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I. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace 

Zřizovatel školy: Obec Všechovice, č. p. 17, 753 53 Všechovice, IČO: 00 302 228 

Celkový počet žáků: ZŠ 187 

MŠ 37 

Počet tříd:  9 

Počet oddělení ŠD:  2 

Počet tříd MŠ:   2 

Počet pedagogických prac.: celkem 19 

ZŠ 16 

ŠD 2 

MŠ 3 

Počet provozních prac.: celkem 9 

ZŠ 5 

MŠ 1 

ŠJ - vedoucí 1 

ŠJ - kuchařky 3 

Ředitel školy: Mgr. Milan Švach Do 31. 10. 2016 

Mgr. Hana Kohoutková 
Pověřena vedením od 1. 11. 2016 do 

31. 12. 2016 

Mgr. Daniel Navrátil Od 1. 1. 2017 
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Zástupce ředitele:  Mgr. Hana Kohoutková  

Právní forma: Příspěvková organizace  

IČO:  61986011 

Telefon:  Ředitelství 

Školní jídelna 

Školní družina 

Mateřská škola 

581 622 644, 581 622 019 

581 622 602, 581 622 037 

777 276 051 

608 644 274, 608 237 415 

E-mail: Základní škola 

Mateřská škola 

skola@zsvsechovice.cz 

ms.vsechovice@centrum.cz 

Web: Základní škola 

Mateřská škola 

www.zs.zsvsechovice.cz 

www.ms.zsvsechovice.cz 

REDIZO:  600 146 651 

Škola sdružuje: Základní škola IZO: 102 608 563 

Školní družina IZO: 120 201 232 

Školní jídelna ZŠ IZO: 120 201 224 

Mateřská škola IZO: 107 631 881 

Školní jídelna MŠ - výdejna IZO: 120 200 759 

 

 

 

mailto:skola@zsvsechovice.cz
http://www.zs.zsvsechovice.cz/
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II. Charakteristika školy 
Budova základní školy je tvořena několika pavilony, ve kterých jsou umístěny třídy I. stupně, II. stupně, 

dále jednotlivé zájmové vzdělávání, tělocvična a školní jídelna. 

Pavilony jsou propojeny a uvnitř tvoří obdélníkové atrium školy, které žáci využívají o přestávkách. O 

přestávkách žáci také využívají dopravní hřiště s basketbalovým košem. K ZŠ ještě patří školní pozemek 

s budovou (nářaďovna a umývárna) a okolní oplocený pozemek s okrasnými a ovocnými stromky a keři. 

V červnu 2016 začala rekonstrukce prostoru přízemí pavilónu pro přestěhování MŠ do prostoru školy. 

Kolaudace těchto prostorů proběhla 26. 8. 2016. Obsahuje dvě oddělení MŠ se zázemím. Od 1. 9. 2016 

již mateřská škola působí v nových prostorách. MŠ byla vybavena zcela novým nábytkem a koberci 

z prostředků obce. Během roku byly pořízeny do obou oddělení patra na hraní z prostředků školy. Dále 

mateřská škola pořídila nové drobné stavebnice, hry a hračky, výtvarné pomůcky. Všechny tyto 

pomůcky byly zakoupeny ze sponzorských prostředků a příspěvku od rodičů na pomůcky. 

V budově ZŠ je k dispozici 15 kmenových tříd (v tomto školním roce využito 9), odborná učebna Př - Vv, 

Ch – F, dvě učebny jazyků, které jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačová učebna, tělocvična, 

hudebna, dílna kovo, dílna dřevo. Nově byla učebna 1. třídy vybavena interaktivní tabulí včetně 

ultrakrátkého dataprojektoru a ozvučení. Současně byla stejná třída vybavena novými žákovskými 

lavicemi s nastavitelnou výškou stolů i židlí a učitelským stolem.  

Žáci mají k dispozici čítárnu, místnost pro volný čas se stolními hrami, dopravní hřiště, dětské hřiště. 

Provoz bufetu byl ukončen k 1. 1. 2017.  

Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, je určena počítačová učebna. 

V rámci zahraničních vztahů se velmi dobře osvědčilo zapojení žáků I. i II. stupně základní školy do 

projektu E-twininnig, který probíhá především v hodinách anglického jazyka. 

Současně byla podepsána deklarace o spolupráci s polskou školou v družebním městě Bogacica. 

Spolupráce bude založeno především na výměnných pobytech žáků obou škol. Jako první by měli žáci 

naší základní školy odjet do Polska na podzim 2017. 
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III. Přehled učebních plánů se schválenými doložkami 
K 20. 3. 1996 byla ZŠ Všechovice zařazena do sítě škol, předškolských zařízení podle § 13 a odst. 2 § 13 

b odst. 3 zákona č. 540/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství s názvem Základní škola 

Všechovice, okres Přerov, s rezortním identifikátorem ředitelství školy 600 146 651. 

Pod tímto číslem je sdružena: 

Základní škola s kapacitou 450 žáků – IZO 102 608 563 

Školní družina s kapacitou 75 žáků – IZO 120 201 232 

Školní jídelna s kapacitou 600 stravovaných – IZO 120 201 224 

Školní jídelna – výdejna MŠ s kapacitou 50 stravovaných – IZO 120 200 759 

Mateřská škola s kapacitou 50 žáků – IZO 107631881 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 11. 6. 2010 žádost Obce Všechovice se 

sídlem Všechovice 17, která je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola a mateřská škola 

Všechovice se sídlem Všechovice 88, jako dalšího účastníka řízení, ze dne 7. 6. 2010 doplněnou dne 10. 

