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Název školy: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 

příspěvková organizace 
 

 

Sídlo:   Mírová 56, 793 31 Řepiště 

 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

IČ:   75029278 

 

 

Zřizovatel:  Obec Řepiště, Mírová 178, Řepiště 

 

 

Ředitelka:  Mgr. Martina Pollová  

 

 

Telefon:  558 671 940   E-mail školy:  zs.repiste@seznam.cz 

 

www:   zsrepiste.cz    

 

 

Součásti školy:  Základní škola  

    Školní družina 

    Mateřská škola 

    Školní jídelna 

     

 

Příspěvková organizace zřízena ke dni 1.1.2003 

  

    

 

Celková kapacita školy: Základní škola – 150 žáků  IZO: 102 080 216 

    Školní družina – 50 žáků  IZO: 119 600 650 

    Mateřská škola – 84 dětí  IZO: 107 622 637 

    Školní jídelna   - 210 stravovaných IZO: 103 020 748 

     

Členové školské rady: 2 zástupci za zřizovatele  

    2 zástupci pracovníků školy 

    2 zástupci nezletilých žáků 

 

mailto:zs.ms.slezskerudoltice@seznam.cz
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Charakteristika školy: 

   

 Příspěvková organizace je umístěna ve dvou budovách v obci Řepiště – na ulici 

Mírová 56 působí základní škola a školní družina, na ulici Bratří Musálků 249 sídlí mateřská 

škola a školní jídelna. Do 31. prosince 2013 bylo v budově základní školy i jedno oddělení 

dětí mateřské školy – pro předškoláky. Od ledna 2014 bylo toto oddělení přesunuto do nově 

vybudované třídy na ulici Bratří Musálků 249, kde tedy máme celkem tři třídy MŠ s celkovou 

kapacitou 84 dětí. Současně s přesunem dětí byla zrušena i výdejna stravy na Mírové 56. 

Ve školním roce 2013/2014 v budově základní školy na Mírové ulici 56 probíhala 

výchovně-vzdělávací činnost v 5ti kmenových třídách základní školy a ve dvou odděleních 

školní družiny. Ve všech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule či interaktivní projektory, 

které byly pořízeny za finance projektu EU školám CZ.1.07/1.4.00/21.2545. Ve třídě 5. 

ročníku je žákům k dispozici 10 žákovských počítačů s přístupem na internet. V učebně 1. 

ročníku je umístěn klavír a tato třída slouží v odpoledních hodinách k výuce ZUŠ Vratimov.  

 Kmenové třídy 2. a 3. ročníku jsou vybaveny tak, aby mohly být v odpoledních 

hodinách využívány školní družinou jako herny.  

 Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v Řepištích, která stojí v bezprostřední 

blízkosti školy. Je to prostorná a moderní budova, která byla otevřena v červnu 2010. 

Vzhledem k výborným  sportovním podmínkám je školním vzdělávacím programem ZŠ a MŠ 

Řepiště p.o. navýšena hodinová dotace Tělesné výchovy ve 2. až 5. ročníku o jednu hodinu 

týdně. 

 V suterénu budovy základní školy jsou šatny žáků – každý žák má možnost uložit si 

knihy a učební pomůcky do své skříňky. Žákům byla školou nabídnuta (s ohledem na 

zdravotní rizika vyplývající z nošení vyšší zátěže) možnost mít dvoje učebnice, což bylo 

hojně využíváno. 

Prostory ke stravování žáků a zaměstnanců jsou umístěny mimo budovu základní 

školy, a to ve školní jídelně na ulici Bratří Musálků 249, kam žáky doprovázejí pedagogové 

konající dohled i během oběda. Školní jídelna je součástí budovy mateřské školy, je vybavena 

moderním a praktickým nábytkem, interiér jídelny je čistý a příjemný.  

