VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

2013-2014

Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, § 5 ze dne 27. 12. 2004 zpracováváme tuto výroční zprávu
o činnosti školy.
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A. PEDAGOGICKÁ ČÁST
1. Charakteristika školy
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je
Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato
výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje
pro zájemce nadstandardní nabídka. Pro velký zájem otevíráme dvě třídy na 1. stupni, ve kterých poskytujeme
zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok
lyžařský výcvik, podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova
k samostatnosti a podnícení zájmu o školu.
Ve školním roce 2013/14 škola vykazovala k 30. 6. 2014 ve 24 třídách celkem 565 žáků, z toho na 1. stupni jich
bylo vzděláváno 348 a na 2. stupni 217. Výuka probíhala v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího
programu ŠTAFETA.
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2. Učební plán
1. - 9. ročník:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA
Třídy bez zaměření/Sportovní třídy
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Rétorika a komunikace
Matematika
Počítače
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Volitelný předmět**
Tělesná výchova
Týdenní dotace povinných
předmětů
Nepovinné předměty *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9/8
1

8/7
1

8
3

9/8
3

8/7
3

4
3

4

5

5

5

5
1

1
4
1

4
3
2
1/0
4

4
3
2
1/0
5

4
3
2
1/0
5

1

2

3
1
2

1
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

3

1
2
1
1/2
2

1
1
1
1/2
2

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1/2
2

30

30

32

30

0/4

0/4

0/4

0/6

1
1
1
0/1
2

1
1
1
0/1
2

1
2/1
1
0/1
2

1
2
1
0/1
2

1
2
1
0/1
2

20

21

25

26

26

0/1

0/1

2
2
2
2
1
1
1
2
1

**Volitelné předměty:
1. A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A,3.B, 4. A, 4.B, 5.A, 5.B Pohybové a sportovní hry
7.A
Pohybové a sportovní hry (2hod)
7.B
Sportovní hry/Počítačová praktika (1hod)
8.A
Pohybové a sportovní hry (2 hod)
8.B
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod)
9.A
Pohybové a sportovní hry (2 hod)
9.B,C
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod)
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*Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách
1.A, 1.B, 2.A, 2.B Plavání
6.– 9. A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod)
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3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy
Příjmení, jméno, titul

Zařazení

Pedagogická a odborná způsobilost

Mgr. Abelová Zdenka

U

1. stupeň

Mgr. Čevorová Anna

U

1. stupeň

Mgr. Dostálová Hana

U

M–Z

Mgr. Doubravová Michaela

V

vychovatelka

Mgr. Dražková Ivana

U

Čj - D - Rv

Dudychová Monika

VV

Vedoucí vychovatelka

Mgr. Hladíková Martina

U

1. stupeň

Mgr. Houfová Milena

U

M - Ov

Mgr. Hedvičák Jaroslav

U

Tv - Z – Př

Mgr. Hezká Martina

U

1. stupeň

Mgr. Hovorková Jaromíra

U

1. stupeň

Mgr. Jičínská Ema

Ř

M - Ch

Mgr. Jírková Zdena

U

1. stupeň

Mgr. Kakosová Pavlína

U

1. stupeň

Kikisová Dana

V

vychovatelka

Mgr. Klepalová Lenka

U

Čj – Ov

Mgr. Kulichová Eva

U

1. stupeň

Mgr. Lacová Jana

U

1. stupeň

Mgr. Macíková Jana

U

M – Inf

Mgr. Musilová Zuzana

U

1. stupeň

Bc. Neprašová Štěpánka

V

vychovatelka

Mgr. Netolická Markéta

ZŘ

M – Ch

Nováková Lenka

U

D -Tv –Pč

Novotná Drahuše

U

vychovatelka

Mgr. Paarová Zora

U

Tv - Z

Mgr. Peterková Veronika

U

1. stupeň

Mgr. Říhová Zuzana

P

Školní psycholog

Mgr. Schoberová Irena

U

Nj - D

Mgr. Shánělová Zuzana

U

1. stupeň

Mgr. Secká Jana

U

1. stupeň

Mgr. Sedláčková Lucie

U

1. stupeň

Mgr. Stehnová Kateřina

U

ČJ – AJ

Mgr. Šindlerová Věra

U

F – Ch

Mgr. Štědroňová Tereza

U

1. stupeň

Mgr. Štruncová Kateřina

U

Z – Aj

Mgr. Vlasáková Zuzana

ZŘ

1. stupeň

Mgr. Vernerová Jana

U

Aj – Z

Mgr. Vodáková Kateřina

U

Nj – Ov

Zálabská Eva

V

vychovatelka

Mgr. Zelinková Darina

U

F – Ch

Mgr. Žandová Lenka

U

1. stupeň

U – učitel, V – vychovatelka, VV – vedoucí vychovatelka, ZŘ – zástupce ředitele, Ř – ředitel
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4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy
Příjmení a jméno
Marešová Kateřina

Zařazení
mzdová účetní

Hloušková Lenka

ekonomka školy

Durchánek Miroslav

školník

Vinklerová Jana

uklízečka

Hánová Jaroslava

uklízečka

Korbelová Vladimíra

uklízečka

Zářecká Helena

uklízečka

Zelingerová Hana

uklízečka

Novotná Iveta

vedoucí školní jídelny

Gregorová Naděžda

vedoucí kuchařka

Bičanová Marcela

kuchařka

Foorová Jana

kuchařka

Spěváková Stanislava

kuchařka

Chalupová Květa

kuchařka

Polívková Božena

kuchařka

5. Údaje o přijímání dětí
Ve školním roce 2013/2014 bylo přijato 75 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla
poskytována 103 žákům sportovních tříd 6. - 9. ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2013/2014 bylo
přijato 24 žáků, z toho 6 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole byli 4 žáci uvolněni z tělesné výchovy.
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště
Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 9. tříd 52 žáků a 3 žáci ukončili 9 let školní docházky
v nižším ročníku.
Z toho bylo přijato:
na gymnázia a střední školy 46 žáků,
na učební obory (bez maturity) 7 žáků,
přihlášku ke studiu si nepodali 2 žáci.

9. ročník

8. ročník

maturitní

učební

učební

Gymnázium, Pardubice, Dašická
1083

4

0

0

Gymnázium, Pardubice, Mozartova
449

3

0

0

Sportovní gymnázium, Pardubice,
Dašická 268

3

0

0

Gymnázium Josefa Ressela,
Chrudim, Olbrachtova 291

2

0

0

Gymnázium Dr. Emila Holuba,
Holice, Na Mušce 1110

3

0

0

Gymnázium a Střední odborná škola
Přelouč

1

0

0

3

0

0

5

0

0

Střední průmyslová škola stavební,
Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

7

0

0

Obchodní akademie, Chrudim,
Tyršovo náměstí 250

1

0

0

Střední škola automobilní Holice

0

2

0

Střední zdravotnická škola,
Pardubice, Průmyslová 395

1

0

0

Střední škola veřejnoprávní
Třebechovice pod Orebem s.r.o.

1

0

0

Anglické gymnázium, Střední
odborná škola a Vyšší odborná
škola, s.r.o., Pardubice
Střední průmyslová škola
elektrotechnická a Vyšší odborná
škola, Pardubice, Karla IV. 13
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Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Hradec Králové,
Hradební 1029

Pedagogická část

2

0

0

0

1

0

Střední škola potravinářství a služeb
Pardubice

0

2

1

Střední průmyslová škola Chrudim

1

0

0

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště obchodu a služeb,
Chrudim, Čáslavská 205