6. 2010 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a 

v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo 

u právnické osoby s názvem Základní škola a mateřská škola Všechovice, identifikátor právnické osoby: 

600 146 651  IČ: 61986011 takto: 

S účinností od 11. 6. 2010 se do školského rejstříku zapisuje název právnické osoby:  

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace; č.j.: 14 691/2010-21 

S účinností od 1. 9. 2007 se do školského rejstříku zapisuje:  

Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací programy:  

l. 79-01-C/01 Základní škola, délka studia: 9 roků 0 měsíců 
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IV. Organizace studia 
 

Zvolený školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program pro základní školství – Humanistická škola, č.j.: ŠVP 27002/2005 - 22 
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Učební plány 

Učební plán pro I. stupeň: 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 
Z toho 

disp. 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura (35) Český jazyk 10 9 9 7 7 42 7 

Cizí jazyk (9) Anglický jazyk   3 3 4 10 1 

Matematika a její aplikace (20) Matematika 4 5 5 5 4 23 3 

Informační a komunikační technologie (1) Informatika     1 1 0 

Člověk a jeho svět (12) 

Prvouka 1 2 2   5 

13 1 Přírodověda    2 2 4 

Vlastivěda    2 2 4 

Umění a kultura (12) 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

12 0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 3 3 2 2 12 2 

Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

Celková časová dotace 20 22 25 25 26 118 14 
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Učební plán pro II. stupeň: 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 
Z toho 

disp. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura (15) Český jazyk 5 4 4 4 17 2 

Cizí jazyk (12) Aj  3 4 4 3 14 2 

 Další cizí jazyk (6) Nj  21 22 23 6 6 

Matematika a její aplikace (15) Matematika 4 5 4 5 18 3 

Informační a komunikační technologie (1) Informatika 1    1 0 

Člověk a společnost (11) 
Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8 

12 1 
Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda (21) 

Fyzika Fyzika 2 2 2 1 7 

26 5 
Chemie Chemie   2 2 4 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 7 

Umění a kultura (10) 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 

10 0 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Člověk a zdraví (10) 
Výchova ke zdraví Rodinná výchova 1 0 1 1 3 

11 1 
Tělesná výchova (8) Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce (3) Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 1 

Volitelné předměty   1 1 1 3 3 

Celková časová dotace 29 30 31 32 122 24 
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Poznámky k učebnímu plánu 

a) Průřezová témata integrujeme do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů.  

b) V 2. a 3. ročníku  Tělesné výchovy je jedna disponibilní hodina využita k plaveckému výcviku. 

c) 1- výuka dalšího cizího jazyka v 7. ročníku bude platit od školního roku 2013/2014 

    2 – výuka dalšího cizího jazyka v 8. ročníku bude platit od školního roku 2014/2015 

    3 – výuka dalšího cizího jazyka v 9. ročníku bude platit od školního roku 2015/2016 

 

Učební plán volitelných předmětů 

 

Nepovinné předměty 

Náboženství – vyučující: Mgr. Marie Juráňová, Ing. Vratislav Kozub 

Volitelný předmět vyučován v ročníku doba trvání časová dotace 

Informatika 7. ročník 1 rok 1 hodina týdně 

Etická výchova 8. ročník 1 rok 1 hodina týdně 

Finanční gramotnost 9. ročník 1 rok 1 hodina týdně 
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V. Údaje o pracovnících školy 
Všichni vyučující na I. stupni a na II. stupni mají vysokoškolské vzdělání. Neaprobovaně byl vyučován 

německý jazyk, chemie, rodinná výchova, občanská výchova, etická výchova, finanční gramotnost, 

vlastivěda, částečně český jazyk, anglický jazyk, fyzika, informatika, zeměpis, přírodověda, 

dějepis, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti. 

Na částečný úvazek učili ve školní družině 2 pedagogičtí pracovníci a v základní škole 1 pedagogický 

pracovník. 

 

Zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Všechovice podle jednotlivých součástí. 

Ředitel školy:  Mgr. Milan Švach (do 31. 10. 2016) 

   Mgr. Daniel Navrátil (od 1. 1. 2017) 

Zástupce ŘŠ:  Mgr. Hana Kohoutková 

Účetní:   Irena Kývalová 

 

Základní škola: 

1. třída   Marie Voldánová  

2. třída   Mgr. Zdenka Sedláčková 

3. třída   Mgr. Kateřina Bubeníková 

4. třída   Mgr. Věra Chrobáková, od 1. 2. 2017 Mgr. Marie Kociánová 

5. třída   Mgr. Ivana Pavlenová 

6. třída   Mgr. Drahomíra Lukášová7. třída    

7. třída   Mgr. Pavel Papežík 

8. třída   Mgr. Lenka Svobodová 

9. třída   Mgr. Jarmila Machačová 

 

Mgr. Miroslava Pospíšilová, do 30. 6. 2017 
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Mgr. Hana Vaculíková, od 18. 4. 2017    

Mgr. Irena Kociánová 

Bc. Monika Rajnochová – asistent pedagoga v 6. třídě 

Markéta Konvičná - asistent pedagoga v 6. třídě 

Petra Žákovská - asistent pedagoga ve 2. třídě 

 

Výchovnou poradkyní ve škole je Mgr. Irena Kociánová. Metodikem školní prevence je Mgr. Ivana 

Pavlenová a metodikem informačních a komunikačních technologií je Mgr. Pavel Papežík. 

 

Provozní pracovníci:   

Účetní:    Irena Kývalová 

Školník:   Mojmír Hradil 

Topič:   Mojmír Hradil 

Marie Šatánková 

Jana Baraňáková 

 

Školní družina: 

Vychovatelé:  Bc. Monika Rajnochová 

   Markéta Konvičná 

 

Mateřská škola:  

Vedoucí učitelka:  Věra Šebíková 

Učitelky:  Bc. Jana Žejdlíková 

Martina Zámorská 

Provozní pracovník: Ludmila Olšáková 

Chůva:   Pavla Machačová  
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Školní jídelna: 

Vedoucí ŠJ:  Jana Koukalová 

Kuchařky:  Renáta Cagašová 

                Irena Kopečná 

    Jiřina Indruchová 

 

VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
K zápisu do 1. ročníku, který se konal 21. dubna 2017, se dostavilo 24 dětí. Všem žádostem o zápis 

k povinné školní docházce bylo vyhověno a pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 24 dětí. Žádný 

zákonný zástupce dítěte nepožádal o odklad povinné školní docházky. V období srpen 2017 přijal 

ředitel informaci o přestupu dítěte zapsaného do 1. třídy na jinou školu. Ve stejném období obdržel i 

žádost o přestup do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 na Základní školu a mateřskou školu Všechovice. 

Žádosti vyhověl. 

V souvislosti se zápisem proběhl ve středu 5. 4. 2017 první ročník akce Škola nanečisto.  

