonoční zvyky, 

tradice a lidové rukodělné výrobky. 

Zapojili jsme se do celorepublikového projektu „Zdravé zuby“. 

Projekt Čistá Vysočina se uskutečnil ve spolupráci s OÚ Veselý Žďár a Krajem Vysočina. 

Sportovní dětský den ve škole byl zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí. 

 
 
 

Průběh školního roku 2018/ 2019 
 
 

2018 
27. 8. - zahájen provoz školky 

3. 9. - slavnostní zahájení školního roku 
 za přítomnosti p. starosty a hasičů 

schůzka s rodiči 1. ročníku  
6. 9. - fotografování prvňáčků - Tom Dolejší  

8. 9. - Vystoupení dětí na rozloučení s prázdninami 
14. 9. - sběr jablek - školní zahrada 

17. 9. - Tradiční vánoční focení - Fotodienst  
11. 10. - Malá technická univerzita 

MŠ - Stavitel mostů  
ZŠ - Malý plynárník  

12. 10. - odeslání bylinek 
15.10. - Divadlo Víla Srdíčková - Děda Listnáč a skřítek Kvítek 

29. 10 - 30. 10. - podzimní prázdniny 
2. 11. - dopravní výchova ve škole 

8. 11. - Primavizus – vyšetření dětských očí 
14. 11. - Geomag na cestách 

Geometrická stavebnice 
SRPŠ  -   od ZŠ od 15:30 hodin 

MŠ - od 16:00 hodin 
21. 11. - Malá technická univerzita 

MŠ - Malý vodohospodář  
ZŠ - Malý vodohospodář  
24. 11. - vítání občánků 



1. 12. - rozsvícení obecního stromku 
4. 12. - Divadlo Víla Srdíčková - Jak se anděl potkal s čertem 

5. 12. - Mikuláš a čert ve škole a školce  
7. 12. - Tradiční exkurze na Veselý Kopec  

13. 12. - ředitelské volno 
18. 12 - besídka ZŠ a MŠ  

20. 12. - vánoční dílna ve škole 
21. 12. - Rozdávání vánočních dárků ve škole a školce 

24. 12. - začátek vánočních prázdnin 
 
 

2019 
2. 1. - zahájení provozu školky 
3. 1. - zahájení provozu školy 

5. 1. - Tříkrálová sbírka 
10. 1. - začátek lyžařského kurzu 

14. 1.  - Divadlo Víla Srdíčková - Zlatovláska 
17. 1. - lyžařský kurz 
24. 1. - lyžařský kurz 

29. 1. - začátek plavání  
30. 1. - 1. setkání s rodiči  

Problematika školní zralosti - ESIF 
Mgr. Gabriela Farková - MŠ  

31. 1. - lyžařský kurz 
31. 1. - rozdání pololetního vysvědčení 

pro ZŠ a předškoláky 
1. 2. - pololetní prázdniny 

4. 2. - začátek bruslení 
5. 2. - plavání 

7. 2. -  Geomag na cestách II 
MŠ a ZŠ  

lyžařský kurz - závěr 
8. 2. - karneval ve škole a školce 

11. 2. - bruslení 
12. 2. - plavání 

Strava pro naše děti - ESIF 
Romana Hánělová - MŠ  

13. 2. - Malá technická univerzita 
MŠ - Malý energetik 

ZŠ - Malý ropař  
18. 2. - bruslení 
19. 2. - plavání 

21. 2. - kontrola tělocvičného nářadí 
25. 2. - bruslení 
26. 2. - plavání 

Logopedie vstup do ZŠ - ESIF 
Mgr. Michaela Dubská - MŠ  
4. 3.  - 10. 3. - jarní prázdniny 