0

1

0

Hotelová škola Bohemia s.r.o.,
Chrudim

1

0

0

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

6

0

0

Střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola Chrudim

1

0

0

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská
68

1

0

0

Součet

46

6

1

Zápisový lístek neodevzdali

0

0

2

Celkem

55

6.2. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia
Ke studiu na Gymnázium, Pardubice, Dašická bylo přijato 6 žáků. Ze 7. ročníku si podala přihlášku 1 žákyně
na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně.
Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen
Mgr. Zuzanou Říhovou.
6.3. Zpráva výchovné poradkyně
Vycházející žáci si ve školním roce 2013/2014 podávali v 1. kole přijímacího řízení ke studiu dvě přihlášky,
které obdrželi na základní škole s potvrzeným prospěchem. Přihlášky ke studiu žáci zasílali sami
prostřednictvím svých zákonných zástupců.
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se konaly jednotné přijímací zkoušky do oborů
vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Pro čtyřleté obory měly formu písemných testů z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium osmiletých gymnázií konali test
z českého jazyka a matematiky.
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Žáci měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto na vybraných středních školách. Na naší škole
v listopadu 2013 proběhlo testování SCIO z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných
studijních předpokladů. Při tomto testování si žáci prověřili svoje studijní možnosti.
Žáci dostali informace, jak postupovat při vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání
zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly
žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení. Rodičům byla nabídnuta osobní konzultace ve
škole.
8. a 9. třídy se zúčastnily Burzy středních škol a vzdělávání v Ideonu. Žáci navštívili IPS při Úřadu práce
v Pardubicích, kde diskutovali o síti středních škol a SOU, poznali různé druhy profesí. Zájemci se zúčastnili
besedy „Chci být vojákem“ nebo „Chci být policistou“.
V rámci exkurzí žáci navštívili tyto střední školy: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná
škola, s.r.o., Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o., Střední
zdravotnická škola Pardubice, Hotelová škola Bohemia, Gymnázium Pardubice Mozartova Střední
průmyslová škola elektrotechnická Pardubice. V říjnu 2013 se 4 žáci zúčastnili akce „ Den zručnosti 2013“,
kterou pořádala Střední škola automobilní v Holicích. Žáci si mohli vyzkoušet praktické činnosti – výměnu
žárovek, práci s diagnostikou na vozidle Octavia II, prohlédli si školu. Do školy přicházeli také zástupci
středních škol a seznamovali žáky s možností studia na jejich škole: Střední škola potravinářství a služeb
Pardubice, Střední průmyslová škola stavební Pardubice a Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim.
6.4. Zpráva metodika prevence rizikových jevů, hodnocení Minimálního preventivního
programu 2013/ 14
Prevence rizikových jevů probíhala na základě školního dokumentu MPP, jehož součástí je i program proti
šikanování. Naší snahou bylo zvýšit odolnost žáků vůči rizikovým jevům, vést je ke zdravému životnímu stylu.
Preventivní témata byla začleněna do výuky především v předmětech: rodinná výchova, občanská výchova,
biologie, chemie, český jazyk, společenské vědy, prvouka, přírodověda, …
Pedagogové při výuce uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, diskuse, dramatizace, rozhovory,
besedy, referáty, projekty, sociální hry,…
Žáci se zúčastnili objednaných preventivních programů ve škole i mimo ni:
Program o dospívání – 6. třídy
Hrou proti AIDS – 9. třídy
Bezpečný internet – 8. třídy
Besedy s městskou policií – DDM Delta:
6. ročníky preventivní program Nechte mě bejt
9. ročníky preventivní program Když musíš, tak musíš
Besedy s městskou policií ve škole – 6. – 9. třídy
Láska ano, děti ještě ne – MUDr. Kovář – 8. třídy
Řekni ne drogám – Řekni ano životu (Sportovci proti drogám) – 6. – 9. třídy
Všechny programy se osvědčily a budou využívány i v příštím školním roce.
Kromě toho měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole i družině a účastnili se mnoha dalších
aktivit (Paleta, koncerty, divadla, exkurze,..).
Nesmíme zapomenout na sportovní aktivity žáků – soustředění sportovních tříd,
lyžařské výcviky a v neposlední řadě účast na sportovních kláních (Krajský pohár družstev v atletice,
orientační běh, vybíjená, kopaná, Pohár rozhlasu, Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic,….).
Třídnické hodiny se uskutečnily 1x měsíčně.
Výuka dopravní výchovy je zpestřená na 1. stupni Městskou policií. Žáci 1. až 3 ročníku mají přednášky o
cyklistovi a chodci, 4. až 5. ročník absolvuje praxi v terénu na dopravním hřišti, která končí zkouškou
zručnosti a dostávají průkaz cyklisty.
V oblasti prevence rizikových jevů se v průběhu školního roku neřešily žádné závažné případy. Převážně se
jednalo o „pošťuchování“, nadávky, schválnosti, nevhodné chování žáků mezi sebou.
S problémovými žáky pracovala v průběhu roku školní psycholožka Mgr. Zuzana Říhová, která se věnovala i
některým třídní kolektivům.
Všechny negativní jevy byly prošetřeny za přítomnosti třídního učitele, metodika prevence či výchovného
poradce a zaprotokolovány. Byly vyhodnoceny se všemi důsledky, případně kázeňskými opatřeními.
Největším problémem se jeví záškoláctví:
- žákyně 8. B - 110 neomluvených hodin, končí povinnou školní docházku
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- žákyně 8. B - 20 neomluvených hodin.
Škola velmi intenzivně spolupracovala s OSPOD.
Preventivní materiály jsou uloženy v kabinetě ČJ. Třídní učitelé se více zapojují do konzultací s metodikem.
Ivana Dražková, metodik prevence, spolupracuje s vedením školy, s výchovnou poradkyní M. Netolickou, se
školní psycholožkou Z. Říhovou.
Školní a mimoškolní aktivity:
září:
Kinball – turnaj – žáci 2. st.
Slavnostní vyhlášení atletického čtyřboje – Ústí nad Orlicí
Sexuální výchova – beseda o dospívání - 6. roč.
Jeden za všechny – Paleta – 4. A, B
Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic – 2. st.
Hravý architekt – Praha - výtvarná výstava – 5. C
Orientační běh – 1. a 2. stupeň
Dopravní hřiště – 4. A, B, 5. A, B
Sportovní soustředění – 2. A, B, 3. A, B, 4. A, B, 5. A, B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
říjen:
Pamako – fotbal 2. st.
Smyslové vnímání – Paleta 2. A, B
Dopravní hřiště – 5. A
Podzim – Paleta – školní družina
Hvězdárna – exkurze – 6. A, B
Přespolní běh – finále Hlinsko – 2. st.
Orientační běh – 2. Kolo
Jaroslav Ježek, Seznamte se prosím - hudební pořad – 8. A, B, 9. A, B, C
Dopraví hřiště - 5. B
Drátkování – Paleta 4. C
Výstava hraček – 2. C
Přírodovědný klokan – školní kolo 8. A 9. roč.
Beseda Úřad práce – 9. B
Králíci z klobouku – divadelní představení – 3. C, 4. C
Loutkové divadlo – školní družina
Domácí zvířátka – Paleta – 1. A
Krajská knihovna -1. C
listopad:
Krajská knihovna – 9. A
Burza středních škol Ideon – 8. A 9. ročník
Plavání – olympiáda
Testování scio – 9. ročník
Hračky – paleta – 1. B
Burza sportovních potřeb
Sběrové ráno
Ohrožená zvířata – Paleta 6. A, B
Hotelová škola Bohemia Chrudim – exkurze 9. A
Krnap – exkurze s Gymnáziem Dašická 7. B
Turnaj florbal – 5. roč.
Beseda Úřad práce – 9. A, C
Barvy v přírodě – Paleta 3. A
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách s následnou besedou – 9. A, B, C
Betlém Třebechovice – školní družina
Projektový den – mimořádné události 1. st.
Zelená poušť – Paleta 9. A, C
Krmítka –Paleta 5. A, B
Mandaly – 1. A, 2. A, 3. A, B, C, 4. C
Rezervace – Paleta – 8. A
Ikaros – Východočeské divadlo – 3. A, B, C, 4. A, B. C, 5. A, B, C
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Střední zdravotnická škola Pardubice – přednáška AIDS – 9. A, B, C
Papír – Paleta 2. C
prosinec:
Lední revue – 1. A, B, C, 2. A, B, C, 3. A, B, 4. A, B, C, 5. A, B, C
Čertovská diskotéka – školní družina
Mikulášský turnaj – basketbal – 2. st.
Florbal – turnaj – dívky 2. st.
Ratibořice – výlet 3. C, 4. C
Vánoce na Veselém kopci – 1. C, 5. C
Rezervace – Paleta – 8. B
Střední průmyslová škola elektrotechnická – exkurze 9. roč
Evropská unie – beseda – 9. A, B, C
Krajská knihovna – 3. B, 6. A
Vídeň – poznávací zájezd
Plavání – štafeta 2. stupeň
Mašinky – vánoční výstava – 3. B
Den otevřených dveří – vánoční jarmark
Zelená poušť – Paleta – 9. B
Vyhlášení nejlepších sportovců – ŠaK
Vánoce – Paleta 1. C
Vánoční Praha – výlet 5. A, B
Zámek – výukový program 4. A, B, 5. A, B
Vánoční turnaj ve florbale – 1. st.
Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice – exkurze 9. B, C
Ferda Mravenec – divadlo 1.A, B, 2. A, C
Výstava Betlému – zámek – 1. A, 9. A
leden:
Mladý Demosthenes – rétorická soutěž, školní kolo, 2. st.
Ohrožená zvířata – Paleta 7. A, B
Lyžařský výcvik – 2. B, 3. B, 5. A, 5. B
Plavání – dívky republikové finále
Tříkrálová sbírka – 3. A
Krajská knihovna – 1. A
Finanční gramotnost – okresní kolo – 2. st.
únor:
Testy školní úspěšnosti – 5. roč.
Veletrh fiktivních firem – Anglické gymnázium – 9. A, B, C
Šachy – 2. st.
Basketbal dívky – 2. st.
Florbal – 1. st. chlapci
Krajská knihovna - 1. C
Bezpečný internet – projekt – 8. A, B
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Mašinky – výstava – 2. C
Pythagoriáda – školní kolo 5. – 8. roč.
Recitační soutěž – školní kolo – 1. st.
Lyžařský výcvik – 4. A, B
Kinball – turnaj 2. st.
březen:
Lyžařský výcvik – 1. A, B, 2. A, 3. A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
Zdravé zoubky – 1. A, B, C
Drátkování – Paleta 4. A
Městská policie – dopravní výchova – 2. A, B, C, 3. A, B, C, 4. A, B, C
Drátkování – Paleta 4. B
Savci – přírodovědný program – školní družina
Krajská knihovna – 1. B, 8. B, 2. C
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Vlna – paleta – 2. A, B
Zámek – výstava – 3. C
Recitační soutěž – okresní kolo
Dětský parlament – návštěva na naší škole
Právo pro každý den – soutěž
Továrna na výrobu hraček – exkurze – 1. C, 3. B
Hračky – Paleta – 1. A
Aplikační software – soutěž SŠE
Jaro – Paleta 1. B
Jeden za všechny – Paleta – 1. C
Orientační běh
turnaj Čes. pojišťovny - okresní kolo florbalu 1. st.
Pečení v peci – Paleta 4. C
duben:
Když musíš, tak musíš – Paleta 9. A, B, C
Úřad práce – beseda 8. A
Nechte mě bejt – beseda – 6. A, B
Jojování – celá škola
Scio – testování 5. roč.
Velikonoční dílny – Paleta – 3. A
Láska ano, děti ještě ne – přednáška – 8. A, B
Operace SilverA – regionální dějiny – 9. C
Orientační běh
Velikonoční dílny – Paleta 3. C
Sběrové ráno
E-on – projekt obnovitelné zdroje– 1. C, 2. C, 9. B. C, fotbálek pro žáky 1. st.
Krajská knihovna – 5. C
Úřad práce – 8. B
Tisíce let hudby aneb baroko pro oko – Východočeské divadlo – 6. A, B, 7. A, B
Vinařský půlmaratón – lidový běh
Pohár rozhlasu
Vybíjená – chlapci 2. st.
Kin-ball – republikové finále Praha
květen:
Sprintérská Višňovka - školní turnaj
Pythagoriáda – okresní kolo
Vybíjená –1., 2. st.
Terezín – exkurze 8., 9. roč.
Mc Donald Cup – 1. st.
Šakalí klubový pětiboj – 6. A, 7. A
Přírodovědná soutěž – školní kolo – 1. st.
Nemošická stráň – Paleta – 5. B, C
Dopravní hřiště – 4. C, 5. B, C
Sportovní soustředění – 2. A, B, 3. A, B, 5. A, B, 6. A, 7. A
Dopravní soutěž cyklistů – 1. st.
Krajská knihovna – 1. A, 9. A
Orientační běh
Muzeum – exkurze – 8. B
Pečení v peci – Paleta 3. B, C
Atletický čtyřboj
ZOO – Praha – exkurze s Gymnáziem Dašická 9. B, C
ZOO – Dvůr Králové -1. C, 2. C
Volejbal - 2. st.
Pohár rozhlasu
Škola v přírodě – 6. B, 7. B, 8. B
Galerie – exkurze 6. A, B
Softbal – 2. st.
Nohejbal – 2. st
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Dětský den
červen:
Dopravní hřiště – 5. A, B, C, 4. A
Indonézie – beseda 7. A, B
Škola v přírodě – 1. C, 2. C, 3. C, 4. C, 5. C, 9. B, C
Sportovní soustředění – 1. A, B, 4. A, B, 8. A, 9. A
Pěnčín – výlet – 2. A, 3. A
Pohár rozhlasu – republikové finále
Galerie – exkurze 6. B
HC – exkurze školní družina
IQ park Liberec – exkurze 2. st.
Exkurze do Depa lokomotiv – SEDL – 2. B
Softbal – 2. st.
Technohrátky – Přelouč 8. A
Pasování na čtenáře – 1. A, B, C
Orientační běh – republikové finále Trutnov
Pohár rozhlasu – republikové finále Plzeň
Softbal – mistrovství republiky - Praha
Školní štafetový pohár – republikové finále Kolín
Atletický čtyřboj – republikové finále – Břeclav
Vystoupení v Domově pro seniory Dubina – 1. A, B
Rafty – výlet 5. A, B
Robinsoni – Paleta – 3. B
Nemošická stráň – Paleta – 5. A
Muzeum – 9. B, C
Hravé kreslení – školní družina
Jihlava – výlet 3. B, 5. C
Kunětická hora – výlet 2. B
Hřensko – výlet 3. C, 4. C
Korálkárna – výlet 1. A, B
Letohrad – výlet 4. A, B
Zámek 3. A, B
Balet – VČD 5. A, B
Kino – 9. A, B, C, 8. A, B, 7. A
CIFIG – finanční gramotnost 2. stupeň
Karneval – školní družina
Svatojánská noc – spaní ve škole 1. st.
Slavnostní vyřazení devátých ročníků – radnice

