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Základní údaje o škole, charakteristika
Název školy:

Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Štefánikova 460, PSČ 687 71

Zřizovatel:

MĚSTO Bojkovice
Sušilova 952
687 71 Bojkovice

Právní forma:
IČO:

příspěvková organizace
75021137

Ředitel školy:

Mgr. Zdeněk Ogrodník, 687 71 Bojkovice, Štefánikova 623

Zástupce statutárního orgánu:

Mgr. Gertruda Miličková, 687 71 Bojkovice, Domky 477

Kontakt na školské zařízení:

telefon:
e-mail:

572 641 221 – kancelář, ústředna
skola@zsbojkovice.cz
jmeno.prijmeni@zsbojkovice.cz
www.zsbojkovice.cz

web:
Pracovník pro informace:

Mgr. Zdeněk Ogrodník

Datum zřízení školy:
Datum zařazení do sítě:
Datum poslední aktualizace v síti:
Identifikační číslo ředitelství v síti:

1. 9. 1931
1. 9. 1996
1. 9. 2007
600 124 347

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity:
1. základní škola
2. školní družina
3. školní jídelna

kapacita: 800 žáků
kapacita: 75 žáků
kapacita: 600 jídel

IZO: 102 731 829
IZO: 119 100 606
IZO: 103 267 549

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013

I. stupeň
II. stupeň
školní družina
školní jídelna

Počet
tříd

Počet
žáků

Počet žáků
na třídu

Přepočtený počet
pracovníků

10
12
2
-

199
257
60
444

19,9
21,46
30
-

10,95
18,54
2,0
6,75

Počet žáků
na pedag.
úvazek
18,55
13,86
30
-
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Školská rada
zřízena 1. 9. 1996 v počtu členů – 12, v uplynulém školním roce proběhla 2 jednání
Mimoškolní a občanská sdružení
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole TGM Bojkovice zřízeno dne 3. 5. 1993

Vzdělávací program školy
vzdělávací program
čj. MŠMT
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání – Sportovní škola

v ročnících
1. – 9. ročník

počet žáků
456

Poskytovaný nadstandard:
 rozsáhlá mimoškolní činnost v oblasti pohybových aktivit, výkonnostního sportu, specializace a
rekreačního nevýkonnostního sportu
 činnost školního klubu Národní federace klubů UNESCO ČR
 prezentace regionu východní Moravy v tuzemsku i zahraničí v oblasti lidových tradic
prostřednictvím dětského národopisného souboru Světlovánek
 činnost „Souboru MAŽORETEK“ na společenských a kulturních akcích
Specializované třídy:
 jedna třída v ročníku 2. stupně s rozšířenou výukou tělesné výchovy – je součástí sportovního
střediska s intenzifikací na volejbal – doplňkové sporty lehká atletika, kopaná, lyžování
Nabídka volitelných předmětů:
 německý jazyk, historický seminář, přírodovědné praktikum, chemické praktikum, počítačové
praktikum, provoz a údržba domácnosti
Nabídka nepovinných předmětů:
náboženství, sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce
Spolupráce v rámci ČR:
Mezinárodní spolupráce:

Masarykovo demokratické hnutí v Praze, Český volejbalový svaz
Praha, MŠMT
Národní federace klubů UNESCO Olomouc

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:
počet fyzických osob
Interní pracovníci
33
Externí pracovníci
0