11. 3. - bruslení 
12. 3. - plavání 

13. 3. - Vstup do 1.třídy - ESIF 
školní psycholožka - Mgr. Tereza Lapešová MŠ  

15. 3. - Planeta 3000 - Kolumbie 
18. 3. - bruslení 
19. 3. - plavání 

20. 3. - Malá technická univerzita 



MŠ - Malý archeolog   
ZŠ - Malý archeolog   

25. 3. - bruslení 
26. 3. -. plavání 

3.4. - zápis do ZŠ 
9. 4. -  konec plavání 

11. 4. - Čistá Vysočina - ZŠ a předškoláci 
15. 4. - Velikonoční pohádka - Divadlo Mrak  Havl. Brod 

18. 4. - velikonoční prázdniny 
26. 4. - sběr papíru 

30. 4. - Sférické kino  
2. 5. - Po stopách brodských pověstí v Havlíčkově Brodě 

3. 5. - zápis do MŠ 
4. 5. - vítání občánků 
14. 5. - schůzka SRPŠ  

22. 5. - Malá technická univerzita 
MŠ - Malý ropař  

ZŠ - Malý energetik  
30. 5. - výlet do Jihlavské ZOO ke dni dětí 

31. 5. - Den dětí ve škole a školce 
13. 6. - Hudební pořad - Šel tudy 

14. 6. - školní výlet ZŠ  
19. 6. - fotografování T. Dolejší 

21. 6. - Dopravní výchova 
28. 6. - Slavnostní zakončení školního roku 

Rozdání vysvědčení za přítomnosti 
 paní starostky a hasičů 

 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2018-2019 neproběhla inspekce ČŠI. 

Pravidelnou hospitaci v rámci výuky provádí ředitel školy a vedoucí učitelka MŠ. 

 
 

10.  Zapojení školy do evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 
 
Škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do programu ESIF zpracovaným projektem 

„Škola s úsměvem“. V rámci tohoto projektu se učitelé zúčastnili několika školení na inkluzi, 

čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost jak v ZŠ, tak i v MŠ. 

Ve škole probíhaly a i kroužky podporované z ESIF. Jednalo se o kroužek čtenářské 

gramotnosti a o kroužek logiky a deskových her. 

V rámci těchto kroužků získaly děti desítky nových knih pro výuku čtenářské gramotnosti. 

Škola získala pro děti kytaru, laminátor, řezačku papíru atd. 

V rámci klubu deskových her získaly děti nové deskové hry a stavebnice. 

Ve škole také proběhlo tematické setkávání s rodiči předškoláků (4 setkání s odborníky). 

V rámci programu se také uskutečnila tandemová výuka. 

Škola hospodařila s částkou 495 620,- Kč na 2 roky. 

Program byl v tomto školním roce ukončen.  



 
11. Celoživotní vzdělávání 

 
Programů celoživotního vzdělávání, většinou Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) 

Jihlava, se zúčastnil ředitel Mgr. Kamil Kučera. 

Ostatní pedagogové se zúčastňovali programů vzdělávání v rámci Evropských strukturálních 

a investičních fondů (ESIF). 

 
12. Spolupráce s ostatními partnery 

 
V tomto školním roce jsme spolupracovali hlavně se sdružením místních hasičů, fotbalistů, 

klubem důchodců, spolkem Žďárský vlk, Kruháč veseláč  a především s obcí Veselý Žďár. 

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařila rekonstrukce tělocvičny a škrabárny brambor.  

Podařila s i výmalba vestibulu školy, nátěry vnitřních dveří a výmalba sociálního zařízení. 

 

Odborová organizace při ZŠ a MŠ nepůsobí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ve Veselém Žďáře 31. 8. 2019   
 
                                                                     ředitel Mgr. Kamil Kučera 
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Výroční zpráva obsahuje: 
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1. Charakteristika školy 
 
Mateřská škola ve Veselém Žďáře je jednotřídní a je umístěna ve stejné budově jako základní 

škola. Na budovu bezprostředně navazuje velká zahrada s hřištěm, pískovištěm 

a skluzavkami. K pohybovému vyžití slouží i tělocvična v budově školy. V tomto roce 

navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí ve věku od 3 do 6-ti let. 