 K relaxaci žáků slouží jak vnitřní prostory budovy, tak především školní zahrada s 

herními prvky (pískoviště, stoly na stolní tenis, plocha na basketbal s košem, altán, 

trampolína, skluzavka, lavičky, průlezky). Za příznivého počasí je prostorný venkovní altán 

využíván k výuce. Prostředí školní zahrady je využíváno i k mimoškolním aktivitám 

(rozloučení se školou, posezení u táboráku aj.) 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském 

rejstříku  
 

Ve všech ročnících se vyučovalo podle  ŠVP „S vědomostmi za poznáním č.j.160/2010/Pl“  

 

Předmět           Ročník - počet vyučovacích hodin 

    I. II. III. IV. V. 

Český jazyk 9 9 8 8 7 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 

Prvouka  2 2 2 0 0 

Vlastivěda   0 0 0 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 

Přírodověda 0 0 0 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 3 3 3 3 

Informatika 0 0 0 0 1 

Týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 

 

 

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy, údaje o  počtech žáků a dětí  
 

1) žáci v ZŠ  

 

    školní rok 2013/2014 

počet žáků 91  

počet tříd   5  

počet ročníků 5  

počet žáků na třídu 18,2  

 

 

2)  a/ děti v MŠ k 30.9.2013 

 

 školní rok 2013/2014  Bratří Musálků 249 Mírová 56 

počet dětí   56 20    

počet tříd   2 1    

počet dětí na třídu 28 20    

počet dětí na učitele 14 10    

 

  b/ děti v MŠ od 1.1.2014 

 
Školní rok 2013/2014 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 80 

Počet tříd  3 

Počet dětí a třídu 26,7 

Počet dětí a pedagoga 13,3 
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3) zaměstnanci – fyzický počet 

 

      školní rok 2013/2014 

pedagogičtí ZŠ/MŠ/ŠD     10/7/2   

pedagog na RD/MŠ   1  

Pedagog – dopp/ZŠ  1  

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ 2/3/5   

Celkem (mimo dohody) 30  

 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je v souladu se školským 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015   Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu   25 

Počet dětí, které měly odklad PŠD z minulého školního roku 4 

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky   3 

Počet žádostí o dodatečný odklad povinné školní docházky 0 

Počet žáků do 1.ročníku     22 

 

 Ve školním roce 2014/2015 očekáváme nárůst počtu žáků v ZŠ o cca 8 žáků.  

  

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 

 
Studijní průměr v jednotlivých předmětech  

 

viz přílohy Přehled předmětů za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 

 

Klasifikace prospěchu, chování a absence  

 

viz příloha Přehled klasifikace školy šk.rok 2013/2014 

 

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Řepiště 

 

  Školní družina je umístěna v budově ZŠ, kde využívá prostory herny ŠD, prostory 

bývalé tělocvičny ZŠ upravené pro potřeby ŠD,  kmenové učebny 2. a 4. ročníku základní 

školy, prostory tělocvičny, školní zahradu a sportovní hřiště.  

 

         Ukazatel     školní rok 2013/2014 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 50    

Počet zapsaných žáků   50   

Počet oddělení   2   

Počet pedagogů (fyzicky)   2   

Počet žáků na vychovatele 
 

25 
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Přehled nepovinných předmětů školy ve školním roce 2013/2014 

 

Název  Den  Hodina Počet žáků 

Náboženství Pátek 12,30 – 13,15 8 

 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2013/2014 

 

  Datum   Místo   Pedagogický doprovod 
Počet 
žáků 

ZŠ 18.9.2013 

Výlet na téma Poznáváme obce 

Slezské brány - Sviadnov Pedagogové 3.-5.ročníku 45 žáků 

ZŠ 10.- 14.3.2014 Lyžařský kurz SKI areál Bílá  Všichni pedagogové ZŠ 40 žáků 

ZŠ 24.4. - 26.6.2014 

Aquapark Olešná výuka plavání 

2. a 3. ročník 

Pedagogové 2., 3. ročníku a 

TV 33žáků 

ZŠ Průběžně 

Dopravní výchova na 

dopravním hřišti 4. a 5. roč. Třídní učitelé 32 žáků 

ZŠ 16.6 – 20.6.2014 

Beskydy, HCH Liptov 

Ostravice 1. a 2. ročník – pobyt 

v přírodě Pedagogové 1.,2. ročníku 38 žáků 

ZŠ 22.6 – 26.6.2014 

Beskydy, HCH Liptov 

Ostravice 3. – 5. ročník – pobyt 

v přírodě Pedagogové 3., 4., 5. ročníku 38 žáků 

ZŠ 18.6.2014 Výlet do  Prahy Pedagog 5.ročníku a TV 14 žáků 

 