Škola po celý rok spolupracovala s PPP Pardubice, s OSPOD, městskou policií, Policií ČR, školním
psychologem a dalšími institucemi.
6.5. Zpráva školní družiny
V průběhu školního roku navštěvovalo školní družinu 180 dětí. Kromě pravidelné každodenní činnosti se
měly možnost zapojit v šesti zájmových útvarech (hudebně-dramatický, přírodovědný, výtvarný, florbal,
pohybové aktivity s country tanci, hra na zobcovou flétnu). Družina pokračovala v projektu „Za bezpečné
dětství“, zapojila se do školních akcí (Vánoční jarmark, březnové čtení). Organizovala výlety, kulturní,
přírodovědné, výtvarné a pracovně-technické programy. Ve spolupráci se školou pomáhali vychovatelky
zajišťovat dozor a výcvik na školních výjezdech (školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské výcviky).
Za vybrané poplatky byly obnovovány sportovní pomůcky, hry a hračky, knihy, obnoveny vnitřní vchodové
dveře do malé budovy. Dětem byla uhrazena doprava na výlety a vybrané kulturní a přírodovědné programy.
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7. Údaje o výsledcích kontrol
Dne 11. 9. 2013 byla provedena kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí
Pardubického kraje.
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a ES a
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Nebylo
dodrženo oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu u jedné kuchařky. Jiné nedostatky nebyly zjištěny.
Ve dnech 23, 4., 1. 11., 4. 11 a 6. 11. 2013 proběhla kontrola o plnění povinností nemocenského
pojištění, důchodového pojištění a odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Drobné nedostatky byly odstraněny. Nebyla uložena opatření k nápravě.
Dne 21. 5. 2014 byla provedena kontrola objektu využitého ke sportovnímu soustředění
Krajskou hygienickou stanicí Královehradeckého kraje.
V objektu Modrokamenná bouda v Jánských Lázních nebyly zjištěny žádné nedostatky. Soustředění se
účastnilo 40 žáků tříd 5. A a 5. B.
Dne 22. 5. 2014 byla provedena kontrola objektu využitého ke sportovnímu soustředění
Krajskou hygienickou stanicí Královehradeckého kraje.
V objektu Chata Juráška v Olešnici v Orlických horách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Soustředění se
účastnilo 36 žáků tříd 2. B a 3. B.

8. Aktivity školy
Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry, burza sportovních potřeb
a další aktivity.
Ve školním roce 2013/2014 se konaly dva projektové dny zaměřené na Ochranu člověka za mimořádných
událostí. Na podzim si pro žáky školy připravil Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje prezentace na
interaktivní tabuli, ukázku použití masek, záchranných pomůcek, signálů, žáci byli seznámeni
s protichemickou a požární ochranou. Učitelé používali také materiály z webových stránek od Záchranného
kruhu. Ve druhém projektovém dni jsme se zaměřili na Péče o zdraví a poskytnutí 1. pomoci (cílem bylo
poskytnout 1. pomoc při běžných úrazech a ovládat život zachraňující úkony). Program pro žáky 1. stupně
připravila Střední zdravotnická škola Pardubice, žáci byli seznámeni s obvazovou technikou, nechyběla
ukázka sanity, figurín a resuscitace. Pro 2. stupeň program připravil s podobnou náplní Český červený kříž.
Den Země žáci školy slavili tak jako každý školní rok. Třídní učitelé 1. stupně si připravili program vlastní. Na
2. st. žáci třídili odpady na školní zahradě, ekoznačky, zhlédli video o třídění a biologickém rozkladu. Na závěr
žáci soutěžili a vytvořili plakát ekodům.
Během celého školního roku probíhal projekt S deváťáky do pohádky 1. A + 9. A (sportovní třídy). Záměrem
bylo sblížit nejmladší a nejstarší žáky školy. Každý deváťák se po celý rok staral o svého kamaráda z 1. třídy.
Deváťáci chodili prvňákům předčítat pohádky, doprovázeli je do knihovny, vyzkoušeli si výuku v první třídě,
účastnili se pasování na čtenáře prvňáků a obráceně prvňáci se loučili s deváťáky na radnici svým
vystoupením.
Celoročně třídy 1. stupně navštěvovaly programy Krajské knihovny Pardubice.
Na podporu čtenářské gramotnosti v březnu – měsíci knihy – žáci celé školy četli po celý měsíc 10 minut na
začátku vyučování společně s vyučujícím. Každý žák nosil vlastní knihu. Na závěr vyučující českého jazyka
hodnotili se žáky, co četli.
Dvakrát ročně byly pořádány pro 2. stupeň recitační soutěže Slavnosti jazyka. Vybraní žáci postoupili do
soutěže Mladý Demosthenes a Mistr slov.
Škola využívala nabídku celoročních programů Ekocentra Paleta. Z dotace MmP z programu EVVO každá
třída alespoň 1x ročně (1. st. 2x) navštívila výukový program v Ekocentu paleta zdarma.
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Na 2. st. jsme využili nabídky přednášek pro žáky od finanční společnosti CEFIG zaměřené na finanční
gramotnost, peníze, úspory a rezervy, pojištění úvěry.
Každoročně se žáci zapojují do humanitárních akcí. Ve školním roce 2013/2014 proběhla sbírka potřebným ve
spolupráci s RRPŠ. Výtěžek z vánočního jarmarku cca 13 000 byl předán Domovu pro seniory Dubina a byl
určený na volnočasové aktivity seniorů. Předání symbolického poukazu žáci 1. A a 1. B zpestřili svým
vystoupením. Po celý rok také probíhala sbírka víček z PET lahví na postiženého chlapce.
Na 2. stupni se žáci účastnili fotografické přírodopisné soutěže, kterou sami vyhodnocovali.
Ve školním roce 2013/2014 škola zajistila testování žáků 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se
týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce.

9. Projekty EU
Od 1. srpna 2013 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám. Záměrem projektu bylo zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách. OP VK je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem.
Naše škola získala částku ve výši 2 570 400 Kč.
Cílem našeho projektu bylo zkvalitnění výuky v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků,
využívání ICT, přírodních věd a ve finanční gramotnosti. Zaměřili jsme se především na nové metody a formy
práce, které by výuku žákům přiblížily, učinily zajímavější a motivovaly je k lepším výsledkům.
Konečným výsledkem projektu jsou pracovní listy vytvořené pedagogy ve výše uvedených oblastech, ověřené
v praxi, proškolení pedagogové a individualizace výuky.
Ve školním roce 2013/2014 jsme využili individualizaci výuky v předmětech Český jazyk a Počítače ve třídě
5. C.
Z další části dotace škola získala pro pedagogy a žáky učební pomůcky.
Projekt byl ukončen k 31. 1. 2014.

10. Poradenské služby
V průběhu celého školního roku poskytovala psycholožka Mgr. Zuzana Říhová krizové intervence a
poradenské služby žákům, rodičům i pedagogům v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a
osobnostního rozvoje.
Sami žáci se na psycholožku obraceli zejména v situacích konfliktního vztahu s některými ze spolužáků, s
otázkami, jak nejlépe se učit, dále s problémem týkající se emoční zátěže v rodinném prostředí (vyrovnávání
se s rozvodem rodičů, těžkosti v rámci střídavé péče, absence a nezájem jednoho z rodičů, domácí hádky).
Důvodem pro vyhledání psycholožky byla často i potřeba dozvědět se něco víc o sobě, posílit sebevědomí nebo
se ujistit o adekvátnosti svých prožitků. Šest žáků z 8. a 9. ročníku využilo možnost poradit se s výběrem
dalšího studia a budoucí profesní orientace.
Problémy žáků byly řešeny většinou formou krátkodobého individuálního kontaktu (3-5 setkání). Osm
jedinců potřebovalo dlouhodobější individuální kontakt v průběhu celého pololetí.
Nejčastějšími tématy individuálních poradenských konzultací s rodiči byly výchovné otázky, problematika
školní neúspěšnosti dítěte, přístup k dítěti s ADHD, tendence k záškoláctví a nerespektování autorit doma i ve
škole, nevhodné chování dítěte ke spolužákům nebo pomoc při řešení rodinných problémů.
Spolupráce s učiteli probíhala formou individuálního kontaktu a rovněž přímo ve třídách.
V rámci krizové intervence pomáhala psycholožka pedagogům při zvládání afektů některých žáků ve
vyučovací hodině. V případě zájmu třídních učitelů se také účastnila třídnických hodin a nabízela témata i
způsoby jejich vhodného vedení. Dalším okruhem bylo pozorování některých problematických žáků během
vyučování a následné zavádění praktických opatření, zejména u žáků s projevy ADHD. Psycholožka pomáhala
rovněž s adaptací některých žáků 1. tříd i s adaptací dětí jiného etnika na školním prostředí a nový kolektiv.
Kromě individuálního poradenství pracovala psycholožka s třídními kolektivy.
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Ve třídách 1. a 2. ročníku se v jednorázových vstupech (90 min) seznámila s dětmi, nabídla jim psychohrátky
pro pozitivní atmosféru ve třídě a dobré naladění na stávající školní rok. Zároveň dětem předala či zopakovala
informaci o roli psychologa na škole, jeho činnostech a službách.
Ve vybraných třídách 1. stupně (třídy 4. a 5. ročníku) byly realizovány preventivní programy zaměřené
především na oblast komunikace a vztahů mezi žáky, na práci se skupinovou dynamikou třídy a na stmelení
třídního kolektivu jako prevence šikany. Ve většině tříd se jednalo o program v rozmezí 1-3 dvouhodinových
vstupů (včetně orientační sociometrie a diagnostiky třídního kolektivu). Ve 4. ročníku bylo v jedné třídě
zapotřebí zařadit též blok na téma diskriminace menšin. Delší intervenční program (s časovou dotací 12
hodin) byl indikován v jedné třídě 5. ročníku. Cílem kontinuální práce se třídou bylo eliminovat nežádoucí
projevy chování, podpořit rezignované děti a pomoci skupině v nastolení zdravých norem vztahování.
V obou třídách 6. ročníku byly na základě zakázky třídních učitelů a individuálního kontaktu s některými žáky
i rodiči realizovány programy (6-8 hodin) na téma dobrého třídního kolektivu, podpory adaptace dětí,
nastolení pravidel spolupráce a vzájemného respektu. Provedena byla též orientační psychodiagnostika
třídních vztahů a součástí programu byl blok zaměřený na projevy a rizika šikany v třídním kolektivu.
Během únorového zápisu dětí do 1. tříd byla psycholožka k dispozici rodičům, kterým bylo doporučeno
poradenství v otázce školní zralosti jejich dítěte a zvážení možnosti odkladu školní docházky. Služeb
psychologa využil rovněž rodič budoucího prvňáčka s projevy ADHD se žádostí o doporučení vhodných
výchovných postupů a pomoc při jeho adaptaci v následujícím školním roce.
17-ti žákům 5. ročníku, kteří měli zájem absolvovat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, byl skupinově
administrován orientační inteligenční test (VIT). Výsledky testu byly individuálně konzultovány s rodiči a
výsledná doporučení se odvíjela od společného posouzení dalších důležitých proměnných (přístup dítěte ke
škole a k učivu, dosavadní studijní výsledky, způsob domácí přípravy, volní vlastnosti, atd.).
Psycholožka byla v průběhu celého školního roku v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní
i metodičkou prevence a při uplatňování komplexní a návazné péče se osvědčila spolupráce zejména s
pracovníky PPP, SVP Pyramida (spolupráce u 4 žáků, kteří využili buď pobytový program nebo služby
odpoledního stacionáře) i s některými kolegy z řad klinických psychologů a terapeutů.
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B. EKONOMICKÁ ČÁST
1. Příjmy
2013celkové příjmy:27
703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
2013celkové příjmy:27
703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
celkové

příjmy:27 703 tis.