přepočtené úvazky
31,499
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:
Poř.
Pracovní
Kvalifikace
Aprobace
číslo
zařazení
1.
ředitel
Pedagogická fakulta
př, ov
2.
učitel
Pedagogická fakulta
1. st
3.
učitel
Pedagogická fakulta
čj, aj
4.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, vv
5.
učitelka
Pedagogická fakulta
př, ov
6
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st.
7.
vychovatelka ŠD
Střední pedagogická škola
vych.
8.
učitelka
Přírodovědecká fakulta
př, ze
9.
učitelka
Konzervatoř
10.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st.
11.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, ov
12.
učitelka
Pedagogická fakulta
spec. ped.
13.
učitelka
Chem.-technol. fakulta
ma, ch
14.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, aj
15.
učitelka
Přírodovědecká fakulta
ma, ch
16.
učitelka
Pedagogická fakulta
1.st
17.
učitelka, ZŘ
Pedag. a filosof. fakulta
čj, dě
18.
učitelka
Přírodovědecká fakulta
ma, ch, inf
19.
učitel
Pedagogická fakulta
ze, tv
20.
učitel
Pedag. a filosof. fakulta
čj, tv
21.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st.
22.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st.
23.
vychovatelka ŠD
Střední pedagog. škola
vych.
24.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, ov
25.
učitel
Pedagogická fakulta
ma, ze
26.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st
27.
učitelka
Pedagogická fakulta
rv, dě, rj
28.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st
29.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, hv
30.
učitel
Přírodovědecká fakulta
ma, ch
31.
učitelka
Pedagogická fakulta
čj, ov
32.
učitelka
Pedagogická fakulta
1. st.
33.
učitel
Pedagogická fakulta
ov, pč
Komentář:
 složení pedagogického sboru: 8 mužů a 25 žen
 věková struktura pedagogických pracovníků činila 46,1 let
 z toho 1. stupeň
48,2 let
2. stupeň
43,7 let
školní družina
46,5 let
 na snížený úvazek pracovali tři pedagogičtí pracovníci
 2 učitelky na RD
 od 3. 9. asistentka pedagoga na úvazek 0,74

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,272
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,227
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Roků pedagog.
praxe
16
20
5
nad 32
11
27
20
11
4
25
nad 32
16
17
5
26
21
32
21
17
nad 32
26
nad 32
10
19
10
28
31
20
12
17
nad 32
nad 32
7
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v procentech
100 %
1. st. – 97,9 %, 2. st. – 82,6 %

Požadovaný stupeň vzdělání:
Aprobovanost výuky:
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:
počet fyzických osob
Interní pracovníci
15

přepočtené úvazky
14

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:
Poř.č. Pracovní zařazení
Úvazek
Stupeň vzdělání, obor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

hospodářka
vedoucí ŠJ
kuchař
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
školník, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1,0
1,0
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,875
0.875
0,875
0,875
0,875
0,875

středoškolské – SEŠ
středoškolské – střední hotelová škola
střední odborné – kuchař
odborné učiliště – kuchařka
střední odborné – kuchařka
základní
základní
odborné učiliště – krejčová
odborné učiliště – strojní zámečník
odborné učiliště – prodavačka
odborné učiliště – obráběč kovů
základní
středoškolské
středoškolské
odborné učiliště – obráběč kovů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
TYP KURZU – SEMINÁŘE
Kolokvium ředitelů
Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce
Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce na ZŠ
ŠVP – změny a realizace ve výuce
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
Práce učitelů s nestandardním typem žáků

POČET PEDAG.
PRACOVNÍKŮ
1
18
1
1
1
1

Komentář:
finanční náklady na DVPP činily za školní rok celkem 5 810 Kč, z toho bylo hrazeno 4 500 Kč z peněz EU.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013:
Zapsaní do 1.
Počet žádostí o Nastoupili do 1. Zapsaní do 1.
tříd 2012
odklad
třídy 2012
třídy 2013
41
4
37
44

Počet žádostí o
odklad
3

Nastoupí do 1.
třídy 2013
41

Výsled ky vzdělávání žáků
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013:
Ročník
Počet žáků
Prospělo
Prospělo
celkem
s vyznamenáním
1.
37
37
2.
39
35
4
3.
35
32
3
4.
37
20
17
5.
51
30
21
Celkem 1. st.
199
154
45
6.
64
32
32
7.
60
30
30
8.
74
27
47
9.
59
27
32
Celkem 2. st.
257
116
141
Škola celkem
456
270
186