 

VII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku 24 žáků 9. ročníku (11 dívek a 13 

chlapců). 1 žák a 1 žákyně odešli na učební obory z 8. ročníku (OU Kelč – prodavačské práce, SPŠ 

Hranice – obráběč kovů). Další 2 žákyně 7. ročníku odešli studovat na šestileté Gymnázium v Hranicích 

a 1 žákyně z 5. ročníku odešla studovat na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. 

Naši žáci měli největší zájem o technické obory (SPŠ Hranice, SŠT Přerov), 3 žáci odchází studovat na 

gymnázium. 

Při přijímacích zkouškách řešili testy Scio (pro gymnázia a maturitní obory). Přijímací zkoušky mohli 

letos absolvovat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce. 

Žáci, kteří si podali přihlášky na učební obory, absolvovali většinou motivační pohovor. Přihlíželo se 

také k prospěchu ze základní školy. 
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Po 1. kole přijímacího řízení žáků 9. ročníku bylo přijato 21 žáků. Další 3 byli také přijati na základě 

odvolání na obory, které pro ně byly prioritní. 

Na gymnázia odchází studovat 3 žáci (2 dívky a 1 chlapec). 

Na učební obory s maturitou (L) odchází studovat 5 žáků (1 dívka a 4 chlapci). 

Na střední školy s maturitní zkouškou (M) odchází 9 žáků (6 dívek a 3 chlapci). 

Na učební obory odchází 7 žáků (2 děvčata a 5 chlapců). 

 

Chlapci 9. ročník: 

Název střední školy/učiliště 
Počet přijatých 

(podle počtu zápisních lístků) 

SPŠ Hranice (L) - mechanik strojů a zařízení 2 

SPŠ Hranice  - instalatér                                    2 

SPŠ Hranice - obráběč kovů 2 

SŠL Hranice (M) - lesnictví 1 

TSOŠ Kroměříž (M) - veterinářství 1 

ISŠ Valašské Meziříčí (L) – mechanik, elektronik 1 

SŠT Přerov - automechanik 1 

SŠT Přerov (M) – mechanik, seřizovač 1 

G Hranice (M) - gymnázium 1 

SŠT Ostrava (M) – informatika a kanc. technika 1 
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Děvčata 9. ročník: 

Název střední školy/učiliště 
Počet přijatých 

(podle počtu zápisních lístků) 

G Přerov (Jana Blahoslava) - gymnázium 1 

G Kroměříž (arcibiskupské) - gymnázium 1 

SPŠ Hranice (M) – stavební materiály 1 

SPŠ Hranice (M) - dřevařská a nábytkářská výroba 1 

OA a JŠ Přerov (M) - firemní management 1 

SZŠ a VOŠ Olomouc (M) – asistent zub. technika 1 

SZŠ Hranice (M) – zdravotní asistent 1 

SŠ Logistiky a chemie – Olomouc (M) – provoz a 

ekonomika dopravy 
1 

SŠ Gastronomie a Služeb Přerov  - kadeřnice 2 

SŠT Přerov (L)  - optik 1 

 

8. ročník: 

SPŠ Hranice – obráběč kovů 1 

OU Kelč  - prodavačské práce 1 

 

7. ročník: 

G Hranice (šestileté) - gymnázium 2 
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5. ročník: 

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium – Ostrava 1 

 

Prospívající, neprospívající žáci, výchovná opatření, neomluvené hodiny 

V I. pololetí prospělo s vyznamenáním 121 žáků. Celkem 3 žáci neprospěli (1x z 1 předmětu, 1x ze 2 

předmětů a 1x ze 3 předmětů), z toho jeden žák z I. stupně školy a 2 žáci ze stupně II. Dva žáci byli 

uvolněni (TV). Bylo uděleno 29 pochval třídního učitele, 19 napomenutí třídního učitele, 12 důtek 

třídního učitele a 2 důtky ředitele školy.  

Ve II. pololetí prospělo s vyznamenáním 115 žáků. Celkem 3 žáci neprospěli (2x ze 2 předmětů a 1x ze 

3 předmětů), z toho jeden žák z I. stupně školy a 2 žáci ze stupně II. Nikdo z těchto žáků ročník 

neopakuje. Dva žáci byli uvolněni (TV). Bylo uděleno 67 pochval třídního učitele, 2 pochvaly ředitele 

školy, 23 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. Jednomu žáku 

byla udělena snížená známka z chování, a to 2. 

Neomluvené hodiny byly řešeny ve 2. pololetí školního roku u dvou žáků školy (2. třída – 4 hodiny, 3. 

třída – 5. hodin). Vzhledem k důvodu neomluvených hodin a počtu neomluvených hodin bylo v obou 

případech vše po projednání se zákonnými zástupci uzavřeno udělením výchovného opatření – důtka 

třídního učitele. 

 

Nejčastější kázeňské přestupky 

Během školního roku jsme řešili tyto kázeňské přestupky: 

 Zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování 

 Nevhodné chování ke spolužákům a k učitelům 

 Porušení školního řádu – používání mobilu v hodině 

 Drobné krádeže 

 Lhaní  

Elektrická cigareta ve škole – listopad 2016 (žáci 7. a 8. ročníku).  

Vložení obrázku s nacistickými prvky do práce spolužáka – únor 2017, žák 7. ročníku. 

Za tyto přestupky byla žákům udělována výchovná opatření.  
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Výchovná opatření - pochvaly 

Pochvaly třídního učitele byly udělovány za účast v soutěžích, kulturních akcích, za reprezentaci školy 

ve sportovních soutěžích, za pomoc při organizaci různých školních akcí, za práci pro třídu. Knihou nebo 

věcnou cenou byli odměněni reprezentanti školy ve vědomostních či sportovních soutěžích a nejlepší 

sportovci školy.  

 

Cíle vzdělávání 

Vedeme žáky k tomu, aby poznali smysl a cíl učení, k hledání vzájemných vztahů, příčin a souvislostí.  

Zadáváme takové úlohy, při kterých mohou navzájem komunikovat, diskutovat, obhajovat svůj názor 

argumentovat. 