 

Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2013/2014 
 

Září Divadlo loutek Ostrava – všechny ročníky 

 

Říjen 

1.lekce  Prevence negativních jevů - Faust v.o.s. pro všechny ročníky  

Poprvé do knihovny - 1. ročník   

Mediální výchova - projekt DDM Média do škol 

Pasování na čtenáře - 2. ročník v místní knihovně  

Dopravní den - návštěva dopravního hřiště   

 

Listopad  

Autorské čtení, zpívání, povídání a kreslení "Pohádky do postýlky" pro 1. a 2. ročník  

JÚ a HELE - KS Vratimov  

Lampionový průvod Řepištěmi  

společná akce ZŠ a MŠ a Obce Řepiště „Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu“ před 

Obecním úřadem v Řepištích (vánoční jarmark,  vystoupení dětí a žáků)  

 

Prosinec 

Workshop v rámci  mediální výchovy  

2.lekce Prevence negativních  jevů – všechny ročníky  
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Vánoční koncert ZUŠ Vratimov 

 

Leden 

Workshop s tématem Tablety do tříd  

3.lekce - Prevence negativních jevů  

Filmové přestavení v KS Hvězda Vratimov   

 

Únor 

 Mediální výchova - projekt DDM Vratimov Projektové dny "U nás",  téma: "m(ediální)- 

Dějepis s babičkou a dědečkem". Vzpomínky seniorů na jejich dětství, obec, historické 

události atd.  

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou  

 

Březen 

Tvůrčí dílna "Zvířátka z papírových koulí"  

Turnaj ve vybíjené v ZŠ Šenov, vybraní žáci  

 Divadlo loutek Ostrava, žáci 1. a 2. ročníku   

 

Duben 

Divadlo loutek Ostrava  

Beseda v knihovně pro 5.ročník  

Prima pokusy – všechny ročníky  

Rej čarodejnic  

Draví ptáci - ukázka sokolnictví   

 Výstava myslivosti v kulturním domě v Horních Datyních   

 

Květen 

Beseda:  Plazi jak je neznáte 

Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou  

Jarní koncert ZUŠ Vratimov  

Lesohrátky - projekt - 3. - 5. ročník  

Závěrečné zkoušky AJ YLE - projekt ZŠ  

Projekt Do lesa s lesníkem  

Beseda se spisovatelkou paní Alenou Ježkovou  

 

Červen 

Slavnostní  vyhlášení Dětské novinářské ceny 2014 v sále Domu dětí a mládeže Vratimov  

Výlet pro žáky, kteří školu úspěšně reprezentovali ve vědomostní soutěži Křížem krážem......  

Dopravní hřiště  

Výstava ZUŠ Vratimov výtvarné oddělení 

 

Přehled dlouhodobých akcí, soutěží a projektů ve školním roce 2013/2014: 

 Jako partnerská škola jsme spolupracovali v projektu Média do škol, který je 

financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v těchto klíčových aktivitách: 

Multimediální dětské redakce, projektové dny Tablety do škol, projektové dny U nás a 

Tvorba výukových aplikací pro tablet 

 Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3.ročníku školy se uskutečnil na plaveckém bazénu v 
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Aquaparku na Olešné ve Frýdku -Místku   

 

 Do  projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jsme se zapojili po předchozích 

zkušenostech. Akce se uskutečňuje na podporu čtenářské gramotnosti žáků již od 

jejich prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je 

pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována 

výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři 

roky koupit 

 

 Projekt - „Ovoce do škol“. V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a 

banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. 

Žáci měli minimálně 1x týdně zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové 

nápoje a výrobky dle nabídky dodavatele. 