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

0

0

Počty vycházejících žáků přijatých ke střednímu vzdělání ve školním roce 2012/2013:
8. ročník:
Střední vzdělání s výučním listem
9. ročník:
.
Gymnázium 8leté
Gymnázium 4leté
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s výučním listem

Přihlášeno
1

Přijato
1

Přihlášeno
0
14
32
13

Přijato
0
14
32
13

Ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou bylo přijato 46 žáků, což je 77,97 %.
Ke střednímu vzdělání s výučním listem bylo přijato 13 žáků, což je 22,03 %.
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Hodnocení výsled ků výchovného působení
Problematika výchovného poradenství
Škola se i v letošním roce řídila celoročním plánem výchovného poradenství, který byl měsíčně kriticky
vyhodnocován. Spolupráce s PPP, SVP HELP, SPC Zlín a Úřadem práce v Uherském Hradišti je hodnocena
jako standardní.
Výsledky prevence sociálně patologických jevů
Škola má vypracován minimální preventivní program sociálně patologických jevů. V protidrogové
prevenci jsme se zaměřili na zdravý životní styl, záludnost drog, alkoholismus a kouření. Preventivně
jsme upozorňovali na nebezpečnost kyberšikany, se kterou byli na třídních schůzkách řádně seznámeni i
zákonní zástupci. Proběhly besedy o nevhodném chování ve škole i na veřejnosti a v zájmových
útvarech, ve sportovních oddílech a klubech. Žáci přivítali tiskovou mluvčí Policie České republiky paní
Šabatovou na její besedě o kriminalitě mládeže a o nebezpečí užívání návykových látek. S MUDr.
Barborou Navrátilovou se tradičně besedovalo o sexuální výchově, pohlavních nemocech a jejich
přenosu. Žáci 6. Ročníku se zúčastnili projektu Čas proměn o dospívání a dále projektu hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje HASÍK. Témata prevence byla ve vzdělávacím procesu zařazena do
všech předmětů. Škola organizuje a úspěšně realizuje v primární prevenci pestrou a různorodou škálu
volnočasových aktivit, soutěží, přednášek, apod. Nejvíce se zaměřuje na využívání volného času v oblasti
sportovních aktivit, ve folklorních tradicích a v umělecké tvořivosti.
Pochvaly a ocenění
Pedagogická rada udělila na konci školního roku 145 žákům pochvalu na vysvědčení za mimořádné
školní výsledky, 42 žákům bylo předáno čestné uznání za výborný prospěch a vzorné chování, 65 žáků
bylo oceněno čestným uznáním za vzornou reprezentaci školy v soutěžích. Nejlepších 5 vycházejících
žáků za přítomnosti svých rodičů a třídních učitelů bylo přijato a oceněno starostou města v obřadní síni
města Bojkovice. Zároveň starosta přijal i Roberta Dubovského a Markétu Kročilovou jako nejlepší
sportovce školy.
Napomenutí a důtky
Pedagogická rada udělila na konci II. pololetí 20 žákům napomenutí třídního učitele, 9 žákům důtku
třídního učitele a 2 žákům důtku ředitele školy. Vesměs za porušování školního řádu, drobnou nekázeň
a neplnění školních povinností.
Snížené stupně z chování na konci školního roku 2012/2013:
Počet
% ze všech žáků
2 – uspokojivé
0
0
3 – neuspokojivé
0
0
Absence žáků
V tomto školním roce zameškali žáci školy celkem 30 021 hodin (z toho 11 hodiny neomluveny). Průměr
na jednoho žáka činí 65,84 hodin (z toho 0,036 neomluvených).
Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013:
Počet % ze všech zameškaných hodin
1. pololetí
5
0,04