Učíme žáky naslouchat a respektovat názory druhých. Vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému 

vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními lidmi 

(školní žákovská samospráva, školní časopis). Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých 

pravidel chování. Při skupinové práci vedeme žáky k zodpovědnosti všech členů skupiny a klademe 

důraz na vzájemnou spolupráci. Omezujeme frontální vyučování ve prospěch aktivizujících metod učení, 

zadáváme žákům problémové úkoly z praktického života. 

Klademe důraz na kritické myšlení a podporujeme dovednost žáků obhájit svá rozhodnutí. 

Individuálním přístupem dáváme žákům možnost zažít úspěch, kladného hodnocení využíváme 

k motivaci pro další činnost. 

Podporujeme v žácích vědomí zodpovědnosti za vlastní jednání a společně s žáky vytváříme pravidla 

chování ve třídě.  

Prostřednictvím školní žákovské samosprávy učíme žáky jednat podle demokratických zásad. 

Motivujeme žáky k vytváření pozitivního vztahu k práci a vedeme žáky k osvojování základních 

pracovních dovedností a návyků. Provádíme poradenskou činnost v oblasti profesní orientace. 

 

Spolupráce s psychology 

Ve školním roce 2016/2017 jsme spolupracovali s PPP v Hranicích. Školní psycholožka Mgr. Ivana 

Matysová naši školu navštěvovala pravidelně jednou za měsíc. Zúčastnila se také zápisu dětí do 1. třídy. 

Prováděla odborná psychologická vyšetření našich žáků, konzultovala vše s vyučujícími i rodiči. Řešila se 
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většinou problematika školní neúspěšnosti, specifické vývojové poruchy učení, výchovné problémy. Žáci 

9. ročníku měli velký zájem o profesní orientaci v souvislosti s výběrem střední školy. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo základní školu 8 integrovaných žáků (se specifickými 

vývojovými poruchami učení, chování a jedna žákyně má sluchovou vadu).  Všichni tito žáci měli 

vypracovaný individuální vzdělávací plán. Žáci s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení docházeli 

1 hodinu týdně na speciální nápravu. Také při hodnocení jejich práce i při závěrečné klasifikaci přihlížíme 

k doporučením, která navrhla odborná pracoviště (PPP, SPC). Kromě toho registrujeme 14 žáků 

s diagnostikovaným 1. stupněm podpůrných opatření. Tito žáci pracují podle plánu pedagogické 

podpory. Žákyně se sluchovým postižením pracovala s podporou asistenta pedagoga. Podporu asistenta 

pedagoga využíval i žák 2. třídy. 

   

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči probíhá především v rámci pravidelných konzultačních dnů, kde mají rodiče 

možnost řešit s vyučujícími i třídními učiteli výukové i výchovné problémy svých dětí. V případě 

vážnějších a neodkladných problémů, ať už výukových nebo kázeňských, jsou rodiče obvykle zváni do 

školy ihned. Při řešení těchto akutních problémů rovněž spolupracujeme s naší psycholožkou Mgr. 

Ivanou Matysovou. 

 

Úrazovost žáků ve školním roce 2016/2017 

Do knihy úrazů bylo zapsáno v uvedeném školním roce 25 úrazů žáků. Z toho registrovaných na ČŠI 

bylo 11 úrazů. Zbytek, 14 úrazů, bylo lehkých, na které se nevyplňoval záznam o úrazu. Odškodněných 

pojišťovnou Kooperativa a.s. bylo 8 v celkové hodnotě odškodnění 38 680 Kč. 

Preventivní opatření:  

Opakované poučení o rizicích vyplývajících z pobytu ve škole a nedodržováním bezpečnostních zásad: 

fyzická kontrola učeben 

fyzická kontrola nářadí v tělocvičně 

kontrola schodišť a chodeb, zábradlí 

Prověrka BOZP – dodržování lhůt předepsaných kontrol a revizí tech. zařízení, odborné odstranění 

zjištěných závad 
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a) Na začátku školního roku: 

 třídní učitelé poučí žáky o chování a bezpečnosti ve škole 

 učitelé odborných předmětů provedou poučení o bezpečnosti práce v odborných učebnách 

a seznámí je také s provozním řádem učeben 

b) V průběhu roku: 

poučení při rizikových činnostech – vycházky, výlety, ozdravné pobyty, LVVZ, atd.  (Zápis se 

provádí do žákovských knížek a třídní knihy.) 

 

VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Oproti předcházejícímu školnímu roku došlo k podstatnému nárůstu zájmu o účast na dalším 

vzdělávání ze strany pedagogických pracovníků, a to jak pedagogických pracovníků základní školy, tak 

i pedagogických pracovníků mateřské školy. Vzdělávání bylo rovněž součástí výzvy č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

DVPP 

 Činnostní učení v posledním ročníku mateřské školy – Šebíková V.,  

 Zdravé tělovýchovné chvilky – Šebíková V., Zámorská M. 

 Metoda Hejného v mateřské škole – Žejdlíková J. 

 We like English – Žejdlíková J. 

 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími poruchami – Kociánová I. 

 Jak inovovat Školní vzdělávací program mateřské školy – Šebíková V.,  

 E-twininng – metodický seminář pro začátečníky – Kociánová M., Svobodová L. 

 Integrovaný žák na základní a střední škole běžného typu – Navrátil D., Kociánová I. 

 Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi v mateřské škole – Šebíková V. 

 SmartNotebook - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro přípravu učitele na výuku s IWB Smart 

Board – všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ a ŠD 

 E-twininng – metodický seminář pro pokročilé – Kociánová M., Svobodová L. 

 Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v praxi v mateřské škole – Žejdlíková J. 
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 ŠKOLA - PRÁVO - EKONOMIKA (Přijímací řízení 2017 aneb co se mění v souvislosti s novelou 

školského zákona) – Navrátil D.  

 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného 

vzdělávání – Navrátil D. 

 Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku – Šebíková V., Žejdlíková J. 

 IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce – Kociánová M., Svobodová L. 

 

Ostatní vzdělávání 

 Sdílení dobré praxe v mateřské škole Milenov – Zámorská M.,  

 Bezpečnost práce – nakládání s nebezpečnými látkami – všichni pracovníci školy 

 Hygienické požadavky na školní stravování – Koukalová J., Cagašová R., Indruchová J. 

 7. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje – Papežík P. 