 

 Projekt Mléko do škol 

 

 Dopravní výchova – pro žáky 4. – 5.ročníku – vzdělávání s praktickým nácvikem 

v Středisku dopravního vzdělávání  při ZŠ A. Kučery v Ostravě 

 

 Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů Řepišť II. – spolupráce se zřizovatelem 

Obcí Řepiště 

 

 Zvyšování kvality znalostí anglického jazyka žáků ZŠ Řepiště a modernizace výuky 

v hodinách anglického jazyka – spolupráce s autorizovaným centrem mezinárodních 

jazykových zkoušek Cambridge English za podpory zřizovatele Obce Řepiště. 

 Projekt Do lesa s lesníkem byl určen žákům 4. a 5. ročníku, kterým byly přímo v 

praxi ukázány lesnické činnosti. Program byl realizován pod vedením odborníků – 

lesních pedagogů, ve spolupráci Nadace dřevo pro život, LČR s.p. a společností 

Biocel Paskov a.s.. (EVVO) 

 Naše škola se ve školním roce 2013/2014 zapojila do projektu Veselé zoubky, který je 

zaměřen na správnou péči o zuby a ústní dutinu dětí. Tímto projektem jsme chtěli 

přispět k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se 

svými rodiči o zoubky dobře starat. 

 

 Projekt DLOUHODOBÉ KONTINUÁLNÍ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ 

PREVENCE ve spolupráci s Faust v.o.s,. Ostrava. Celý projekt je zaměřen na 

prevenci: zvýšení informovanosti žáků, ovlivnění jejich postojů, nácvik sociálních 

dovedností v případě rizikových situací 

 

 Projekt „EVVOLUCE“  Tohoto projektu, který je financován fondem EU se 

účastníme jako partnerská škola. (EVVO) 

 Zapojení do soutěže „Školní papír“ - sběr papíru s OZO Ostrava (EVVO) 
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 Tradiční účast v projektu Recyklohraní, což je školní recyklační program, který si 

klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s 

osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České 

republice. (EVVO) 

 

Do vzdělávacího procesu je zařazena environmentální výchova. Cíle tohoto programu 

jsou plněny aktivitami v různých předmětech (EVVO) – sledujeme a využíváme nabídky 

programů středisek ekologické výchovy, zajímavosti k udržitelnému životnímu stylu, soutěže 

a semináře k problematice EVVO. Koordinátorem EVVO je zkušený pedagog, který školu 

smysluplně zapojuje do soutěží (např. Recyklohraní), do sběrových akcí – papír, 

elektrospotřebiče, mobily, plastová víčka, do spolupráce s místním mysliveckým sdružením. 

 

Autoevaluace školy 
 

Ve školním roce 2013/2014 nebyla prováděna autoevaluace školy.  

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Postupováno podle Preventivního programu sociálně patologických jevů, který byl zpracován 

školním metodikem prevence. 

Škola aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi a institucemi. K těmto odborníkům se 

řadí Policie ČR, Policie města Brušperk, Hasičský záchranný sbor Ostrava, Obecní úřad v 

Řepištích, Knihovna obce Řepiště, Kulturní středisko Vratimov, Záchranná stanice 

Bartošovice, Pedagogicko – psychologická poradna ve Frýdku – Místku, Český červený kříž, 

Odbor sociálně – právní ochrany dětí ve Frýdku – Místku, ale také další kulturní a preventivní 

zařízení v okolí obce. Ve spolupráci s těmito institucemi jsou ve škole pořádány odborné 

besedy, preventivní programy, výchovné programy, přednášky, naučné zábavné programy, 

hravé aktivity, návštěvy, exkurze a další činnosti týkající se prevence SPJ. Akce jsou 

pořádány na půdě školy nebo formou výjezdů žáků do příslušných institucí. Druhým rokem 

spolupracujeme s organizací Faust v.o.s., která nám aktivně pomáhá v oblasti PRIMÁRNÍ 

PREVENCE a to ve zvyšování informovanosti žáků, ovlivnění jejich postojů, nácvik 

sociálních dovedností v případě rizikových situací.  