 

2. Materiálně technické zajištění 
 

Prostorové uspořádání třídy umožňuje realizaci řízených a spontánních aktivit dětí. Vybavení 

hračkami a jiným materiálem je na dobré úrovni, průběžně je obnovováno a doplňováno. 

Z prostředků z projektu ESIF bylo zakoupeno mnoho nových her a knih pro děti všech 

věkových kategorií. Na školní zahradě je nový certifikovaný písek a plachta na pískoviště.  

 

3. Výchovně vzdělávací práce 
 

Koncepce práce s dětmi v tomto školním roce byla vedena třídní vzdělávacím plánem: 

„Moudrá sova všechno ví, mateřáčkům poradí.“ Obsah práce s dětmi byl denně 

zaznamenáván do přehledu výchovné práce. Rodiče měli možnost sledovat činnost dětí 

na rozpisu týdenních plánů v prostorách šatny. Zde byly vystavovány výtvarné práce 

a fotografie z činnosti v MŠ. Ve výchovné práci byla posílena zejména hudební výchova 

a zpěv s hudebním nástrojem. Zařadili jsme nové hry a práci s knihou podle DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků). Činnosti byly celý rok voleny tak, aby vyhovovaly 

všem věkovým kategoriím dětí v mateřské škole. Pro vzdělávání dětí v posledním roce před 

nástupem do školy jsme používali nové pracovní sešity pro předškoláky. 

Naše školka se zapojila aktivně do programu Celé Česko čte dětem. 

Četli jsme celý rok z knížek paní spisovatelky Daniely Krolupperové.  V pěti setkáních nad 

knížkami – každý integrovaný blok jedno setkání - jsme se snažili zatraktivnit dětem čtení 

a rodičům připomenout důležitost každodenního čtení. 

 
 

4. Mimoškolní a nadstandardní aktivity 
 

Po celý rok jsme se snažili využít možností obohatit dětem pobyt v mateřské škole různými 

akcemi a mimoškolními aktivitami. 

 
8.9.2018 Vystoupení dětí na rozloučení s prázdninami 
17.9.2018 Tradiční vánoční focení 
11.10.2018 Malá technická univerzita - Stavitel mostů 
15.10.2018 Děda listnáč a skřítek Kvítek Divadlo Víly srdíčkové 
8.11.2018 Primavizus - vyšetření očí 
14.11.2018 Geomag na cestách 
14.11.2018 SRPMŠ 



21.11.2018 Malá technická univerzita - Malý vodohospodář 
24.11.2018 Vítání občánků na Obecním úřadě 
4.12.2018 Jak se anděl potkal s čertem – Divadlo Víly srdíčkové 
5.12.2018 Mikuláš a čert ve školce 
7.12.2018 Tradiční exkurze na Veselý Kopec 
18.12.2018 Vánoční besídka 
21.12.2018 Rozdávání vánočních dárků 
10.1.2019 Zahájení lyžařského kurzu - Lyžování se Zajdou 5lekcí 
14.1.2019 Zlatovláska – Divadlo Víly srdíčkové 
29.1.2019 Zahájení plaveckého kurzu -10 lekcí 
30.1.2019 1.setkání rodičů s odborníky - ESIF 
                        Problematika školní zralosti - Mgr.Gabriela Farková 
7.2.2019 Geomag na cestách II. 
8.2.2019 Karneval ve školce 
12.2.2019 2.setkání rodičů s odborníky - ESIF 
         Strava pro naše děti- Romana Hánělová 
13.2.2019 Malá technická univerzita - Malý energetik 
26.2.2019 3.setkání rodičů s odborníky - ESIF   
  Logopedie před vstupem do ZŠ - Mgr.Michaela Dubská 
13.3.2019 4.setkání rodičů s odborníky - ESIF 
  Vstup do 1.třídy - školní psycholožka Mgr.Tereza Lapešová 
20.3.2019 Malá technická univerzita - Malý archeolog 
11.4.2019 Čistá Vysočina – předškoláci 
15.4.2019 Velikonoční pohádka - Divadlo Mrak 
30.4.2019 Sférické kino v MŠ 
3.5.2019 Zápis do MŠ 
4.5.2019 Vítání občánků na Obecním úřadě 
14.5.2019 SRPMŠ, volba školské rady 
22.5.2019 Malá technická univerzita - Malý ropař 
30.5.2019 Výlet do ZOO Jihlava 
31.5.2019 Den dětí ve škole a ve školce 
11.6.2019 Slavnostní loučení s předškoláky 
13.6.2019 Hudební pořad Šel tudy měl dudy 
19.6.2019 Školní fotografování - Ing. Tomáš Dolejší 
 