 Sdílení dobré praxe v mateřské škole Pohádka Hranice – Zámorská M. 

 Jak efektivně sestavit IVP – Kociánová I. 

 Výuka basketbalu na ZŠ a SŠ – Navrátil D. 

 Polytechnické vzdělávání v mateřské škole – Šebíková V., Zámorská M. 

 

IX. Údaje o školních vzdělávacích a volnočasových 
aktivitách, účast na soutěžích a olympiádách 

Základní škola 

Školní kolo 

 Pythagoriáda (5. - 8. ročník) 

 Matematický klokan (2. – 9. ročník) - absolutním vítězem se stal J. Kolařík z 8. ročníku, který 

získal 94 bodů 

 Matematická olympiáda (5. – 8. ročník) 

 Dějepisná olympiáda (II. st.) 

 McDonald´s Cup (1. – 5. třída) 

 Vybíjená (4. – 5. třída) 
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Okresní a okrsková kola 

 Pythagoriáda - do okresního kola postoupili J. Kývala a O. Pikna ze 6. ročníku a J. Kolařík 

z 8. ročníku. 

 Matematická olympiáda – do okresního kola postoupili J. Kývala a O. Pikna ze 6. ročníku a J. 

Kolařík z 8. ročníku. J. Kolařík se umístil na 1. – 3. místě s maximálním počtem bodů, J. Kývala 

byl úspěšný řešitel okresního kola.   

 Přespolní běh – okresní kolo, účast 4 družstev, mladší žákyně 3. místo. 

 McDonald´s Cup – okresní kolo kat. 2. - 3. třída 3. místo, Přerov, (okrskové kolo Hranice – 2. 

místo) 

 Coca – Cola Cup – okrskové kolo 1. místo (Hranice) 

 Florbal – okrskové kolo (mladší žáci 4. místo, starší žáci 4. místo, starší žačky 1. místo) 

 Florbal – okresní kolo (starší žačky 3. místo) 

 Vybíjená – okrskové kolo 4. místo 

 Pohár rozhlasu Přerov – účast 4 družstev 

 

Krajské kolo 

 Coca – Cola Cup – 2. místo (Olomouc) 

 

Další akce základní školy: 

VŠECHOVICKÁ LAŤKA - letos již 25. ročník, účast 91 žáků ze 6 základních škol. 

Nejlepší umístění našich žáků: 

Nejmladší žákyně: 1. místo – M. Fryštáková 4. tř., 105 cm 

Nejmladší žáci: 1. místo – Vít Seidl 5. tř., 118 cm 

Mladší žáci: 3. místo – J. Cagaš 7. tř., 143 cm 

Starší žákyně: 1. místo – K. Zichalová 9. tř., 138 cm 

Starší žáci: 1. místo – J. Dresner 9. tř., 168 cm 

Májový víceboj v Hranicích – účast 4 trojice žáků.  

Ml. žáci – 2. místo, ostatní kategorie – 3. místa, celkově 3. místo. 
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Hranické hry bez hranic - soutěžní družstvo ve složení R. Adamčík, R. Skácel, N. Orságová, L. 

Mikšánková, A. Kuchařová, T. Zichala vyhrálo 1. místo. 

 

Ve výtvarné soutěži Děti dětem získala Andrea Mierná ze 6. tř. ve 2. kategorii cenu poroty. 

 

Cyklovýlet pro 9. roč. – Za poznáním Valašska – účast 18 žáků/žákyň 9. tř., přenocování chata Brian, 

skiareál Rališka, Horní Bečva. 

 

Lyžařské kurzy 

12. 2. – 17. 2. 2017 - lyžařský kurz 7. a 8. roč. - chata Brian, skiareál Rališka, Horní Bečva, 18 žáků, 2 

instruktoři. 

22. 2. – 27. 2. 2017 - lyžařský kurz 4. a 5. roč. - skiareál Rališka, Horní Bečva, 34 žáků, 3 instruktoři. 

 

Kulturní a výchovně vzdělávací akce  

ZÁŘÍ 

 vítání prvňáčků  - kulturní vystoupení – 1. 9.  

 knihovnické lekce pro I. st. ZŠ s pí Trlifajovou  

 tematické besedy v místní knihovně pro žáky II. st.  

 divadelní představení pro 1. tř. /společně s MŠ/ – O chytré princezně -  14.9.  

 zahájení tanečního kurzu pro 7., 8. a 9. ročník  - od 15.9. 

 exkurze Dlouhé Stráně pro 6. a 7. tř. - 23. 9.  

 

ŘÍJEN 

 burza středních škol a učilišť – Přerov – pro žáky 9. tř. – 6. 10.  

 divadelní představení – Městské divadlo Zlín: Opice Žofka – 4. a 5. třída – 18. 10.  

 Městská policie Hranice – beseda pro 6. a 7. třídu – 19. 10.  

 závěrečné taneční v KD Všechovice – 22.10.  
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LISTOPAD 

 Městská policie Hranice – beseda pro 8. třídu – 21. 11.  

 beseda s hasiči – 2. a 6. třída – 25. 11. 

 

PROSINEC 

 Mikuláš – 2. 12., žáci 9. třídy 

 Habsburská vánoční Vídeň – 9. 12.  

 vánoční besídka – 22. 12., žáci 9. třídy 

 

LEDEN  

 ples SRPŠ - KD Všechovice – 27. 1. 

 dětský karneval – KD Všechovice – 29. 1. 

 

ÚNOR 

 Městské divadlo Zlín: Malované na skle – 8. a 9. tř. - 27. 2.  

 

BŘEZEN 

 preventivní program pro 1. třídu: „ Zdravé zoubky“- 7. 3.  

 beseda s Tomášem Vejmolou – II. stupeň ZŠ – 16. 3. 

 druhá část knihovnických lekcí pro I. st. ZŠ s pí Trlifajovou 

 beseda v knihovně – 6. tř. – Dějiny knihovnictví a společenská funkce knihoven - 24. 3.  

 beseda v knihovně – 7. tř. – Kvalitní literatura a brak – 22. 3.  

 beseda v knihovně – 8. tř. – Lásku, ne válku – 22. 3.  

 beseda v knihovně – 9. tř. - Bílá Masajka – 22. 3.  

