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Výroční zpráva je vydávána na základě Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
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1. Základní údaje o škole  
   

Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou   
Školní 232, 517 61 Rokytnice v Orl. h.  
tel. 494 595 219, e-mail: reditel@zs.rokytnice.cz  

www.zs.rokytnice.cz  
IČO: 75015340, DIČ: CZ75015340  
identifikátor zařízení: 650 065 298, IZO: 102 406 057 
datová schránka:  zfhmrze 

    
         Kapacita školy je 400 žáků. K 30. 9. 2016 navštěvovalo školu 188 žáků, z 
toho 105 na prvním stupni a 83 na druhém.  Poměr dívek a chlapců byl 92 : 96. 
Mimo dětí z Rokytnice v Orl.h. navštěvovali školu také žáci z Bartošovic, 
Pěčína  a Říček. Několik žáků mělo trvalé bydliště v různých obcích mimo 
Rokytnici v O.h., přechodně však žili s rodiči v Rokytnici. Škola měla 10 tříd. V 
každém ročníku byla jedna třída a sedm žáků s LMP bylo vyučováno ve speciální 
třídě.   
         Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Rokytnice v 
Orlických horách.  
         Součástí školy je školní družina s kapacitou 79 žáků. V tomto roce 
navštěvovalo družinu 79 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. Všechny děti 
byly z prvního stupně a návštěva družiny byla umožněna i dojíždějícím žákům 
druhého stupně. IZO ŠD je 117 600 423.  

Součástí školy je také školní jídelna (IZO je 110 034 988). Ta je uváděna 
jako odloučené pracoviště (Školní 497), je však s budovou školy spojena. 
Kapacita jídelny (600 jídel) umožňovala vedle hlavní činnosti vařit i pro cizí 
strávníky a provozovat rozsáhlou doplňkovou činnost (stravování sportovních 
soustředění, táborů, škol v přírodě, školních výletů, zajištění svateb, setkání, 
rautů a ostatních akcí, vlastní výroba – obložené chlebíčky, houskové knedlíky 
apod.). Ve školní jídelně bylo v tomto roce připraveno 69.134 obědů a 4.365 
večeří. Celkem tedy 73.499 teplých jídel, 3.092 snídaní. Byl zde provozován 
bufet, kde je možno nakupovat svačiny a nápoje. Jídelna také zajišťovala akci 
Mléko do škol.    
Škola má pro výuku velmi dobré prostorové podmínky. Je zde dostatek 
kmenových i specializovaných učeben. Škola je vybavena vyhovujícím  
nábytkem. Materiálně technické podmínky pro výuku jsou na velmi dobré 
úrovni. Při výuce i pro mimoškolní činnost jsou využívány specializované učebny 
např. jazyková multimediální učebna, počítačová učebna, studovna, keramická 
dílna, kreslírna, učebna Hv, učebna F-Ch, aula, posilovna, sauna, sportovní hala 
(s rozměry hřiště 20 x 40 m, halu je možno rozdělit dělící stěnou na dvě stejné 
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části). Dobré zázemí pro sportovní činnost vytváří i venkovní sportovní areál 
(běžecká dráha, doskočiště a hřiště s umělou trávou). Všechny kmenové učebny 
jsou vybaveny interaktivními systémy. Jedna interaktivní tabule je umístěna i ve 
specializované učebně fyziky a chemie. Škola vlastní některé nadstandardní 
pomůcky (např. model Van de Graafova generátoru, fusingová pícka, 
tréninkový trenažér na stolní tenis, dva hrnčířské kruhy, vypalovací pec, 
mantinely na florbal apod.).   
         Od roku 2005 pracuje při škole devítičlenná Školská rada. Jejím předsedou 
byl pan Libor Toncr. Při škole pracuje také Spolek rodičů a přátel školy, jehož 
předsedkyní byla paní Jana Gärtnerová.  
   

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  
           
         Oborem vzdělávání byla Základní škola, kód 79-01-C/01.  
         V tomto školním roce se všichni žáci vzdělávali podle našeho vlastního 
školního vzdělávacího programu Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 5/2016. Žáci druhého stupně speciální 
třídy byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, ŠVP ZŠ Rokytnice v O.h., č.j. 4/2013 s přílohou upravující vzdělávání 
žáků s LMP.   
         Ve škole se vyučovaly volitelné předměty Cvičení z českého jazyka, Cvičení 
z matematiky, Matematický seminář, Německý jazyk, Anglická konverzace a 
Biologicko-chemické praktikum. V jednotlivých třídách byla do výuky zařazena 
celá řada projektů. Byly realizovány i celoškolní projekty Kalendář a Akce Simon 
(finanční podpora chlapce z Keni).   
 
 

3. Přehled pracovníků školy  
 

V průběhu tohoto školního roku zaměstnávala škola celkem 
46 zaměstnanců. Z toho 39 pracovníků v hlavní činnosti (26 pedagogických a 
13 provozních).  