 
Děti třídily odpad a sbíraly hliník. 
 
 

5. Údaje o pracovnících 
 
V mateřské škole vyučovaly: 

Jana Slavíková, DiS. – učitelka – 12 let praxe. 

Mgr. Blanka Kučerová – vedoucí učitelka – 23 let praxe. 

 

V průběhu roku využívaly obě pedagogické pracovnice dostupné literatury k dalšímu 

sebevzdělávání. Zajistili jsme praxi pro studentku střední pedagogické školy. Během prázdnin 

učitelky připravovaly nový třídní vzdělávací plán a akce na další školní rok. V rámci projektu 

ESIF se obě učitelky zúčastnily Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Témata DVPP byla: Inkluze v MŠ, Matematická pregramotnost v MŠ, Čtenářská 

pregramotnost v MŠ a Právní vědomí učitele a inkluze. 



 

6. Údaje o zápisu do MŠ 
 
Zápis nových dětí proběhl 3.5.2019. V září 2019 do MŠ nastoupí 22 dětí a další 3 děti jsou 

přijaty k 1. listopadu 2019, k 1. lednu a k 1. dubnu 2020. Všechny děti, které se hlásily do 

MŠ, byly přijaty. V měsíci červnu proběhla informativní schůzka s rodiči nově nastupujících 

dětí do MŠ. 

 

7. Údaje o inspekci 
 
V tomto školním roce nás nenavštívila ČŠI. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ve Veselém Žďáře 31. 8. 2019   
 
                                                                     vedoucí učitelka Mgr. Blanka Kučerová 
 
  



Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 
Veselý Žďár 144, Havlíčkův Brod, 580 01 

IČO: 750 16 061, tel.: 569 489 420, e-mail: zs.veselyzdar@centrum.cz 
 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 
 

1) Příjmy – celkové  4.242.947,72 Kč 
z toho  

 MŠMT       3.189.891 
 EU       246.795,30 
 Provozní dotace od obce    4      84.045,50 
 Školkovné        65.594 
 Stravné          236.051 
 Úroky                20,92 
 Plavání              10.050   
 Dary           6.500 
 Doplňková činnost         4.000 

 
2) Výdaje – celkové  4.242.741,79 Kč 

 z toho  
 Platy celkem  2.379.642 
 Dohody          316.500 
 Odvody celkem        876.711 

z toho   FKSP          48.005 
             pojistné        828.706  

 Nemocenská        20.593 
 ONIV – uč. pomůcky           34.312,59 
 EU – uč. pomůcky          60.434,30 
 Provozní náklady         556.160,42  

 
3) Hospodářský výsledek  + 205,93 Kč 
 
4) Kontroly 

- Dne 1. 8. 2018 byl jmenován do funkce nový ředitel školy Mgr. Kamil Kučera 
- Podklady ze strany bývalé paní ředitelky organizace nebyly řádně předány, ani 

zřizovatel nebyl přizván. Úplnost účetní dokumentace nebyla prokázána. 
- dne 20. 8. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola auditorskou firmou ON-OK 