 

DUBEN        

 přijímací zkoušky na střední školy – 12. a 19. 4.   

 zápis žáků do 1. třídy – 21. 4.  
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 dopravní hřiště Hranice – 4. a 5. třída - 28. 4. 

 

KVĚTEN 

 beseda s Městskou policií Hranice – p. Kocián – 3., 4., 5., třída - 9. 5.  

 dopravní hřiště Hranice – 4. a 5. třída – 16. 5.  

 dopravní soutěž Mladých cyklistů (Hranice) – 18. 5.  

 

ČERVEN  

 mobilní dopravní hřiště – 1., 2., 3. třída – 5. 6.  

 Kulturně sportovní odpoledne – 2. 6.  

 exkurze do Osvětimi a Krakova – 8. a 9. třída – 9. 6.  

 pasování na čtenáře v  místní knihovně  - žáci 1. tř. – 14. 6.    

 Lesní pedagogika Potštát – 1. a 3. třída – 19. 6.   

 Lesní pedagogika Potštát – 4. a 5. třída – 22. 6.   

 exkurze do Bratislavy – 6. a 7. třída – 29. 6.  

 slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 – 30. 6. 

 

Školní družina 

Školní družina pracovala ve dvou odděleních, které pravidelně navštěvovalo 60 žáků 1. – 4. ročníku. 

Pro rekreační a sportovní aktivity jsme využívali kromě tělocvičny hřiště s umělým povrchem v obci, 

dětské hřiště, lezeckou stěnu a dopravní hřiště. 

Činnosti byly ve ŠD voleny tak, aby děti smysluplně využily svůj volný čas a aby se odreagovaly od plnění 

povinností a sezení ve školních lavicích. Věnovali jsme se ve velké míře tvoření, do kterého jsme 

zapojovali i rodiče. 

Školní družina pracovala podle vzdělávacího programu - Jsme kamarádi. 
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Akce Školní družiny: 

ZÁŘÍ  

 Oddělení č. 2 – Projekt Čokoláda 

 

ŘÍJEN  

 výlet – Ekocentrum a Valašské Muzeum strašidel 

 Sběr starého papíru 

 Oddělení č. 2 – projekt Mezinárodní den hudby  

 Oddělení č. 1 i 2 - projekt Halloween 

 

LISTOPAD  

 Drátkování 

 

PROSINEC 

  Pískohraní 

 Hvězdy od firmy Rautis 

 Výrobky na Vánoční výstavu do KD 

 Koledování po vesnici 

 Vánoce v družině 

 Oddělení č. 2 – projekt Mikuláš, Čert, Anděl,  

 Oddělení č. 2 i 1 - Projekt Vánoce 

 

LEDEN  

 Výlet do Hvězdárny do Valašského-Meziříčí 

 Oddělení č. 2 – projekt Den tučňáků 

 Vystoupení na karnevalu Zumba (Rajnochová) 

 

ÚNOR 

  Pískohraní 

 Oddělení č. 2 i 1 – Valentýnský projekt 
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BŘEZEN 

  Plackohraní 

 Výlet do Galaxie Zlín 

 Oddělení č. 2 – Projekt Vítáme jaro 

 Oddělení č. 2 – výrobky na Velikonoční výstavu 

 

DUBEN  

  Vystoupení na velikonoční výstavě Zumba (Rajnochová) 

 Fimohraní 

 Sběr starého papíru 

 Oddělení č. 2 – projekt Velikonoce 

 Oddělení č. 1 – Projekt den Země 

 

KVĚTEN  

 Exkurze u hasiču v Bystřici pod Hostýnem 

 Noc v družině 

 Sběr papíru 

 Nástup praktikantky 

 Oddělení č. 2 – projekt Den rodiny – významný den 

 Oddělení č. 1 – Projekt Amulety přátelství 

 

ČERVEN 

 Výlet ke Dni dětí – Dortová slavnost ve Valašském Meziříčí 

 Kulturně sportovní odpoledne (Rajnochová) 

 Výlet do Teplic nad Bečvou – Aragonitové Jeskyně 

 Oddělení č. 2 – projekt První letní den 

+ čtení v knihovně 

+ kroužek – keramický (Rajnochová, Konvičná) 

+ každá oddělení školní družiny vyzkoušelo vaření ve školní kuchyňce 

 

Akce pro žáky v rámci minimálního preventivního programu 

Témata třídnických hodin: 

 Pravidla slušného chování  
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Každá třída si vymyslela 3 pravidla slušného chování. Pravidla si žáci vyvěsili ve třídě na nástěnku a 

dohodli se, že je budou dodržovat. 

 Xenofóbie 

 Rasismus 

 Netolismus  

 Den bez mobilního telefonu  

Neuskutečnil se v těchto třídách: 1., 2. a 4. třída (žáci mobilní telefon nepoužívají o přestávkách) a 

8. třída. 

 Krádeže 

 Kouření 

 Alkohol 

 Hazardní hry 

 Mentální anorexie a bulimie 

 Sebepoškozování 

 Homofobie  

 Projekt: Škodlivost kouření (soutěž pro žáky 1. stupně) 

 

Preventivní akce:  

 Kruhový objezd, cesta do školy – 1. a 2. třída (Městská policie Hranice, pan Kocián) 

 Šikana, návykové látky, bezpečné chování – 6. a 7. třída (Městská policie Hranice, pan Šindler) 

 Beseda s hasiči – 2. a 6. třída 

 Právní povědomí – 9. třída (Městská policie Hranice, pan Šindler) 

 Ponožkový den (Downův syndrom) – žáci 1. a 2. stupně 

 Dopravní výchova, bezpečné chování, hrozby na internetu, nebezpečí pronásledování – 3. až 

5. třída (Městská policie Hranice, pan Kocián) 

 

Mateřská škola 

Akce mateřské školy: 