 

 

g) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVVP a celoživotního 

vzdělávání ve školním roce 2013/2014 

 

Název kurzu, semináře... Počet  

Metoda dobrého startu 1 

Pohádka nás naučí 1 

Náslechové hodiny AJ  1 

Cloverleaf konference 1 

Elementarium – projekt nebo projektové vyučování 1 



10 

 

Komunikace v pomáhajících profesích 1 

První krůčky s angličtinou 1 

Příprava k jazykovému certifikátu PET 1 

Výrobky z přírodních materiálů -  Nové Vánoce 1 

Progress – Jazykové portfolio 1 

Progress – Reálie anglicky mluvících zemí v kostce 1 

Progress – Konverzační kurz anglického jazyka 1 

Jóga v příbězích 1 

Metody aktivizace a motivace žáků v matematice 1 

Recyklujeme tvořivě 1 

Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu 1 

Správná výslovnost v počátcích jazykové výchovy 1 

Výrobky z přírodních materiálů 1 

Výuka angličtiny u dětí předškolního a mladšího školního věku 1 

Pedagog baby aerobiku 1 

Pedagog jógy pro děti 1 

Pedagog  relaxačních a aktivačních technik 1 

Progress – kurz AJ 1 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

Tvořivá škola – činnostní učení -  Matematika ve 2.ročníku 1 

Písničky, hudba, pohyb 1 

Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství 1 

Pedagog body and mind 1 

Loutka jako nástroj vzdělávání 3 

Soft CLIL na 1.st.ZŠ 1 

Učíme se číst genetikou 1 

Řešme s dětmi problémy 1 

Náměty ve výtvarné výchově 1 

Inspirativní hodiny – 1.st. 1 

Papírové hrátky  1 

Mozaiky a koláže 1 

MŠ očima ČŠI 1 

Využití metody CLIL v praxi MŠ 1 

AJ v praxi MŠ – metoda CLIL 1 

Balanční míče a jejich využití v praxi MŠ 1 

Způsoby hodnocení ve výuce AJ u dětí předškolního věku 1 
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MŠ v praxi – Inovujeme portfolio dítěte 1 

Konverzační kurz anglického jazyka 1 

Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ 1 

Velikonoce aneb Jak zachovat tradici svátků jara 1 

Metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele MŠ a 1.stupně ZŠ 1 

Elementarium – Regionální setkání učitelů 1 

Progress refresh kurz  AJ 1 

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání 1 

 

 

h) Úspěchy, aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Ve vestibulu školy jsou prezentovány úspěchy a aktivity žáků ve všech projektech, 

kterých se účastníme. 

 Základní škola a Mateřská škola Řepiště p.o. se prezentuje na veřejnosti 

prostřednictvím Zpravodaje – obecního tisku Řepišť, zde informuje o úspěších, 

akcích, novinkách, projektech. Společné akce školy a DDM Vratimov jsou také 

zveřejňovány ve Vratimovských novinách. Prezentace školy probíhá také 

prostřednictvím lokální televize, vývěskami, letáčky, informačních nástěnek.  

 Vánoční jarmark – prezentace výrobků dětí a žáků MŠ a ZŠ 

 Účast a ocenění tvorby žáků 5.ročníku v Dětské novinářské ceně, kterou pořádal Dům 

dětí a mládeže Vratimov ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje a Dětskou 

tiskovou agenturou . 

 Vystoupení dětí na Obecních slavnostech v Řepištích, vítání občánků aj. kulturních 

akcích obce. 

 Dne 25. dubna žáci naší třídy reprezentovali školu na branném závodě škol RSB. V 

tomto závodě skončili jen těsně za medailovými stupni na  hezkém čtvrtém místě. 

 Mimo sportovních turnajů jsme se v  dubnu  zúčastnili soutěže WIN WITH OXFORD,            

kde si žáci 4.ročníku poměřili své znalosti a dovednosti  v  anglickém jazyce  s žáky 

jiných základních škol. Úspěchem bylo  umístění  žákyně naší školy na  9. místě 

v rámci celého okresu Frýdek- Místek. 

 V květnu následovala soutěž KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU, kde naši 

třídu reprezentovali svými  znalostmi  zástupci 4.ročníku a vybojovali  skvělé 2. místo.   