Libina, kde byly shledány nedostatky 
- Krajská hygienická stanice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Veselém Žďáře dne 14. 2. 2019  
 
 
Vypracoval: Ing. Luboš Zavadil         Mgr. Kamil Kučera 

               ekonom      ředitel školy 
 
 



Vyúčtování všech příspěvků 2018 
 
 

Náklady 
 

Výnosy 

     MŠMT 3 189 891 
 

MŠMT 3 189 891 
Plavání    10 050 

 
Plavání    10 050 

EU   246 795,30 
 

EU   246 795,30 
Obec   556 160,42 

 
Obec   484 045,50 

  
 

Školkovné    65 594 
  

 
Dary     6 500 

    
 

Úroky        20,92 
Doplňková činnost     4 000 

 
Doplňková činnost     4 000 

Stravné   235 845,07 
 

Stravné   236 051 
 
Celkem 4 242 741,79 

 
Celkem 4 242 947,72 

     Hospodářský výsledek zisk =  205,93  
   

      
 
 
Použití fin. prostředků na nákup dDHM: 
 
Nákup pro ZŠ 

- drobné stolní hry     4.946 Kč 
- tiskárna      1.797 Kč 
- kopírka      6.667 Kč 
- akustická kytara     2.199 Kč 
- stolní hry      2.684 Kč 
- laminátor           761 Kč 
- řezačka           580 Kč 
- skener       2.284 Kč 
- stavebnice mech. laboratoř    4.103 Kč 
- notebook 4x pro zaměstnance 52.088 Kč 
- síť na badminton a mini tenis    1.891 Kč 
- lano na skákání          55 Kč 
- míčky a kruhy      1.902 Kč 
- notebook 2x pro žáky s přísl.  17.372 Kč 
- dar pohovka a křesla     5.000 Kč 
- dar hudební hi-fi sestava    1.500 Kč 

 
Nákup pro MŠ 

- termoska s podnosem     1.135 Kč 
- auta Tatra                     797 Kč 
- Uno karty                    101 Kč 
- mobil MŠ a družina 2 ks               2.998 Kč 

 
Nákup pro ŠJ 

- talířky 25 Ks         985 Kč 
 
 

 



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ 2018 
 
 
 

o Prostředky MŠMT     3.189.891 Kč 
 

- MP celkem  2.315.764 Kč 
 platy     2.255.764 Kč 
 dohody              60.000 Kč  

 
- NIV ostatní      874.127 Kč   

 ZP, SP            787.360 Kč 
 FKSP                45.115 Kč 
 ONIV               41.652 Kč 

o učebnice a učební pomůcky       898 
o odborná lit. metodické pomůcky   1.740 
o pracovní oděv a obuv       704 
o cestovné      3.489 
o semináře, školení     3.104 
o plavání                 5.720 
o zák. poj.      9.997 
o náhr. nemocenská              16.000  

  
 

o Prostředky EU 
 

- záloha ve výši 40 %   198.248 Kč 
 
Čerpání prostředků 

- v roce 2018 celkem čerpáno  246.795,30 Kč 
 

 platy celkem          166.500 
 z toho DPP    108.420 
 z toho DPČ        58.080 

 odvody ZP, SP a zák. poj.    19.861 
 uč. pomůcky a hry       36.434,30 
 cestovné        2.066 
 školení          5.100 
 Notebook pro žáky 2x    16.834 

 
 

o nevyčerpané prostředky ve výši 155.313,70 Kč převedeny do rezervního fondu (RF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
o Provozní prostředky obce a ostatní 

 
 