Kčz toho:Dotace
zřizovatele
(příspěvek
na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
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jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
celkové příjmy:27 703 tis.
Kčz toho:Dotace
zřizovatele
(příspěvek
na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
27 703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
z toho:Dotace zřizovatele
(příspěvek na provoz)3 855 tis.
KčDotace ze státního rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
z toho:Dotace zřizovatele
(příspěvek na provoz)3 855 tis.
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KčDotace ze státního rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace zřizovatele (příspěvek na

provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace

zřizovatele (příspěvek

na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace zřizovatele (příspěvek na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
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Ekonomická část

KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
3 855 tis. KčDotace ze státního
rozpočtu (platy)19 795 tis.
KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace

ze státního rozpočtu

(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace
ze
státního
rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
19 795 tis. KčFond odměn30
tis. KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
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rodičů

a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Fond

odměn30 tis.

KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Fond
odměn30
tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
30 tis. KčPoplatky za čipy –
školní jídelna3 tis. KčPeníze
školám - EU951 tis. KčDotace
EVVO, kultura 8 tis. KčDary
od rodičů a sponzorů36 tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Poplatky za

čipy – školní

jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
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jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Poplatky za čipy – školní jídelna3
tis. KčPeníze školám - EU951
tis. KčDotace EVVO, kultura
8 tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
3 tis. KčPeníze školám EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Peníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek

od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Peníze školám - EU951
tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
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jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace

EVVO, kultura 8 tis.

KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace EVVO, kultura 8 tis.
KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
8 tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dary od

rodičů a sponzorů36

tis. KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dary od rodičů a sponzorů36 tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
36 tis. KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
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Kč Výdaje
Ostatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů

na

školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Ostatní
příjmy57
tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace MO 5 Pardubice8 tis.
KčPříspěvek od rodičů na

školní

družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace MO 5 Pardubice8 tis.
KčPříspěvek od rodičů na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
8 tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příspěvek

od rodičů na školní

družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příspěvek od rodičů na školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
353 tis. KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
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Kč Výdaje
Stravné

– školní jídelna2

120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Stravné – školní jídelna2 120
tis. KčPříjmy z doplňkové
činnosti487 tis. Kč Výdaje
2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příjmy

z doplňkové

činnosti487 tis. Kč Výdaje
Příjmy
z doplňkové
činnosti487 tis. Kč Výdaje
487 tis. Kč Výdaje


Výdaje

2. Výdaje
2013neinvestiční
výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
2013neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
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KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
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KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
27 457 tis. Kčz
toho:Státní:

Náklady na platy

zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
z
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
z toho:Státní:

Náklady na platy
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zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Státní:

Náklady na platy

zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Státní:Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
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404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Státní:Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
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FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
14 255 tis. Kč2% do FKSP142
tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
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KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
2%
do
FKSP142
tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
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404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

OON45 tis. KčZákonné
odvody
zdravotní
a
sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
OON45
tis.
KčZákonné
odvody
zdravotní
a
sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
45 tis. KčZákonné odvody
zdravotní a sociální pojištění4 852
tis. KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
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zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Zákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Zákonné odvody zdravotní a sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
4 852 tis. KčUčebnice, učební
texty,
učební
pomůcky,
plavání343
tis.
KčDalší
vzdělávání
pedagogických
pracovníků25
tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
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KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Učebnice, učební texty, učební
pomůcky,

plavání343
tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Učebnice, učební texty, učební
pomůcky,
plavání343
tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
343 tis. KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
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KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků25
tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
25 tis. KčNemocenská,
cestovné, zákonné pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Nemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
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KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Nemocenská, cestovné, zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
163 tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Provozní:Energie140
4 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Provozní:Energie1404 tis.
KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Energie1404 tis.
KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
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KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Energie1404 tis.
KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Energie1404 tis. KčVybavení
učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
1404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Vybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Vybavení učeben, kabinetů590 tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
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jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
590 tis. KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Odpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Odpisy275 tis. KčOpravy a
údržba460 tis. KčOstatní
náklady1 071 tis. KčPeníze
školám
EU951
tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
275 tis. KčOpravy a
údržba460 tis. KčOstatní
náklady1 071 tis. KčPeníze
školám
EU951
tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Opravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Opravy
a
údržba460
tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
460 tis. KčOstatní náklady1
071 tis. KčPeníze školám EU951
tis.
KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
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KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Ostatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Ostatní
náklady1
071
tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
1 071 tis. KčPeníze školám EU951
tis.
KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Peníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Peníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
951 tis. KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Školní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Školní
družina353
tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
353 tis. KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Stravní - školní jídelna2
120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Stravní - školní jídelna2 120
tis. KčVýdaje z doplňkové
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činnosti408 tis. Kč
2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Výdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč
Výdaje
z doplňkové
činnosti408 tis. Kč
408 tis. Kč



3. Doplňková činnost
(obsaženo v bodu 1.
a 2.)
2013Celkové příjmy:487
tis. Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
2013Celkové příjmy:487
tis. Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Celkové příjmy:487 tis.
Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
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KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
příjmy:487
tis.
Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
487 tis. Kčz
toho:Pronájem tělocvičen a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Pronájem tělocvičen a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Pronájem tělocvičen a hřiště 347 tis.

KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

41

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2010/2013

Ekonomická část

toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Pronájem tělocvičen a
hřiště347

tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Pronájem tělocvičen a hřiště347
tis. KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
347 tis. KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Kroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Kroužky123
tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
123 tis. KčOstatní17 tis.
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KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Ostatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Ostatní17
tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
17 tis. KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Celkové náklady:408
tis. Kčz toho:Mzdy195
tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
náklady:408
tis. Kčz toho:Mzdy195
tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové náklady:408 tis.
Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Celkové náklady:408 tis.
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Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
náklady:408
tis.
Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
408 tis. Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Mzdy 195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní a

sociální

pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Mzdy195 tis. KčZdravotní a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
195 tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
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poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Zdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Zdravotní a sociální pojištění24
tis. KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
24 tis. KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Energie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Energie132 tis. KčOpravy,
údržba, služby, poplatky57 tis.
KčUčební pomůcky0 tis.
Kč
132 tis. KčOpravy, údržba,
služby,
poplatky57
tis.
KčUčební pomůcky0 tis.
Kč

Opravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Opravy,
údržba,
služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
57 tis. KčUčební pomůcky0
tis. Kč

Učební pomůcky0 tis.
Kč
Učební pomůcky0 tis. Kč
0 tis. Kč



4. Evropský
fond

sociální

2013Zůstatek
z roku
2012:985 tis. Kččerpání
v roce 2013:Mzdové náklady 347
tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
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KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
2013Zůstatek z roku
2012:985 tis. Kččerpání
v roce 2013:Mzdové náklady 347
tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Zůstatek z roku 2012:985
tis. Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Zůstatek z roku 2012:985 tis.
Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
985 tis. Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
čerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
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KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
čerpání v roce 2013:Mzdové
náklady347
tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Mzdové náklady 347 tis.

KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Mzdové náklady347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Mzdové
náklady347
tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
347 tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
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KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Kancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Kancelářské potřeby, tonery47 tis.
KčUčební pomůcky216 tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
47 tis. KčUčební pomůcky216
tis. KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Učební pomůcky216 tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Učební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
216 tis. KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Školení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

48

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2010/2013

Ekonomická část

2014: 34 tis. Kč 
Školení5 tis. KčDlouhodobý
hmotný majetek (pomůcky nad
3 000)335 tis. KčPoštovné1
tis. KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
5 tis. KčDlouhodobý hmotný
majetek (pomůcky nad 3 000)335
tis. KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky

nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Dlouhodobý
hmotný
majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
335 tis. KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Poštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Poštovné1 tis. KčCelkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
1 tis. KčCelkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Celkové náklady:951 tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Celkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
951 tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
zůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
zůstatek pro rok 2014: 34 tis.
Kč
 34 tis. Kč 

34 tis. Kč
34 tis. Kč
34 tis. Kč
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5. Hospodářský
výsledek
Z hlavní činnosti:
+
167 089,40 Kč
Z doplňkové činnosti:
+
78 904,22 Kč
Hospodářský výsledek
organizace:
+
245 993,62 Kč

celé

C. STATISTICKÁ
ČÁST
1. Počty žáků ve škole
(podle stavu k 30. 6. 2014)
1.

stupeň2.
stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
1. stupeň2.
stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
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2. stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
CelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a

vzdělávacího
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procesu
924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
24Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
348217565Průměrný počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
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217565Průměrný počet žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
565Průměrný počet žáků na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Průměrný počet žáků na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Průměrný
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
23,224,123,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
24,123,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
23,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik
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Statistická část

a
vzdělávacího
procesu
Přepočtený počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
**55Počet pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
*55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
**40Statistika

vzdělávacího
procesu
*40Statistika

vzdělávacího

procesu
40Statistika

vzdělávacího

procesu
Statistika vzdělávacího
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Statistická část

procesu
2. Statistika
vzdělávacího
procesu
(statistika za II. pololetí)
Ročníkpočet
žákůvyznamenáníprospělone
prospělo1.727200
počet
žákůvyznamenáníprospělone
prospělo1.727200
vyznamenáníprospěloneprospěl
o1.7272002.67
63403.6348150
4.69491915.77
453206.491335
prospěloneprospělo1.727
2002.676340
neprospělo1.727200

1.7272002.67
1.7272002.6763
7272002.67634
72002.676340
002.6763403.
63481504.6949
02.6763403.63
481504.694919

2.6763403.63
2.6763403.6348
1504.6949191
6763403.634815
04.69491915.
63403.6348150
403.63481504.
69491915.77453
206.49133517.
60203648.5620
03.63481504.6
9491915.774532

3.63481504.69
491915.7745320
6.49133517.60
203648.562034
3.63481504.6949
1915.7745320
63481504.694919
15.77453206.
481504.6949191
5.77453206.49
133517.602036
1504.69491915.
77453206.4913
04.69491915.77
453206.491335
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4.69491915.77
453206.491335
4.69491915.7745
3206.4913351
69491915.774532
06.49133517.
491915.7745320
1915.77453206.
49133517.6020
15.77453206.49
133517.602036