 Halloween, noc ve školce 

 Mikuláš 
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 Vánoční slavnost 

 Masopustní slavnost 

 Slavnost čarodějnic 

 Vynášení Moreny 

 Jarní slavnost 

 Slavnost matek 

 Den otevřených dveří 

 Oslava narozenin dítěte dle plánu 

 Plavecký výcvik na bazéně Hranice  

 Vystoupení na vítání občánků  

 Vystoupení na adventní výstavě v KD 

 Rozsvěcení vánočního stromečku na návsi 

 Drátkování 

 Návštěvy  kina Všechovice 

 Návštěva 1. třídy ZŠ před zápisem, opakovaná spolupráce 

 Návštěva knihovny 

 Kurz lyžování 

 Kurz bruslení 

 Vystoupení v KD na dětském karnevalu 

 Vystoupení v KD ke Dni matek 

 Zdobení perníků 

 Den dětí - zmrzlina 

 Vánoční a velikonoční koleda po vsi 

 Vyšetření zraku – Prima Vizus 

 Beseda o hadech, jejich prohlídka 

 Beseda o zvířátkách, ukázka živých zvířat 

 Ukázka živého káněte, beseda 

 Vycpaniny zvířat, beseda 

 Pískohraní 

 Ponožkový den 

 Zubní hygiena 

 Ukázková hodina angličtiny 
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 Projekt Celé Česko čte dětem 

 Projekt Mrkvička 

 Celodenní výlet – Svět techniky-dětský svět Ostrava 

 Atletické závody Hranice 

 Mobilní dopravní hřiště 

 Návštěva zemědělského družstva 

 Divadelní představení v MŠ (4x) 

 Fotografování – série uměleckých fotek Photodienst    

 Návštěva kamarádů z MŠ Horní Újezd 

 Hasiči pěna, skákací hrad 

 Slavnostní rozloučení se školáky v muzeu B. Fuchse 

 Návštěva hasičské zbrojnice ve Všechovicích 

 Výlet do jeskyní Teplice 

 Vojenský den Hranice 

 Turistický výlet do Provodovic, hledání pokladu 

Projekty:   

 Maturita malého předškoláka 

 Pohádkový kalendář 

 Malý meteorolog 

 

X. Evaluace 
Žáci 9. ročníku byli vybráni k celorepublikovému testování České školní inspekce pro další zjišťování 

výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Testování se 

týkalo vzorku cca 600 ZŠ a 600 SŠ. 

Cílem zjišťování výsledků žáků bylo poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, 

ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Zjišťování 

ověřovalo míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích 

programů. Získané informace tak jsou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce 

(objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také významným evaluačním 

nástrojem pro školu (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). 
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Matematika 

 

Celorepublikový průměr byl 52 %. 

 

Český jazyk 

 

Celorepublikový průměr byl 65 %. 
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Přírodopis 

 

Celorepublikový průměr byl 54 %. 

 

XI. Údaje o mimoškolních aktivitách /kroužcích/ 
 Pohybové aktivity – vedoucí Pavel Pumprla  

 Modelářský kroužek – vedoucí Ing. Vratislav Kozub 

 Hra na hudební nástroj – vedoucí Mgr. Marie Hujová 

 Taneční kroužek – vedoucí Mgr. Lenka Svobodová, Ing. Vlastimil Tumpach 

 

XII. Spolek rodičů a přátel školy Všechovice 
Výbor je tvořen rodiči žáků jednotlivých obcí, ze kterých do naší školy dojíždějí. Finanční prostředky 

získává SRPŠ z příspěvků a vlastních aktivit. Podílí se na úhradách školních i mimoškolních aktivit: 

 Cestovné na soutěže, školní exkurze, mimoškolní aktivity. 

 Dále odměny absolventům, výborným žákům v pololetí a na konci roku. 

 Odměny za reprezentaci školy. 
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 Příspěvek na lyžařské výcviky, plavání. 

 Příspěvek na kroužky. 

 Finanční podpora školních akcí (Dětský den, apod.) 

Spolek má 9 členný výbor. 

Předseda – Monika Kubjatová, jednatel – Mgr. Lenka Svobodová, pokladník – Jana Koukalová. 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice uspěl s přihláškou do grantového programu Regionu Hranicko. Na 

projekt Kulturně – sportovní odpoledne rovněž získal částku 15.000 Kč. Společně se ZŠ a MŠ Všechovice 

poté uspořádal 2. 6. 2017 v místním sportovním areálu Pastevník Kulturně – sportovní odpoledne, 

resp. tzv. Den dětí, nejen pro své žáky, ale i pro děti z přilehlých obcí. 

  

XIII. Školská rada 
Na základě voleb, dle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, které proběhly 12. 11. 2014, byla ustanovena školská 

rada v počtu 6 členů. Ze zákonných zástupců žáků byli zvoleni Jana Koukalová, Ing. Libor Kývala, z řad 

pedagogických pracovníků Mgr. Adéla Doleželová, Marie Voldánová a zřizovatel jmenoval Radovana 

Mikuše a Ing. Marcelu Tomášovou.  Školská rada se schází 2x ročně. 

 

XIV. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Nebyla provedena žádná inspekční činnost. 

 

XV. Projekty a granty 
Mateřská škola je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 zapojena do výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV). V rámci této výzvy působila v MŠ po celý školní rok chůva určená především 

dvouletým dětem a součástí výzvy je i DVPP mateřské školy. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY, ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

32 

 

V měsíci únoru škola podala přihlášku do výzvy č. 47 IROP – Integrovaný regionální operační program 

- INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL v sociálně vyloučených lokalitách, pod názvem projektu Rozvoj 

klíčových kompetencí žáků základní školy Všechovice. 

Dále škola uspěla se svou žádostí do projektu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 

(I. etapa), č. j.: MSMT-28402/2016-51, kde obdržela příspěvek 1050 Kč na cesty žáků 2. a 3. třídy na 

Plovárnu Hranice v rámci povinné výuky plavání dle aktuálního Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. 

Základní škola získala grantový příspěvek ve výši 20.000,- Kč v rámci dotačního programu Program na 

podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017. Podstatnou 

součásti tohoto grantu je soutěž „Záhoran očima dětí“, která byla zahájena v červnu 2017. 

Základní škola se dále úspěšně zapojila do grantového programu Regionu Hranicko, kde získala 

příspěvek ve výši 15.000,- Kč na projekt Od adventu do vánoc. V rámci tohoto projektu proběhne dne 

29. 11. 2017 Vánoční jarmark a slavnostní rozsvícení školy. 