 Žáci školní družiny se v květnu zúčastnili 1. ročníku literární soutěže Poeta 2014, 

kterou vyhlásila ZŠ Žabeň. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (I. kategorie: 1.-2. třída, 

II. kategorie: 3.-5. třída). Umístění a ocenění si z této soutěže odnesly 4 žákyně druhé 

třídy. (Jedna dívka získala třetí místo ve své kategorii, další byla první ve své kategorii 

a navíc se stala i absolutní vítězkou celé soutěže.) 

 V rámci soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2014, kterou každoročně 

pořádá  Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska se podařilo žákyni 4.ročníku získat 

3. místo v rámci celorepublikového kola, jehož vyhlášení proběhlo v Litoměřicích. 

 Účast vybraných žáků na turnaji ve vybíjené, který byl pořádán Regionem Slezská 

brána v Šenově. Naše družstvo se umístilo na 5.místě. 

 Ocenění znalostí a dovedností našich žáků na konferenci Cloverleaf – získaný 

certifikát o úspěšnosti žáků ve znalostech anglického jazyka - škola získala 6. nejlepší 

místo. Toto ocenění bylo uděleno na základě výsledků žáků v Cambridge Young 
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Learners English Tests, které určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v 

základních školách pro učitele i pro žáky.  

 Snaha o získání titulu Etická škola. Prostřednictvím zpracovaného projektu jsme 

požádali MŠMT o finanční podporu na tuto aktivitu. Vzhledem k tomu, že projekt 

nebyl podpořen, budeme o tento titul usilovat v příštím období. 

 Navazující kurz práce na PC pro seniory v základní škole v Řepištích, který probíhal 

od ledna do května pod vedením zaměstnanců ZŠ. Tento již druhý ročník se setkal 

opět s velmi pozitivní odezvou mezi staršími obyvateli Řepišť, kteří tuto aktivitu 

vyhledávají nejen, aby se něco nového naučili, ale také proto, aby se sešli se svými 

spoluobčany a upevnili tak sociální vazby.  

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

ve šk. roce  2013/2014 
 

 Ve školním roce 2013/2014 byla na naší škole provedena inspekční činnost ČŠI 

zaměřená na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole ze dne 

4.2.2013. Termín zahájení inspekční činnosti byl 24.4.2014. Kontrolou bylo zjištěno, že škola 

přijatá opatření splnila.  

 

 

j) Hospodaření a provoz ZŠ a MŠ Řepiště p.o. v roce 2013 

 
Mzdová a účetní agenda p.o. je spravována smluvně. 

 

Jako příspěvková organizace hospodaří ZŠ a MŠ Řepiště p.o.s těmito dotacemi: 

 

1)finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Tato část financí je určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou 

zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, 

nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení a další náklady 

související s pracovně-právním vztahem.  

2) finanční prostředky zřizovatele Obce Řepiště  

Tento příspěvek je určen na zajištění provozu základní školy, mateřské školy, školní družiny a 

školní jídelny. 

3) Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností – vařením obědů 

pro veřejnost. 

4) Ostatní příjmy tvoří poplatky (školné) za školní družinu a mateřskou školu, bankovní 

úroky a další drobné příjmy v rámci hlavní činnosti školy  
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Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2013-31.12.2013         v Kč 

 
Celkové příjmy:    rozpočet:  10 772 700      skutečnost:   10 770 645,80 

Celkové výdaje:    rozpočet:  10 772 700      skutečnost:   10 627 494,16 

Hospodářský výsledek:                                                            143 151,64 Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši  

7 602 000 Kč. Dotace byly vyčerpány. 

 

Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 

Platy                     5 489 000                      5 489 000 

Odvody SP           1 372 100                      1 372 078 

Odvody ZP              495 200                         495 201  

Příděl do FKSP         55 100                           55 104 

Náhrada mzdy           21 500                           21 429 

OPPP                         33 000                           33 000 

ONIV                      136 100              

                    - učebnice                                      7 069,00 

                    - školení                                       10 163,70 

                    - učební pomůcky                        95 857,30 

                    - pojištění Kooperativa                23 098,00 

Celkem                 7 602 000                      7 602 000 

 

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 1 873 000 Kč na rok 2013. 