5.77453206.49
133517.602036
5.77453206.4913
3517.6020364
77453206.491335
17.60203648.
453206.4913351
7.60203648.56
203429.521735
3206.49133517.
60203648.5620
06.49133517.60
203648.562034

6.49133517.60
203648.562034
6.49133517.6020
3648.5620342
49133517.602036
48.56203429.
133517.6020364
8.56203429.52
17350Celkem56534
72108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
3517.60203648.
56203429.5217
17.60203648.56
203429.521735

7.60203648.56
203429.521735
7.60203648.5620
3429.5217350
60203648.56203
429.5217350Cel
kem5653472108Sníž

ené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
203648.5620342
9.5217350Celkem
5653472108Snížené

stupně z chování a
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neomluvené hodiny
3648.56203429
.5217350Celkem565
3472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
48.56203429.5
217350Celkem5653
472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8.56203429.52
17350Celkem56534
72108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8.56203429.5217
350Celkem565347
56203429.521735
0Celkem565347210
8Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
203429.5217350
Celkem5653472108
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
3429.5217350C
elkem5653472108Sn

ížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
29.5217350Celke
m5653472108Snížen

é stupně z chování a
neomluvené hodiny
9.5217350Celkem
5653472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
9.5217350Celkem56
53472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
5217350Celkem565

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

57

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Statistická část

17350Celkem565347
2108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
350Celkem56534721
08Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
0Celkem5653472108
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
Celkem5653472108
Celkem5653472108S

nížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
5653472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
3472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
2108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
3. Snížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
(statistika za II. pololetí)
Výchovná opatření,
neomluvená absence1. stupeň2.
stupeňCelkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
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žácích
1. stupeň2. stupeňCelkem2.
stupeň z chování0223.
stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeňCelkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Celkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeň z chování0223.
stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
23. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
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Statistická část

žácích
3. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
3. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
011Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
11Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
1Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
146149Údaje o

neprospívajících
žácích
149Údaje o neprospívajících

žácích
Údaje o neprospívajících

žácích
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4. Údaje
neprospívajících
žácích

Statistická část

o

Výchovná opatření,
neomluvená absence1. stupeň2.
stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

1. stupeň2.
stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

2. stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Celkemvykonali úspěšně
opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího
ročníku055

Účast
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Statistická část

žáků v soutěžích
vykonali úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

vykonali úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

033nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

33nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

3nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

nevykonali (nedělali)
opravnou
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Statistická část

zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

nevykonali (nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

178Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

78Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

8Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího
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Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

23Postoupili (již opakovali
nebo ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

3Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Účast žáků
v soutěžích

055

Účast žáků
v soutěžích
55

Účast žáků
v soutěžích
5
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C. STATISTICKÁ ČÁST
1. Počty žáků ve škole
(podle stavu k 30. 6. 2014)
2013celkové příjmy:27
703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
2013celkové příjmy:27
703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
celkové

příjmy:27 703 tis.

Kčz toho:Dotace
zřizovatele
(příspěvek
na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
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na

školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
celkové příjmy:27 703 tis.
Kčz toho:Dotace
zřizovatele
(příspěvek
na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
27 703 tis. Kčz
toho:Dotace zřizovatele (příspěvek
na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
z toho:Dotace zřizovatele
(příspěvek na provoz)3 855 tis.
KčDotace ze státního rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
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z toho:Dotace zřizovatele
(příspěvek na provoz)3 855 tis.
KčDotace ze státního rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace zřizovatele (příspěvek na

provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace

zřizovatele (příspěvek

na provoz)3 855 tis. KčDotace
ze státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace zřizovatele (příspěvek na
provoz)3 855 tis. KčDotace ze
státního rozpočtu (platy)19 795
tis. KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
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kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
3 855 tis. KčDotace ze státního
rozpočtu (platy)19 795 tis.
KčFond odměn30 tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace

ze státního rozpočtu

(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace
ze
státního
rozpočtu
(platy)19 795 tis. KčFond
odměn30 tis. KčPoplatky za
čipy – školní jídelna3 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
19 795 tis. KčFond odměn30
tis. KčPoplatky za čipy – školní
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jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Fond

odměn30 tis.

KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Fond
odměn30
tis.
KčPoplatky za čipy – školní
jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
30 tis. KčPoplatky za čipy –
školní jídelna3 tis. KčPeníze
školám - EU951 tis. KčDotace
EVVO, kultura 8 tis. KčDary
od rodičů a sponzorů36 tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Poplatky za

čipy – školní

jídelna3 tis. KčPeníze školám
- EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
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tis. KčPříspěvek od rodičů
školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Poplatky za čipy – školní jídelna3
tis. KčPeníze školám - EU951
tis. KčDotace EVVO, kultura
8 tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
3 tis. KčPeníze školám EU951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
na

Peníze školám - EU951 tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek

od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Peníze školám - EU951
tis.
KčDotace EVVO, kultura 8
tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
951 tis. KčDotace EVVO,
kultura 8 tis. KčDary od
rodičů
a
sponzorů36
tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
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tis. KčPříspěvek od rodičů
školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
na

Dotace

EVVO, kultura 8 tis.

KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace EVVO, kultura 8 tis.
KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
8 tis. KčDary od rodičů a
sponzorů36 tis. KčOstatní
příjmy57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dary od

rodičů a sponzorů36

tis. KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dary od rodičů a sponzorů36 tis.
KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
36 tis. KčOstatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
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KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Ostatní příjmy57 tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů

na

školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Ostatní
příjmy57
tis.
KčDotace MO 5 Pardubice8
tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
57 tis. KčDotace MO 5
Pardubice8 tis. KčPříspěvek
od
rodičů
na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace MO 5 Pardubice8 tis.
KčPříspěvek od rodičů na

školní

družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Dotace MO 5 Pardubice8 tis.
KčPříspěvek od rodičů na
školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
8 tis. KčPříspěvek od rodičů
na školní družinu353 tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příspěvek

od rodičů na školní

družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příspěvek od rodičů na školní
družinu353
tis.
KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
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353 tis. KčStravné – školní
jídelna2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Stravné

– školní jídelna2

120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Stravné – školní jídelna2 120
tis. KčPříjmy z doplňkové
činnosti487 tis. Kč Výdaje
2 120 tis. KčPříjmy
z doplňkové činnosti487 tis.
Kč Výdaje
Příjmy

z doplňkové

činnosti487 tis. Kč Výdaje
Příjmy
z doplňkové
činnosti487 tis. Kč Výdaje
487 tis. Kč Výdaje


Výdaje

2. Výdaje
2013neinvestiční
výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
2013neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
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sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
neinvestiční výdaje
celkem27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
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404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
27 457 tis. Kčz
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
z
toho:Státní: Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
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Kč
toho:Státní:

Náklady na platy

Státní:

Náklady na platy

z
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Státní:Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
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KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Státní:Náklady na platy
zaměstnanců školy14 255 tis.
Kč2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
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Kč

Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Náklady na platy zaměstnanců
školy14 255 tis. Kč2% do
FKSP142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
14 255 tis. Kč2% do FKSP142
tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
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KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

2% do FKSP142 tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
2%
do
FKSP142
tis.
KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
142 tis. KčOON45 tis.
KčZákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
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KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

OON45 tis. KčZákonné
odvody
zdravotní
a
sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
OON45
tis.
KčZákonné
odvody
zdravotní
a
sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
45 tis. KčZákonné odvody
zdravotní a sociální pojištění4 852
tis. KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
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KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Zákonné odvody zdravotní a
sociální pojištění4 852 tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Zákonné odvody zdravotní a sociální
pojištění4
852
tis.
KčUčebnice, učební texty,
učební pomůcky, plavání343 tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
4 852 tis. KčUčebnice, učební
texty,
učební
pomůcky,
plavání343
tis.
KčDalší
vzdělávání
pedagogických
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pracovníků25
tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Učebnice, učební texty, učební
pomůcky,

plavání343
tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Učebnice, učební texty, učební
pomůcky,
plavání343
tis.
KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
343 tis. KčDalší vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
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KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků25 tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků25
tis.
KčNemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
25 tis. KčNemocenská,
cestovné, zákonné pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Nemocenská, cestovné,
zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
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KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Nemocenská, cestovné, zákonné
pojištění163
tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
163 tis.
KčProvozní:Energie1
404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Provozní:Energie140
4 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Provozní:Energie1404 tis.
KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Energie1404 tis.
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KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Energie1404 tis.
KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Energie1404 tis. KčVybavení
učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
1404 tis. KčVybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Vybavení učeben,
kabinetů590
tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Vybavení učeben, kabinetů590 tis.
KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
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KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
590 tis. KčOdpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Odpisy275 tis.
KčOpravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Odpisy275 tis. KčOpravy a
údržba460 tis. KčOstatní
náklady1 071 tis. KčPeníze
školám
EU951
tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
275 tis. KčOpravy a
údržba460 tis. KčOstatní
náklady1 071 tis. KčPeníze
školám
EU951
tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Opravy a údržba460 tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Opravy
a
údržba460
tis.
KčOstatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
460 tis. KčOstatní náklady1
071 tis. KčPeníze školám -
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EU951
tis.
KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Ostatní náklady1 071 tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Ostatní
náklady1
071
tis.
KčPeníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
1 071 tis. KčPeníze školám EU951
tis.
KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Peníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Peníze školám - EU951 tis.
KčŠkolní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
951 tis. KčŠkolní
družina353 tis. KčStravní
- školní jídelna2 120 tis.
KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč

Školní družina353 tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
Školní
družina353
tis.
KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč
353 tis. KčStravní - školní
jídelna2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Stravní - školní jídelna2
120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
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Kč
Stravní - školní jídelna2 120
tis. KčVýdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč
2 120 tis. KčVýdaje
z doplňkové činnosti408 tis.
Kč

Výdaje z doplňkové
činnosti408 tis. Kč
Výdaje
z doplňkové
činnosti408 tis. Kč
408 tis. Kč



3. Doplňková činnost
(obsaženo v bodu 1.
a 2.)
2013Celkové příjmy:487
tis. Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
2013Celkové příjmy:487
tis. Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Celkové příjmy:487 tis.
Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
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náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
příjmy:487
tis.
Kčz toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
487 tis. Kčz
toho:Pronájem tělocvičen a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Pronájem
tělocvičen
a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Pronájem tělocvičen a
hřiště347
tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Pronájem tělocvičen a hřiště 347 tis.