7

2. pololetí
za školní rok

6
11

0,03
0,037

Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení
S vývoj. poruchami učení a chování

ročník
1. – 5. ročník

Počet žáků
5

Komentář:
Všichni pedagogičtí pracovníci 1. stupně jsou kvalifikovanými učiteli dyslektických kroužků. Všichni
integrovaní žáci měli vypracované individuální vzdělávací plány, se kterými byli seznámeni rodiče i
ostatní vyučující. Učitelé žákům věnovali maximální péči s konkrétním přihlédnutím k jejich poruše.
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků:
Název soutěže
Školní kolo
Olympiáda jazyka českého
14
Olympiáda jazyka anglického
23
Dějepisná olympiáda
17
Matematická olympiáda
16
Matematický klokan
53
Biologická olympiáda
14
Přírodovědný klokan
30
Pythagoriáda
49
Archimediáda
3
Fyzikální olympiáda
3
Výtvarné soutěže
190
Chemická olympiáda
7
Zeměpisná olympiáda
55
Soutěž v programování
2
Víc hlav, víc rozumu
4
Dopravní soutěž
4
SUDOKU
29

Okresní kolo
2
1
2
6

Krajské kolo

Celostátní kolo

1

4
7
1
2
25
3
3
2
4
4
7

1

1
1

Žáci školy se jako každoročně zúčastnili téměř všech naukových soutěží vyhlášených MŠMT a také
soutěží vyhlášených jinými organizacemi a subjekty.
Významného úspěchu dosáhli žáci, kteří postoupili z okresního kola do krajského. V zeměpisné
olympiádě Michal Doruška, v dějepisné olympiádě Tereza Zálešáková, ve fyzikální olympiádě Michal Jál,
který do krajského kola postoupil i v Soutěži v programování v kategorii kancelářské aplikace.
V týmových soutěžích obsadili žáci školy 4. místo v okresním kole dopravní soutěže.
Sportovní soutěže
Nejvýraznějších úspěchů dosáhli i v tomto školním roce volejbalisté, lehcí atleti a družstvo stolních
tenistů. Nejvíce se však dařilo volejbalistům, kteří se ve čtyřech kategoriích probojovali do
republikového finále. Jenom o kousek se to nepodařilo družstvu starších žáků v lehké atletice.
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Významná umístění žáků školy v lehké atletice
Naše zastoupení ve všech atletických soutěžích vyhlášených MŠMT bylo stoprocentní a v okresních
kolech velmi úspěšné. Společně se sportovní školou Uherské Hradiště jsme zvítězili téměř ve všech
soutěžích. Pro přehled uvádíme pouze výsledky z krajských kol, podrobná umístění jsou zaznamenána
v kronice školy.
Lehkoatletický čtyřboj
krajské kolo – Valašské Meziříčí
3. místo mladší žákyně
2. místo starší žáci
4. místo starší žákyně
Pohár rozhlasu
krajské kolo – Uherské Hradiště
6. místo mladší žákyně
4. místo mladší žáci
1. místo starší žáci
9. místo starší žákyně
Přespolní běh
krajské kolo – Bystřice pod Hostýnem
2. místo mladší žákyně
2. místo mladší žáci
jednotlivci:
1. místo Štěpán Gabrhel
Víceboj o Pohár starosty města Uherské Hradiště
3. místo mladší žáci
2. místo mladší žákyně
1. místo starší žáci
2. místo starší žákyně
Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice obsadila celkové 2. místo za sportovní školou z Uherského
Hradiště. Reprezentant školy Robert Dubovský obsadil v soutěži starších žáků 1. místo, ve stejné
kategorii byl Jiří Varous třetí. V kategorii starších žákyň obsadila Markéta Kročilová 2. místo. V kategorii
mladších žákyň obsadila Šárka Hledíková 2. místo a Kateřina Andrlíková 3. místo.
Významná umístění ve volejbale
V tradičním kolektivním sportu školy ve všech věkových kategoriích všechna družstva v okresním kole
zvítězila a zajistila si postup do kol krajských. I zde jsme byli velmi úspěšní. Uvádíme výsledky pouze
krajských kol.
Krajské kolo v minivolejbale – Bojkovice
1. místo mladší žáci
3. místo mladší žáci
1. místo mladší žákyně
5. místo mladší žákyně
Družstvo mladších žáků i mladších žákyň si zajistilo účast na Mistrovství republiky v Brně.
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Republikové finále v minivolejbale – Brno
4. místo mladší žáci
5. místo mladší žáci
6. místo mladší žákyně
Krajské kolo ve volejbale mladších žáků - dlouhodobá soutěž
1. místo mladší žáci
Republikové finále mladších žáků – Hradec Králové
4. místo mladší žáci
Krajské kolo ve volejbale starších žáků – Bojkovice
1. místo starší žáci
Republikové finále starších žáků - Nový Jičín
6. místo starší žáci
Reprezentanti výběru Zlínského kraje žáků ve volejbale pro sezonu 2012 - 2013:
Martin Jančařík, Juraj Liška, Tomáš Polák, Jakub Varous, Martin Krpálek
Celorepublikové testování Sportovních středisek ve volejbale žáků – Hradec Králové
2. místo starší žáci – celkově testováno 25 středisek
5. místo Robert Dubovský – celkově testováno 258 hráčů
Významná umístění v jiných sportech:
Stolní tenis - krajské kolo – Kunovice
Kinderiáda – krajské kolo
Coca Cola Cup
Sálová kopaná - Luhačovice
Florbal – Pohár MŠMT – okresní kolo