 

Příjmy: rozpočet:  3 170 700                     Skutečnost:  3 168 645,80 

      - příspěvek zřizovatele             1 873 000,00 

      - stravné                                      719 024,00 

      - školné                                       267 729,00 

      - úroky                                          16 228,80 

      - převod rezervního fondu-dary   15 225,00 

      - ostatní výnosy                              1 283,00 

      - ŠVP                                          276 156,00 

       P ř í j m y  c e l k e m              3 168 645,80 

 

Výdaje: rozpočet  3 170 700                      Skutečnost:  3 025 494,16 

 

Hospodářský výsledek z prostředků obce je 143 151,64 Kč. 

 

Výdaje podle povahy: 

Materiálové výdaje: rozpočet  1 248 000             skutečnost: 1 173 104,96 

 

Údržba a opravy: rozpočet     30 000                   skutečnost:    24 951,98 

 

Cestovné, repre: rozpočet       18 000                   skutečnost:    16 140,00 

 

Spotřeba energie:   rozpočet:  375 000                skutečnost:  346 997,00 
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- elektrická energie      226 763,00 

- plyn                             95 150,00 

- voda                            25 084,00 

 

Služby:          rozpočet:     351 000                       skutečnost:   322 806,47 

 

Mzdové náklady:     rozpočet:  15 000                 skutečnost:    12 780,00 

 

Jiné náklady:   rozpočet:   311 200                      skutečnost:  306 162,75 

- náklady ŠVP                           276 156,00 

- ostatní pojištění, ost. náklady   30 006,75 

 

Odpisy: rozpočet     822 500                                 skutečnost:  822 551,00 

 

Účelová dotace – šablony 

Příjmy:    rozpočet:  160 000                           skutečnost:  158 983 

Výdaje:   rozpočet:  160 000                            skutečnost:  158 983 

- příjmy jsou účtovány dohadnou položkou ve výši skutečných nákladů, dotace  

  bude vyúčtována 2014 

 

 

Doplňková činnost 

Příjmy:    rozpočet:  415 000                          skutečnost:  412 773,00 

Výdaje:   rozpočet:  415 000                          skutečnost:  377 396,00 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 35 377 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2013 

401 – Fond dlouhod. majetku PS 22 994 827,10 

                                                 -        822 551,00   odpisy 

                                                 +      695 407,00   oprava  účtování pozemků 2011 

                                               KS 22 867 683,10 

 

401/901– Fond oběžných aktiv    PS   4 249,50 

                                                     KS   4 249,50 

 

411 – Fond odměn      PS  120 000,00    

                                        +  20 000,00  schválený HV 2012 

                                    KS 140 000,00 

 

412 – FKSP                 PS   88 274,30    

                                        +  55 918,00  základní příděl do fondu 

                                          - 17 160,00  příspěvek na stravné 

                                          -   3 000,00  peněžní dar 

                                          - 34 186,00  pohoštění, kultura, sport 

                                     KS  89 846,30 

 

414 – rezervní fond      PS 144 855,22 

413                                     128 412,50   schválený hospodářský výsledek 2012 

                                        +   15 500,00   dary 
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                                        -    15 225,00   proúčtování darů 

                                     KS 273 542,72 

 

§ 7 odst. 3 – organizace použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že 

bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji 

omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

 

 

Zřizovatel schválil navrhované rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 takto: 

  

- přidělení do rezervního fondu ve výši 158 528,64 Kč  

- přidělení do fondu odměn ve výši 20 000 Kč 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
ZŠ a MŠ Řepiště p.o. se ve školním roce 2013/2014 nezapojila  do rozvojových a 

mezinárodních programů. 

 

 

 

l) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Na  škole nepůsobí odborová organizace. 

 

 

V Řepištích 31.8.2014 

 

 

 

 

    

       Mgr. Martina Pollová 

       ředitelka ZŠ a MŠ p.o. 

 

 

 

 

Pedagogická rada byla s návrhem výroční zprávy v předloženém znění seznámena 1.9.2014  

 

 

 

Školská rada byla s výroční zprávou 2013/2014 seznámena dne……………………. 

 

Podpis předsedkyně Školské rady: 
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