KčKroužky123 tis.
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KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Pronájem tělocvičen a
hřiště347

tis.
KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Pronájem tělocvičen a hřiště347
tis. KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
347 tis. KčKroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Kroužky123 tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Kroužky123
tis.
KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
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poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
123 tis. KčOstatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Ostatní17 tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Ostatní17
tis.
KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
17 tis. KčCelkové
náklady:408
tis.
Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Celkové náklady:408
tis. Kčz toho:Mzdy195
tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
náklady:408
tis. Kčz toho:Mzdy195
tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové náklady:408 tis.
Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
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pomůcky0 tis. Kč

Celkové náklady:408 tis.
Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Celkové
náklady:408
tis.
Kčz toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
408 tis. Kčz
toho:Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní
a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
z toho:Mzdy 195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Mzdy 195 tis. Kč Zdravotní a

sociální

pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Mzdy195 tis.
KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Mzdy195 tis. KčZdravotní a
sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
195 tis. KčZdravotní a sociální
pojištění24
tis.
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KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Zdravotní a sociální
pojištění24
tis.
KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Zdravotní a sociální pojištění24
tis. KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
24 tis. KčEnergie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč

Energie132 tis.
KčOpravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Energie132 tis. KčOpravy,
údržba, služby, poplatky57 tis.
KčUčební pomůcky0 tis.
Kč
132 tis. KčOpravy, údržba,
služby,
poplatky57
tis.
KčUčební pomůcky0 tis.
Kč

Opravy, údržba, služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
Opravy,
údržba,
služby,
poplatky57 tis. KčUčební
pomůcky0 tis. Kč
57 tis. KčUčební pomůcky0
tis. Kč

Učební pomůcky0 tis.
Kč
Učební pomůcky0 tis. Kč
0 tis. Kč



4. Evropský
fond

sociální

2013Zůstatek
z roku
2012:985 tis. Kččerpání
v roce 2013:Mzdové náklady 347
tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
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KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
2013Zůstatek z roku
2012:985 tis. Kččerpání
v roce 2013:Mzdové náklady 347
tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Zůstatek z roku 2012:985
tis. Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Zůstatek z roku 2012:985 tis.
Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
985 tis. Kččerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
čerpání v roce
2013:Mzdové náklady 347 tis.
KčKancelářské potřeby,
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tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
čerpání v roce 2013:Mzdové
náklady347
tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Mzdové náklady 347 tis.

KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Mzdové náklady347 tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Mzdové
náklady347
tis.
KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
347 tis. KčKancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
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(pomůcky

nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Kancelářské potřeby,
tonery47
tis.
KčUčební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Kancelářské potřeby, tonery47 tis.
KčUčební pomůcky216 tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
47 tis. KčUčební pomůcky216
tis. KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Učební pomůcky216 tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Učební
pomůcky216
tis.
KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
216 tis. KčŠkolení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Školení5 tis.
KčDlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
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KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Školení5 tis. KčDlouhodobý
hmotný majetek (pomůcky nad
3 000)335 tis. KčPoštovné1
tis. KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
5 tis. KčDlouhodobý hmotný
majetek (pomůcky nad 3 000)335
tis. KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek
(pomůcky

nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Dlouhodobý
hmotný
majetek
(pomůcky nad 3 000)335 tis.
KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
335 tis. KčPoštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Poštovné1 tis.
KčCelkové náklady:951
tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Poštovné1 tis. KčCelkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
1 tis. KčCelkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 

Celkové náklady:951 tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
Celkové
náklady:951
tis.
Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
951 tis. Kčzůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
zůstatek pro rok
2014: 34 tis. Kč 
zůstatek pro rok 2014: 34 tis.
Kč
 34 tis. Kč 

34 tis. Kč
34 tis. Kč
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34 tis. Kč



5. Hospodářský
výsledek
Z hlavní činnosti:
+
167 089,40 Kč
Z doplňkové činnosti:
+
78 904,22 Kč
Hospodářský výsledek
organizace:
+
245 993,62 Kč

celé

C. STATISTICKÁ
ČÁST
1. Počty žáků ve škole
(podle stavu k 30. 6. 2014)
1.

stupeň2.
stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
1. stupeň2.
stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a

vzdělávacího
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procesu
2. stupeňCelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
CelkemPočet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
tříd15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
15924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

99

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Statistická část

a
vzdělávacího
procesu
924Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
24Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
žáků348217565Průměrn
ý
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
348217565Průměrný počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a

vzdělávacího
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procesu
217565Průměrný počet žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
565Průměrný počet žáků na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Průměrný počet žáků na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Průměrný
počet
žáků
na
třídu23,224,123,5Přepoč
tený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
23,224,123,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
24,123,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
23,5Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
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pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Přepočtený počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Přepočtený
počet
pracovníků**55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
**55Počet pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
*55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
55Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
Počet
pedagogických
pracovníků**40Statistik

a
vzdělávacího
procesu
**40Statistika

vzdělávacího
procesu
*40Statistika

vzdělávacího

procesu
40Statistika

vzdělávacího
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procesu
Statistika vzdělávacího

procesu
2. Statistika
vzdělávacího
procesu
(statistika za II. pololetí)
Ročníkpočet
žákůvyznamenáníprospělone
prospělo1.727200
počet
žákůvyznamenáníprospělone
prospělo1.727200
vyznamenáníprospěloneprospěl
o1.7272002.67
63403.6348150
4.69491915.77
453206.491335
prospěloneprospělo1.727
2002.676340
neprospělo1.727200

1.7272002.67
1.7272002.6763
7272002.67634
72002.676340
002.6763403.
63481504.6949
02.6763403.63
481504.694919

2.6763403.63
2.6763403.6348
1504.6949191
6763403.634815
04.69491915.
63403.6348150
403.63481504.
69491915.77453
206.49133517.
60203648.5620
03.63481504.6
9491915.774532

3.63481504.69
491915.7745320
6.49133517.60
203648.562034
3.63481504.6949
1915.7745320
63481504.694919
15.77453206.
481504.6949191
5.77453206.49
133517.602036
1504.69491915.
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77453206.4913
04.69491915.77
453206.491335

4.69491915.77
453206.491335
4.69491915.7745
3206.4913351
69491915.774532
06.49133517.
491915.7745320
1915.77453206.
49133517.6020
15.77453206.49
133517.602036

5.77453206.49
133517.602036
5.77453206.4913
3517.6020364
77453206.491335
17.60203648.
453206.4913351
7.60203648.56
203429.521735
3206.49133517.
60203648.5620
06.49133517.60
203648.562034

6.49133517.60
203648.562034
6.49133517.6020
3648.5620342
49133517.602036
48.56203429.
133517.6020364
8.56203429.52
17350Celkem56534
72108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
3517.60203648.
56203429.5217
17.60203648.56
203429.521735

7.60203648.56
203429.521735
7.60203648.5620
3429.5217350
60203648.56203
429.5217350Cel
kem5653472108Sníž

ené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
203648.5620342
9.5217350Celkem
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5653472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
3648.56203429
.5217350Celkem565
3472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
48.56203429.5
217350Celkem5653
472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8.56203429.52
17350Celkem56534
72108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8.56203429.5217
350Celkem565347
56203429.521735
0Celkem565347210
8Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
203429.5217350
Celkem5653472108
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
3429.5217350C
elkem5653472108Sn

ížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
29.5217350Celke
m5653472108Snížen

é stupně z chování a
neomluvené hodiny
9.5217350Celkem
5653472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
9.5217350Celkem56
53472108Snížené

stupně z chování a
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neomluvené hodiny
5217350Celkem565
17350Celkem565347
2108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
350Celkem56534721
08Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
0Celkem5653472108
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
Celkem5653472108
Celkem5653472108S

nížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
5653472108Snížené

stupně z chování a
neomluvené hodiny
3472108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
2108Snížené stupně

z chování
a
neomluvené hodiny
8Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
Snížené stupně z chování a

neomluvené hodiny
3. Snížené
stupně
z chování
a
neomluvené hodiny
(statistika za II. pololetí)
Výchovná opatření,
neomluvená absence1. stupeň2.
stupeňCelkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o
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neprospívajících
žácích
1. stupeň2. stupeňCelkem2.
stupeň z chování0223.
stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeňCelkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Celkem2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeň
z chování0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
2. stupeň z chování0223.
stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
0223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
223. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
23. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

107

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Statistická část

neprospívajících
žácích
3. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
3. stupeň
z chování011Neomluven
é hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
011Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
11Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
1Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
Neomluvené
hodiny3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
3146149Údaje o

neprospívajících
žácích
146149Údaje o

neprospívajících
žácích
149Údaje o neprospívajících

žácích
Údaje o neprospívajících
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žácích
4. Údaje
neprospívajících
žácích

o

Výchovná opatření,
neomluvená absence1. stupeň2.
stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

1. stupeň2.
stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

2. stupeňCelkemvykonali
úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Celkemvykonali úspěšně
opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího
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Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

vykonali úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

vykonali úspěšně opravnou
zkoušku033nevykonali
(nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

033nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

33nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

3nevykonali (nedělali)
opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

nevykonali (nedělali)
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opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

nevykonali (nedělali) opravnou
zkoušku178Nepostoupili
(opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

178Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

78Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

8Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Nepostoupili (opakují
ročník)123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

123Postoupili (již
opakovali nebo ukončili docházku)
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do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

23Postoupili (již opakovali
nebo ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

3Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Postoupili (již opakovali nebo
ukončili docházku) do vyššího

Účast
žáků v soutěžích

ročníku055

Účast žáků
v soutěžích

055

Účast žáků
v soutěžích
55

Účast žáků
v soutěžích
5
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5. Účast žáků v soutěžích
Nejvýraznější úspěchy žáků:
Plavání
Michaela Navrátilová

1. místo v republikovém finále – 50 m prsa

Kolektivy:
Atletický čtyřboj škol Pardubického kraje o pohár hejtmana – XI. ročník:
1. A
1. místo
1. B
3. místo
2. A
1. místo
3. A
1. místo
3. B
2. místo
4. A
2. místo
4. B
1. místo
5. B
1. místo
Atletický čtyřboj Pardubického kraje

družstvo dívek - 1. místo – krajské kolo
družstvo chlapců – 1. místo – krajské kolo
družstvo dívek - 4. místo – celostátní kolo
družstvo chlapců – 2. místo – celostátní kolo
okresní kolo
1. místo – žákyně - 6. a 7. ročník
1. místo – žáci - 6. a 7. ročník
1. místo – žákyně - 8. a 9. ročník
1. místo – žáci - 8. a 9. ročník
celostátní kolo
5. místo – žákyně 6. a 7. ročník
1. místo
1. místo v okresním kole (mladší dívky)
7. místo v okresním kole (mladší chlapci)
2. místo v okresním kole (starší dívky)
5. místo v okresním kole (starší chlapci)
4. místo v krajském kole (mladší dívky)
1. místo v krajském kole (1. – 3. třídy)
3. místo v krajském kole (4. – 5. třídy)
účast v okrskovém kole (chlapci)
1. místo v regionálním kole (4. – 9. ročník)
postup do republikového finále
účast v okresní semifinále (dívky)
účast v okrskovém kole (dívky)
4. místo v okrskovém kole (chlapci)
účast v okresním kole (chlapci)
4. místo v krajském kole (dívky)
5. místo v okresním kole (chlapci)
účast v okrskovém kole (chlapci)
6. místo v okresním kole (dívky)
2. místo v okresním kole (chlapci)
1. místo v krajském kole (dívky)
3. místo v republikovém finále
1. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole
9. místo v celostátním kole
1. místo v okresním kole (chlapci – 4. - 7. ročník)
účast v okresním kole (dívky – 8. – 9. ročník)
účast v okresním kole (chlapci – 8. – 9. ročník)