Příjmy        Výdaje     
MŠ spotř. mat. 501 31       7 343,50  Úrok 662 30        20,92 
ZŠ  spotř. mat.    501 32      10 917,50  Dary       6 500,00 
pastelkovné 8 dětí 501 321       2 941,00  Provozní dotace 672 60   649 140,00 
Sport. potřeby 501 323       3 848,00  Školné 649 30    65 594,00 
ŠJ spotř.mat.      501 33      11 103,00        
Mycí a sanační prostř. 501 34       5 798,00        
Drobný DHM 501 35      12 482,60        
El. energie 502 30      60 817,00        
Opravy 511 30      22 610,17        
Telefon 518 30       8 999,00        
Zpracování mezd 518 31      35 300,00         
Poštovné 518 32       3 038,00        
SW služby 518 34      34 430,06        
Revize 518 35           0,00        
Ost. služby 518 36       7 806,00        
Bankovní popl. 518 37   - 88,00        
Pojistné-žáci 549 30       6 970,00        
Odpisy 551 30       6 583,00        
Nákup HM 558 30      63 755,00        
Mzdy 521     251 506,59        

    

       

Celkem výdaje       556 160,42 
 

Celkem příjmy     721 254,92 

     
                    

           Vratka dotace        165.094,50  
 
 
 
 
Prostředky na platy                251.506,59 Kč 
 

- MP celkem      213.878  
 platy      123.878  
 dohody       90.000  

 
- NIV ostatní           37.628,59   

 ZP, SP        21.729  
 FKSP          2.890  
 ONIV        13.009,59 

o pracovní oděv a obuv  2.000,59 
o semináře, školení   6.416 
o náhr. nemocenská   4.593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
o potraviny na obědy 

 
- příjem za stravné 236.051      Kč 
- nákup potravin 235.845,07 Kč 

 
- rozdíl          205,93 Kč 

 
 

o Hospodářský výsledek hlavní činnosti ZŠ a MŠ za rok 2018 činí zisk 205,93 Kč. 
Je tvořen rozdílem výnosů a nákladů z vaření obědů. Dotace z ostatních zdrojů musí být zcela 
vyčerpány nebo přebytek vrácen.  
 
 

o V roce 2018 přijala organizace se souhlasem zřizovatele tyto věcné dary: 
 

- pohovku, 2 ks křesel a hudební hi-fi sestavu od soukromého dárce 
 
 
 
 
Fondové hospodaření 
 

o stav fondů k 31.12.2018 
-  FKSP           31.915,80   
-  Rezervní fond          171.388,70 
-  Investiční fond       20.365,38 

 
 

o Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
tvořen z prostředků MŠMT a obce 

 
 počáteční zůstatek   31.750,80 
 příjem     48.005 
 
 příspěvek na obědy             - 5.055 
 kulturní akce            - 10.719  
 přísp. na rekreaci                      - 21.000 
 tělovýchova a sport           - 10.500 
 zlepšení prac. prostř.                - 566 
 
 konečný zůstatek   31.915,80 
      
 

o Rezervní fond  (RF) 
 

počáteční zůstatek       219.936 
 z toho prostředky fondu       16.075 
 
převod nevyčerpané dotace EU do spotřeby             - 203.861 
příjem nevyčerpané dotace EU na konci roku         + 155.313,70 
 
konečný zůstatek       171.388,70 
  

 
 



o Fond investic  (FI) 
 

počáteční zůstatek     13.782,38 
 

příjem – odpisy interaktivní tabule             + 6.583 
 
konečný zůstatek     20.365,38 

  
 
 
 

o Cizí finance – např. kroužky apod. 
 

- nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Veselém Žďáře dne 14. 2. 2019 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Luboš Zavadil    Mgr. Kamil Kučera 
       ekonom            ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
MŠMT……………………Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MP………………………..mzdové prostředky 
NIV……………………….neinvestiční výdaje 
SP, ZP…………………….sociální pojištění, zdravotní pojištění 
ONIV……………………..ostatní neinvestiční výdaje 
FKSP……………………..fond kulturních a sociálních potřeb, tvořen povinně ze zákona 
ŠJ…………………………školní jídelna 
RF………………………...rezervní fond 
FI………………………….fond investic 
dDHM………………….…drobný dlouhodobý hmotný majetek 
HM………………….…….hmotný majetek 
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