1. místo starší žáci
4. místo
postup do 3. kola
5. místo
3. místo žáci

Komentář:
 Škola uspořádala přes 30 sportovních soutěží a turnajů v rámci základních kol, okresních a
krajských finále AŠSK. Byla organizátorem okresního kola Preventan cupu – vybíjená pro žáky 1.
stupně, okresních a krajských kol ve volejbale všech kategorií, okrskového kola v sálové kopané
a dalších.
 Nejvýznamnější akcí celorepublikového rozsahu byly volejbalové turnaje Krajských center
mládeže starších žáků a starších žákyň. V prosinci se uskutečnil třídenní turnaj 14 družstev dívek
– Kafkův memoriál a v červnu v rámci Dětské olympiády rovněž třídenní Myslíkův memoriál
chlapců. Hlavním pořadatelem byla naše škola.
 Byly zorganizovány a zrealizovány 3 lyžařské kurzy pro téměř 90 žáků do Beskyd v Horní Bečvě Sachově studánce a zdokonalovací kurz pro vyspělé lyžaře do Rakouska na Caprun.
 Předmětová komise tělesné výchovy pracovala ve čtyřčlenném složení: Vlastimil Ogrodník –
předseda, Jan Staník, Petra Brůzlová a Zdeněk Ogrodník st. V průběhu roku se její členové
zúčastnili řady regionálních i mezinárodních seminářů z oblasti volejbalu a dalších sportů.
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Výkonným výborem Asociace školních a sportovních klubů v Praze byl 1. 9. 2002 škole udělen
statut Centra sportu, které zajišťuje mimoškolní činnost nejen pro žáky bojkovické školy, nýbrž i
pro děti z okolních škol a obcí. Centrum sportu dále zabezpečuje a organizuje krátkodobé i
dlouhodobé turnaje, soutěže a pravidelné pohybové volnočasové aktivity.
Na škole vyvíjí svou činnost specializované sportovní středisko - volejbalové třídy chlapců a
dívek zaměřené na výkonnostní sport. Tato družstva jsou dotována a sledována Českým
volejbalovým svazem v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Škola má dlouholetou sportovní tradici a každoročně dosahuje výborných výsledků v lehké
atletice, volejbale i kopané, je pravidelným organizátorem okresních i krajských kol.
Škola spolupracuje s Národní federací klubů UNESCO v Praze a přidružených škol UNESCO České
republiky. Úzká spolupráce probíhá v této oblasti s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci a náš klub je hodnocen jako jeden z nejaktivnějších a nejúspěšnějších.
Dále spolupracujeme s Masarykovým demokratickým hnutím v Praze.
Na regionální úrovni spolupracuje se všemi školskými zařízeními města Bojkovice,
tělovýchovnými organizacemi a dalšími občanskými sdruženími.
Jako újezdní škola pokračuje ve spolupráci s okolními obcemi, konkrétně s jejich starosty a
s řediteli neúplných základních škol, jejichž děti navštěvují 2. stupeň naší školy.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 proběhla ve škole následující inspekční činnost:
Předmět inspekční činnosti:
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b) a c) školského
zákona. Hodnocení vycházelo z kontextu tříletého vývoje školy.
Termín konání inspekce: 16. - 18. 1. 2013
Složení komise:

Mgr. Ivo Suchý, školní inspektor
Mgr. Soňa Bergerová, školní inspektorka
Mgr. Renata Juráňová, školní inspektorka
Bc. Marie Grebeníčková, kontrolní pracovnice

Závěry:





Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona.
Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, vzdělávací potřeby žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami byly zohledňovány. Integrovaným žákům byl kvalitně
zpracován individuální vzdělávací plán.
Personální podmínky umožňovaly kvalitní naplňování ŠVP ZV, výrazným pozitivem ze strany
vedení je téměř 100% zajištění odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru.
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Ve sledovaném období škola čerpala finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s účelem,
na který byly přiděleny. Výše finančních prostředků byla dostačující pro zajištění plynulého
chodu organizace a úspěšného naplňování školního vzdělávacího programu.
Materiální podmínky pro naplňování školního vzdělávacího programu byly dostatečné,
vybavení všech tříd 1. stupně moderními informačními a komunikačními technologiemi bylo
nadstandardní.
Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a
bezpečnostní rizika a přijímala odpovídající opatření k jejich minimalizaci včetně účinné
strategie prevence sociálně patologických jevů.
Škola vzdělávala žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Naplňování jeho výstupů, vedení žáků k rozvíjení klíčových kompetencí a rozvíjení jejich
osobností bylo na požadované úrovni. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl v
souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a školským zákonem.
Činnost školy pro rozvoj mezinárodní spolupráce mládeže je příkladná.
Činnost školy v oblasti podpory a rozvoje sportovních aktivit žáků a jejich zdravého životního
stylu je nadstandardní a z pohledu České školní inspekce je pro ostatní školy příkladem dobré
praxe.
Ředitel školy vykonával svou činnost v souladu s požadavky školského zákona.

Základní údaje o hospodaření školy
Hlavní činnost:
Výnosy:
Dotace od zřizovatele
Dotace Zlínský kraj
Výnosy z činnosti
Výnosy z potravin
Celkem
EU školám
Výnosy celkem

3.150.000,-- Kč
16.374.500,-- Kč
472.579,84Kč
1.992.442,-- Kč
21.989.521,84 Kč
1.431.331,--Kč
23.420.852,84Kč

Náklady:
NIV – mzdové náklady, odvody a ONIV
EU školám
Provozní náklady
Náklady potraviny
Náklady v hlavní činnosti celkem
Hospodářská činnost:
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

16.374.500,-- Kč
1.431.331,-- Kč
3.624.624,13Kč
1.990.397,71 Kč
23.420.852,84 Kč

784.973,-- Kč
693.665,15 Kč
91.307,85 Kč

Výsledky kontrol hospodaření:
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Dne 13. 11. 2012 byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1. 9. 2010 – 31. 10. 2012. Kontrola
nezjistila žádná vážná pochybení.

Závěr výroční zprávy
Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu, úspěšnost přijatých žáků na střední školy, solidní výsledky
v naukových a sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT signalizují správnost nastoupené cesty. Škola
se řídí dlouhodobým a celoročním plánem, který je průběžně kontrolován a naplňován.
Datum zpracování zprávy:
Datum projednání na poradě pracovníků:
Datum projednání ve školské radě:

26. srpna 2013
27. srpna 2013
28. srpna 2013

Mgr. Zdeněk Ogrodník
ředitel školy
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