Pohár rozhlasu

Liga škol - Orientační běh
Přespolní běh

Mc Donald cup – kopaná
Olympiáda dětí a mládeže – kopaná:
Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh
Olympiáda dětí a mládeže – basketbal
Olympiáda dětí a mládeže – vybíjená
Olympiáda dětí a mládeže – volejbal
Olympiáda dětí a mládeže – nohejbal
Olympiáda dětí a mládeže – florbal
Olympiáda dětí a mládeže – plavání
Olympiáda dětí a mládeže – softbal
Olympiáda dětí a mládeže – stolní tenis
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Olympiáda dětí a mládeže – šachy
XIX. Olympiáda mládeže okresu Pardubice
XI. Krajská olympiáda mládeže Pardubického kraje
Mikulášský turnaj v košíkové
Turnaj České pojišťovny ve florbale
Vánoční turnaj ve florbale
Turnaj v minikopané
Turnaj v Kinballu
Štafetový pohár – žáci 2. A, 3. A, 5. A, 5. B

1. místo v regionálním kole
2. místo
2. místo
účast v okrskovém kole (chlapci)
1. místo v krajském kole
3. místo
4. místo (chlapci)
2. místo v okrskovém kole
3. místo v regionálním kole (9. ročník)
1. místo – republikové finále (6. a 7. ročník)
1. místo v krajském kole a postup do republikového
kola

Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků:
Olympiáda v anglickém jazyce
36 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Olympiáda v českém jazyce
22 žáků – 8. a 9. ročníku – školní kolo
Marek Miřejovský – 9. A – postup do okresního kola
Kristýna Klabenešová 9. C – postup do okresního kola
Soutěž Basiclingua
19 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Barbora Kolmannová – 8. B – postup do krajského kola
Lukáš Janáček – 9. C – postup do krajského kola
Young Demosthenes
19 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Veronika Svobodová – 6. A – postup do regionálního kola
1. místo – regionální kolo, postup do krajského kola
Jakub Urban – 8. A – postup do regionálního kola
2. místo – regionální kolo
Mistr slov
Magdalena Perná 6. A - 1. místo
Anna Kateřina Nádvorníková – 8. A – 3. místo
Literární soutěž – Čím budu
28 žáků – 8. a 9. ročníku – školní kolo
Jan Bíro – 9. C – 3. místo v oblastním kole
Finanční gramotnost
42 žáků – 9. ročník – školní kolo
Jakub Kozák, Dominik Fajmon (9. A), Lukáš Chramosta
(9. C) postoupili do okresního kola (jeden tým)
okresní kolo – 3. místo
přírodovědná poznávací soutěž DDM Delta
2. - 3. místo Bára Kolmanová (8. A)
6. - 8. místo Kateřina Bartakovičová (7. A)
12. místo Barbora Štiková (7. A)
Právo pro každý den
4 žáci z 9. A
Soutěž o výrobu elektronického zařízení
14 žáků – 8. a 9. ročníku
Programování – kancelářské aplikace
8 žáků – 9. B, C – krajské kolo
Mladý chemik
46 žáků - 9. třídy – 1. kolo
Denis Hurych - 9. B – postup do 2. kola
Michal Ilič – 9. A – postup do 2. kola
Kristýna Klabenešová – 9. B – postup do 2. kola
Zeměpisná olympiáda
46 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Kateřina Novotná – 6. A – postup do okresního kola
Markéta Buderová – 7. A – postup do okresního kola
Petr Černý – 9. C – postup do okresního kola
Dějepisná olympiáda
19 žáků – 8. a 9. ročník – školní kolo
Barbora Škorpíková – 8. A – postup do okresního kola
Matematická olympiáda
4 žáci – školní kolo
Vánoční turnaj v sudoku
67 žáků – 2. stupeň
Pythagoriáda
128 žáků – 5. – 8. ročníku
Postup do okresního kola:
Jáchym Fencl 5. A
Tomáš Kučera – 5. B
Martin Burian – 6. A
Jáchym Fencl 5. A – 3. místo v okresním kole
Přírodovědný klokan
96 žáků – 8. - 9. ročníku
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Matematický klokan

Chytré hlavy – školní matematická soutěž
Výtvarné soutěže:

Pěvecká soutěž – Perníkový slavík
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128 žáků – 2. – 9. ročníku
2.-3. ročník
Chaloupková Barbora 2. B – 1. místo
Voral Jakub – 2. A – 2. místo
Skořepová Lucie – 2. A - 3. místo
4.-5. ročník
Nela Horáková – 5. A – 1. místo
Matěj Sádovský - 5. B - 2. místo
Anna Šlíchalová– 5. A – 3. - 4. místo
Jáchym Fencl – 5. A – 3. - 4. místo
6. - 7. ročník
Zuzana Indráčková– 7. A – 1. místo
Martin Joukl - 7. B - 2. místo
Sára Svobodová – 7. B – 3. místo
8. - 9. ročník
Barbora Kolmannová– 8. B – 1. místo
Alena Vašková – 9. B – 2. – 3. místo
Simona Saboóvá– 9. B – 2. - 3. místo
12 žáků – 2. stupeň
Zdravá a nemocná příroda
Evropa ve škole
Hasiči očima dětí
Malujeme se slonem Bobem
1., 2., a 3. místo v 1. kategorii – Darek Chaloupka, Tereza
Hrdinová a Eva Pavelková
1. místo ve 2. kategorii – Marián Medveď
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6. Atletika a výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí
Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK).

A. Soutěže družstev
2014
přípravky:
Do krajského finále družstev (dále jen KP) postoupilo družstvo žáků.
Finále KP se uskuteční 28. září 2014 (po uzávěrce).
V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) obsadily naše týmy čtvrté a páté místo.
mladší žactvo:
Mladší žáci obsadili 4. místo ve finále KP družstev.
Mladší žákyně obsadily 1. místo ve finále KP družstev.
V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) naše družstvo zvítězilo
starší žactvo:
Starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do finále Čech družstev
Starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do finále Čech
Finále Čech probíhá paralelně ve dvou skupinách (A, B) s finále družstev Moravy a Slezska. Tři nejlepší
družstva z deseti v jednotlivých skupinách postupují dál do finále ČR.
Naši žáci ve své skupině zvítězili a postupují do finále ČR (4. října 2014), žákyně obsadily páté místo.
B. Krajský přebor-jednotlivci
2014 (hala)
Z halového přeboru mladšího a staršího žactva (Jablonec nad Nisou) jsme si přivezli z individuálních startů
14 zlatých medailí, 8 stříbrných medailí, 8 bronzových medailí, 10 čtvrtých míst, 6 pátých míst a 5 míst
šestých.
1. místa - Novotná Eliška (koule), Perná Eliška (150m), Kovaříková Marie (výška), Tamchynová Kateřina
(60mpřekážek, dálka), Špaček Radim (výška), Chudomel Václav (60m, 300m), Adamec Vojtěch
(60mpřekážek, výška, koule), Beránek Jiří (300m), Svatý David (800m), Kuthan Lukáš (dálka)
2. místa - Indráčková Zuzana (300m), Nádvorníková Kateřina (výška), Perná Eliška (60mpřekážek, dálka),
Špaček Radim (60mpřekážek), Kubík Lukáš (150m, dálka), Kuthan Lukáš (60mpřekážek)
3. místa - Tamchynová Kateřina (300m), Hlaváčová Barbora (tyč), Navrátilová Markéta (800m), Velebová
Adéla (koule), Baše Filip (300m), Chrbolka Patrik (60m), Derner Luděk (výška), Miřejovský Marek (tyč)
2014 (dráha)
Z krajského přeboru mladšího a staršího žactva na dráze (Svitavy) jsme dovezli 25 medailí.
1. místa - David Svatý (800m-2:05,63), Vojtěch Adamec (100mpř-14,89), Vojtěch Adamec (výška-1,71),
Kateřina Anna Nádvorníková (výška-1,45), Barbora Hlaváčová (tyč-2,50), Marek Miřejovský (tyč-3,40), Adéla
Velebová (kladivo-29,42), Kateřina Tamchynová (60mpř-9,91), Radim Špaček (výška-1,65), Kateřina
Tamchynová (dálka-4,63)
2. místa - Jakub Urban (60m-7,66), Lukáš Kubík (150m-18,31), Lukáš Kuthan (100mpř-15,19), Jiří Beránek
(200mpř-29,75), Lukáš Kuthan (dálka-5,68), Eliška Perná (koule-10,38), Vojtěch Adamec (oštěp-38,65),
Radim Špaček (60mpř-10,92), Eliška Hezká (výška-1,38), Radim Špaček (koule-12,08), M. Perná-S. SádeckáE. Hezká-K. Tamchynová (4x60m-34,53), J. Beránek, D. Svatý, D. Hanzlík, J. Urban (4x60m-30,93)
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3. místa- Eliška Perná (150m-20,53), Marie Kovaříková (výška-1,40), Adéla Velebová (koule-10,28)
C. Mistrovství ČR-jednotlivci
2014 (hala)
Velice pestré obsazení disciplín jsme měli na letošním žákovském šampionátu v Jablonci nad Nisou. Naši žáci
a žákyně nastoupili na vrcholu halové sezóny v sedmi disciplínách (60m, 150m, 800m, 4x300m, 60m
překážek, skok o tyči, vrh koulí) a zaznamenali v nich jedenáct startů. Finálových umístění tedy do osmého
místa jsme nasbírali hned pět.
2. místo - štafeta 4x300m za čas 2:41.87 (L. Kubík, D. Svatý, V. Adamec, L. Kuthan)
4. místo - David Svatý časem 2:11.70 na trati 800m
6. místo - Lukáš Kubík časem 18.45 na 150m
8. místo - Eliška Perná časem 44.60 na 300m
8. místo - Marek Miřejovský výkonem 2.90 ve skoku o tyči
10. místo - Vojtěch Adamec časem 8.93 na 60mpř
Na halovém šampionátu v atletické všestrannosti (víceboje) nás reprezentovali:
Vojtěch Adamec – 3. místo
Eliška Perná – 8. místo
Lukáš Kubík – 14. místo
2014 (dráha)
Mistrovství ČR žactva na dráze se uskuteční 20.-21.září 2014 (po uzávěrce), kam posíláme početnou výpravu
ve složení:
Perná Eliška – 200mpř, vrh koulí,
Hlaváčová Barbora-skok o tyči
Velebová Adéla – vrh koulí
Adamec Vojtěch – 100mpř, hod oštěpem, 4x60m, 4x300m
Svatý David – 800m
Miřejovský Marek – skok o tyči
Kubík Lukáš – 60m, 150m, 4x60m, 4x300m
Urban Jakub – 4x60m
Beránek Jiří – 4x300m
Kuthan Lukáš – skok o tyči, vrh koulí, 4x60m, 4x300m
Zelenka Jan – 3000m chůze
Na mistrovství republiky v atletické všestrannosti na dráze jeli náš klub reprezentovat tři vícebojaři a jedna
vícebojařka.
Vojtěch Adamec – 2. místo
Kuthan Lukáš – 6. místo
Eliška Perná – 16. místo
Chudomel Václav – 17. místo
D. Atletický čtyřboj
Jako vítězové okresního i krajského kola v kategorii starší žáci i starší žákyně jsme postoupili mezi 14
nejlepších škol v republice.
V republikovém finále škol chlapci obsadili 2. místo a děvčata 4. místo.
E. Pohár rozhlasu
Mladší žákyně vybojovali 5. místo v republice v atletickém Poháru rozhlasu. Už jenom postoupit do Plzně
mezi nejlepších 8 škol z celého Česka bylo úspěchem.
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F. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic
2013 (dráha)
Ve 49. ročníku soutěže Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic jsme získali šest titulů v deseti možných
kategoriích.
1.místo Eliška Hezká, Kateřina Tamchynová, Alžběta Levínská, Eliška Perná, Martin Burian a Radim
Špaček
2.místo Kateřina Anna Nádvorníková, Patrik Chrbolka
3.místo Zuzana Indráčková, Kateřina Burianová, Zuzana Novotná, Lukáš Kubík
Ve štafetách jsme získali šest prvních míst a jedno místo druhé.
1. místo Perná M., Nosková, Svobodová, Hezká (roč.2002), Krupová, Indráčková, Sádecká,
Tamchynová (ročník 2001), Burianová, Bartakovičová, Nádvorníková, Levínská (ročník
2000), Novotná, Hlaváčová, Teclová, Perná E. (ročník 1999), Chrbolka, Brablec, Chudomel,
Špaček (ročník 2001), Beránek, Svatý, Adamec, Kubík (ročník 1999)
2. místo Dušek, Pithart, Havlíček, Burian (ročník 2002)
.
G. Absolventi
Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně.
Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna.
Atletika-Nikola Řehounková, Jan Dunovský, Ondřej Kopecký, David Sklenář, Vojtěch Netymach, Michal
Paďour
Orientační běh-David Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi
Hasičský sport-Michal Tydrych
Kanoistika-Radka Valíková
Házená-Tomáš Hes
Horolezectví- Tomáš Kučera
Hokejbal-Tomáš Hák
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7. Další stručný komentář
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prostory školy byly plně vytíženy.
Byly rekonstruovány tělocvičny.
Ve škole se pracuje na 9-ti interaktivních tabulích.
Modernizují se postupně učebny novým stavitelným nábytkem a vestavěnými skříněmi.
Velmi aktivní a dobrá je práce školního sportovního klubu i v rámci AŠSK ČR.
Ve škole nebyli žáci osvobození od školní docházky a od povinnosti docházet do školy.
Se žáky s vývojovou poruchou pracují dyslektické asistentky. Pomůcky se průběžně doplňují.
Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled
o čerpání těchto prostředků).
Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic
Pedagogicko-psychologickou poradnou
Službou škole
ČSTV Pardubice
Městskou policií
Obvodem V
Krajskou knihovnou Pardubice
V průběhu školního roku mohli žáci odebírat ochucené školní mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek.
Po celý rok je pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině.
Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x týdně ovoce nebo
zeleninu.
Byly průběžně aktualizovány www stránky školy.
Od ledna 2013 je školská rada ve složení: Jindra Zelenková, Michal Sodomek, Jana Harvánková, Ladislav
Doležal, Jana Lacová a Ivana Dražková.
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8. Využití prostředků na další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Ve školním roce 2013/2014 byla na DVPP vyčleněna a využita částka 25 000 Kč z rozpočtu školy, ze zdrojů
EU Peníze školám bylo vyčerpány 4 000 Kč
Kurzy, které pedagogové absolvovali:

Příjmení a jméno Název školení
Mgr.

ABELOVÁ Zdena

Zdravé cvičení pro děti/žáky

Časová
dotace
5 hodin

Mgr.

DRAŽKOVÁ Ivana

21. kongres k sexuální výchově

16 hodin

Mgr.

DRAŽKOVÁ Ivana

Práce s chybou v českém jazyce

4 hodiny

Mgr.

DRAŽKOVÁ Ivana

15 hodin

Mgr.
Mgr.

HOVORKOVÁ
Jaromíra
JIČÍNSKÁ Ema

Výcvikový kurz pro školní metodiky
prevence
Hrajeme si v matematice

Mgr.

4 hodiny

Organizační aspekty a vzdělávání dětí a
žáků se zdravotním postižením

6 hodin

JIČÍNSKÁ Ema

Právní faktory vzdělávání dětí a žáků se
zdravotním postižením

6 hodin

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

SMART Klub - krajská odborná konference 6 hodin
o podpoře interaktivní výuky

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

6 hodin

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Aplikace pracovního práva ve školství

6 hodin

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Novela školského zákona

4 hodiny

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Typologie MBT II - nástroj vedení a řízení

12 hodin

Mgr.

JÍRKOVÁ Zdena

Mgr.
Mgr.

Jak lépe učit češtinu ve 2. období 1. stupně
ZŠ
KAKOSOVÁ Pavlína Škola? V Pohodě!

4 hodiny
8 hodin

Mgr.

KLEPALOVÁ Lenka Seminář ke Standardům pro ZV-OVO
4 hodiny
Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
KLEPALOVÁ Lenka Prevence sexuálně přenosných onemocnění 4 hodiny

Mgr.

KULICHOVÁ Eva

Mgr.

4 hodiny

KULICHOVÁ Eva

Seminář ke Standardům pro ZV-OVO
Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět
Dopravní výchova 1. stupeň

Mgr.

LACOVÁ Jana

Genetická metoda výuky čtení v praxi

4 hodiny

Mgr.

MUSILOVÁ Zuzana

Prvouka činnostně ve 3. ročníku

8 hodin

Mgr.

MUSILOVÁ Zuzana

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

4 hodiny

Mgr.

NETOLICKÁ
Markéta
NETOLICKÁ
Markéta

Management školní třídy

6 hodin

Rozumíme penězům

8 hodin

Mgr.
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Mgr.

NETOLICKÁ
Markéta

Rozumíme penězům - jak realizujeme
finanční vzdělávání u nás ve škole

4 hodiny

Mgr.

NETOLICKÁ
Markéta
NEPRAŠOVÁ
Štěpánka

Komunikace a řešení problémů s
"problémovými rodiči"
Studium pedagogiky

6 hodin

NOVOTNÁ
Drahuše

Pohybové a psychomotorické hry ve školní
družině

ŠTRUNCOVÁ
Kateřina
VLASÁKOVÁ
Zuzana

Konference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Pardubického kraje
SMART Klub - krajská odborná konference 6 hodin
o podpoře interaktivní výuky
Dopravní výchova 1. stupeň
Rozumíme penězům pro 1. stupeň

8 hodin

Rozumíme penězům - jak realizujeme
finanční vzdělávání u nás ve škole
Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě

4 hodiny

Mgr.

VLASÁKOVÁ
Zuzana
VLASÁKOVÁ
Zuzana
VLASÁKOVÁ
Zuzana
ŽANDOVÁ Lenka

4 hodiny

Mgr.

HEZKÁ Martina

Cambridge Day 2013

4,5hodiny

Mgr.

HEZKÁ Martina

Express Way of Learning I

3 hodiny

Mgr.

HEZKÁ Martina

Zdravé cvičení pro děti/žáky

5 hodin

Mgr.

VODÁKOVÁ
Kateřina

Interaktivní tabule a software pro SmartNotebook ve vyučování

6 hodin

Mgr.

VODÁKOVÁ
Kateřina
DURCHÁNEK Mir.

Cambridge Day 2013

4,5hodiny

Bc.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.
Mgr.
Mgr.

88 hodin
4 hodiny

vyhláška 50

ZELINKOVÁ Darina Seminář ke Standardům pro ZV - OVO
Fyzika, Přírodopis, ICT
ZELINKOVÁ Darina Aktivizující metody výuky chemie

4 hodiny
4 hodiny

ZELINKOVÁ Darina Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a ZŠ II.
Stupeň
SHÁNĚLOVÁ
Konceptuální učení - příprava dětí s SVP na
Zuzana
vstup do školy
SHÁNĚLOVÁ
Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Zuzana
SHÁNĚLOVÁ
Komunikace a řešení problémů s
Zuzana
"problémovými rodiči"

6 hodin

Mgr.

MACÍKOVÁ Jana

Software Bakaláři - Evidence školní
matriky a předávání dat na ÚIV

4 hodiny

Mgr.

MACÍKOVÁ Jana

Využití internetových stránek ve výuce
přírodovědných předmětů

12 hodin

Mgr.

DOSTÁLOVÁ Hana

Matematika v běžném životě

6 hodin

Mgr.

DOSTÁLOVÁ Hana

Využití programu GeoGebra ve výuce
matematiky

8 hodin

Mgr.

PETERKOVÁ
Veronika

Možnosti k rozvíjení informační a
čtenářské gramotnosti ve výuce

6 hodin

Mgr.

PETERKOVÁ

Učím (se) rád

5 hodin

Mgr.
Mgr.
Mgr.
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Veronika
Mgr.

DOUBRAVOVÁ
Michaela

Pohybové a psychomotorické hry ve školní
družině

4 hodiny

Mgr.

DOUBRAVOVÁ
Michaela
SCHOBEROVÁ
Irena

Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou

12 hodin

Interaktivní tabule a software pro SmartNotebook ve vyučování

6 hodin

Dobrodružství s němčinou - Deutsch
spannend
Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde

8 hodin
4 hodiny

Konfliktní vzpomínání

5 hodin

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

SCHOBEROVÁ
Irena
SCHOBEROVÁ
Irena
SCHOBEROVÁ
Irena
ŠTĚDROŃOVÁ
Tereza
ŠTĚDROŃOVÁ
Tereza
STEHNOVÁ
Kateřina
STEHNOVÁ
Kateřina
STEHNOVÁ
Kateřina

Mgr.

Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce 6 hodin
žáků na 1. stupni ZŠ
Brána jazyků otevřená - anglický jazyk A2

60 hodin

Express Way of Learning I

3 hodiny

Rozvoj kompetence pracovní

6 hodin

Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a ZŠ II.
Stupeň

6 hodin

HOUFOVÁ Milena

Etická výchova - učebnice

4 hodiny

Mgr.

Říhová Zuzana

Diagnostika třídních kolektivů

8 hodin

Mgr.

Říhová Zuzana

Úvod do práce s dětskou kresbou

16 hodin

Mgr.
Mgr.
Mgr.
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9. Trend vývoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržení spolupráce sportovních tříd – podpora činnosti ŠAK
začleňování výpočetní techniky do výuky
využívání interaktivních tabulí a internetu
budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí
zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce
s problémovými žáky, vhodný výběr besed
prevence šikany
recyklace papíru a plastů
vyzdvihovat vzorné žáky – 2x ročně probíhá odměňování žáků
důraz i na prevenci rizikových jevů ve společnosti
zvyšování kvality výuky jazyků
důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novými trendy

10. Školní jídelna
(podle stavu k 30. 6. 2014)
Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet.

Kapacita jídelny
Počet strávníků
Přepočtený počet pracovníků

Počet
630
599
7

V Pardubicích dne 2. října 2014
_____________________________
Mgr. Ema Jičínská
ředitel školy
Schváleno Školskou radou 13. října 2014
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