Úspěšný byl Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice se svou přihláškou do grantového programu Regionu 

Hranicko. Na projekt Kulturně – sportovní odpoledne rovněž získal částku 15.000 Kč. Společně se ZŠ a 

MŠ Všechovice poté uspořádal 2. 6. 2017 v místním sportovním areálu Pastevník Kulturně – sportovní 

odpoledne, resp. tzv. Den dětí, nejen pro své žáky, ale i pro děti z přilehlých obcí. 
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Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské 
školy za rok 2016 

Naše organizace je od 1. 1. 1995 zřízena Obcí Všechovice jako příspěvková organizace s názvem 

Základní škola Všechovice, okres Přerov. Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21. 12. 1994, 

s platností od 1. ledna 2006, byl stanoven nový název školy – Základní škola a mateřská škola 

Všechovice. 

Tato škola zajišťuje základní devítiletou výuku pro žáky ze Všechovic a okolních obcí. Do sítě škol bylo 

naše zařízení zařazeno podle zřizovací listiny a rozhodnutí MŠMT ČR dne 1. 7. 2000. 

Přidělené identifikační číslo naší organizace je:   61986011 

Nejsme plátci DPH. 

Účtujeme v soustavě podvojného účetnictví. 

Základní škola a mateřská škola Všechovice má k 31. 12. 2016 tyto součásti: 

§ 3111 Předškolní zařízení 

§ 3113 Základní škola Všechovice 

§ 3141 Školní stravování při ZŠ 

§ 3141 Školní stravování při MŠ – výdejna 

§ 3143 Školní družiny a kluby 

 

Výnosy v roce 2016: 

Z toho příspěvek: Obec Všechovice    2.000.000,00  Kč 

   Úřad práce     91.000,00  Kč  

                              Olomoucký kraj 33353              10.050.800,00  Kč 

   Olomoucký kraj 33052-nav.tar.   198.923,00  Kč 

   Olomoucký kraj 33052-nav.nenár.sl.  80.792,00  Kč 

   Šablony MŠ     52.822,92  Kč  

   Doplňková činnost                                        412.662,00  Kč  

   Školkovné     48.240,00  Kč 
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Potraviny, ost. výnosy              1.426.890,95 Kč 

Použití fondů     178.607,16 Kč                                                      

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výnosy celkem                                                   14.540.738,03 Kč 

 

Náklady 2016 – Obec  

Náklady celkem        3.761.289,89 Kč 

Výnosy 2016 

Dotace Obec Všechovice      2.000.000,00 Kč 

Úřad práce        91.000,00 Kč  

Školkovné        48.240,00 Kč 

Potraviny, ost. Výnosy                    1.426.890,95 Kč 

Použití fondů                               178.607,16 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výnosy celkem                                                    3.744.738,11 Kč 

 

Výnosy celkem                                                    3.744.738,11 Kč 

Náklady celkem                3.761.289,89 Kč 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozdíl -   HV 2016                                                                    -16.551,78 Kč 

 

Doplňková činnost 2016 

Výnosy             412.662,00 Kč 

Náklady          396.110,22 Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HV          +16.551,78 Kč 
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Olomoucký kraj – neinvestiční výdaje 

UZ        Výnosy       Náklady    HV  

33353         10.050.800,00  Kč          10.050.800,00 Kč     0,00 Kč  

33052               198.923,00  Kč              198.923,00 Kč              0,00 Kč 

33052       80.792,00   Kč        80.792,00 Kč                    0,00 Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          10.330.515,00 Kč  10.330515,00 Kč                   0,00 Kč 

 

Šablony MŠ 

Výnosy                                                                         52.822,92  Kč  

Náklady                       52.822,92  Kč 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozdíl – HV 2016       0,--  Kč 

 

Vyúčtování Hospodářského výsledku 2016 

Obec                      -16.551,78 Kč  

Doplňková činnost                   16.551,78 Kč  

Krajský úřad OK                                   0,00 Kč 

Šablony MŠ                   0,00 Kč 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hospodářský výsledek 2016 při dofinancování z rezervního fondu      0,00 Kč 

(viz výkaz zisku a ztrát) 

    

ŠJ při Základní škole a mateřské škole Všechovice provozuje doplňkovou činnost. Tato činnost nám byla 

povolena zřizovací listinou a byla zaregistrována na Živnostenském úřadu v Přerově.  
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K 31. 12. 2016 byla provedena fyzická inventarizace majetku v používání. Rovněž k tomuto datu byla 

provedena fyzická inventarizace ve skladu potravin a ve skladu čistících prostředků ŠJ, veškerých 

pohledávek a cenin. Byl proveden inventarizační zápis. 

Hmotný investiční majetek zařazujeme v hodnotách nad 40.000,-- Kč a odpisy provádíme dle 

odpisového plánu. 

Odpisy investičního majetku činily v r. 2016   0,-- Kč. 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Naše organizace zaměstnává nad 25 zaměstnanců. V důsledku toho máme dle ustanovení § 81 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, povinnost zaměstnávat osoby se změněnou 

pracovní schopností, popř. zajistit odběr výrobků od organizací, které zaměstnávají nad 50 % osob se 

změněnou pracovní schopností, popř. odvodem do státního rozpočtu. Povinný podíl činí 4 %. 

Plnění: V r. 2016 jsme odebrali výrobky v hodnotě 179.192,07 Kč /bez DPH/ od organizací, které 

zaměstnávají nad 50 % osob se změněnou prac. schopností. 

Povinný podíl činil                                 1,09 osob.  

 

Zaměstnáním u zaměstnavatele                0,18 osob 

Odběrem výrobků a služeb           0,94 osob  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plnění povinnosti podle § 81 ods. 2 písm. a) a b)   1,12 osob 

Splněno o 0,03, čímž jsme splnili podmínku povinnosti podle § 24 odst. 3 písm. a) a b) zákona pro r. 

2016. 
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U peněžního ústavu ČSOB, a.s. Praha, pobočka Poštovní spořitelna Všechovice, máme zřízeny tyto účty: 

241.00  100749342/0300   Provozní účet /BÚ,FR,FRIM/ 

243.00  101285113/0300   FKSP 

 

 

Zpracovala: Irena Kývalová 

Ve Všechovicích, dne 29. 3. 2017 

 

Mgr. Daniel Navrátil 
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