Z tohoto počtu bylo osm zaměstnankyň na mateřské nebo 
rodičovské dovolené (z toho sedm učitelek).  

V doplňkové činnosti pracovalo sedm zaměstnanců. Tři v 
zaměstnaneckém poměru, ostatní na dohodu o provedení práce nebo dohodu 
o pracovní činnost. Dohody o PP nebo PČ byly uzavřeny i s některými 
zaměstnanci, kteří mají ve škole i HPP.  
          Ředitelem školy byl Mgr. Zdeněk Dušek, zástupkyní ředitele Mgr. Libuše 
Dostálová, výchovnou poradkyní Mgr. Blanka Koďousková, vedoucí 
vychovatelkou v ŠD Ludmila Hamáčková a vedoucí ŠJ Eva Tuhárská.   



         Průměrný věk pedagogických pracovníků k 30.6.2017 byl 42,3 roků.   
 

   Počty  pedagogických pracovníků     

   Počet pracovníků celkem    26 (z toho 7 MD, RD)  

   Počet učitelů ZŠ    23 (z toho 7 MD, RD)  

   Počet vychovatelek ŠD     3   

Pedagogičtí zaměstnanci, kteří v daném roce ve škole skutečně vyučovali 
(bez MD a RD) - celkem 19, z toho 12 žen a 7 mužů.  
   

Aprobovanost ve výuce  
Všichni učitelé byli pro práci ve škole kvalifikovaní. Ve škole 

pracovali dva učitelé, kteří dokončovali vysokoškolské pedagogické studium.  
Vzhledem k nižšímu počtu tříd ve škole nebylo možno vyučovat všechny 

hodiny plně aprobovaně, docházelo k prolínání mezi prvním a druhým stupněm 
(např. v AJ, ve výchovných a společenskovědních předmětech). Ve speciální 
třídě byli žáci vyučováni aprobovanou učitelkou pro speciální školství a v 
některých hodinách integrováni do běžných tříd.  

Ve školní družině pracovali dvě aprobované vychovatelky  
a jeden vychovatel, který si doplňoval vysokoškolské vzdělání studiem na 
Pedagogické fakultě University Hradec Králové.  

   
   
  Údaje o nepedagogických pracovnících  
   

   Ostatní pracovníci  Úvazek HČ  Úvazek VČ*  

      1  účetní 1,0  DPP  

2 účetní, hospodářka 0,5  0,5  

3 školník 1,0    

4 uklízečka 1,0     

5 uklízečka 1,0     

6 uklízečka 0,5    

7 vedoucí školní jídelny 1,0     

8 hlavní kuchařka 1,0     

9 kuchařka 1,0     

10 kuchařka, závodní stravování 1,0     

11 kuchařka, uklízečka ubytovny    1,0  

12 kuchařka    1,0  

13 správce sportovního areálu a 
ubytovny° 

   DPČ  

14 pomocné účetnictví (bar) °    DPP  



15 masérské služby    DPP  

16  kuchařské práce    DPP  

17  kuchařské práce    DPP  

18  kuchařské práce    DPP  

19  kuchařské práce    DPČ  

20  bar (prodej), hala, sauna              DPČ  

   
*  provozní zaměstnanci vykonávají další práci ve vedlejší činnosti na dohody o 
pracovní činnosti  
° současně i pedagogická činnost, fyzicky zařazen do počtu pedagogických 
pracovníků  

   

  
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol  

           
         Zápis k povinné školní docházce se konal 4. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 
26 dětí, dvacet dva z Rokytnice, dvě z Bartošovic a dvě z Kunvaldu.  Pro dva 
žáky žádají jejich rodiče odložení školní docházky. V příštím školním roce by 
tedy mělo nastoupit do prvního ročníku 24 žáků.  
         V letošním školním roce vyšlo z naší školy celkem 16 žáků. Všichni ukončili 
povinnou školní docházku v deváté třídě.  Do škol s maturitními obory bylo 
přijato dvanáct žáků, čtyři žáci se budou učit v tříletých oborech středních 
odborných učilišť.  

   
   

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Prospěch žáků v druhém pololetí   
Třída  S 

vyznamenáním  
Prospělo  Neprospělo  Průměr  

I.A  21  1  0  1,06  

II.  15  3  0  1,19  

III.  7  11  0  1,65  

IV.  7  18  0  1,68  

V.  5  14  0  1,70  

VI.  3  11  1  2,10  

VII.  6  18  0  1,96  

VIII.  4  16  0  1,95  

IX.  2  14  0  1,95  

I.B  2  6  0  1,75  

Celkem:  72  112  1  1,70  



         Při závěrečné klasifikaci prospělo s vyznamenáním 72 žáků, z toho na  
I. stupni 55, na II. stupni 17.  

Na konci roku byli dva žáci hodnoceni nedostatečnými. Jeden z 
nich úspěšně vykonal opravnou zkoušku, jeden žák byl hodnocen více 
nedostatečnými a opakuje ročník.  
         Za nevhodné chování a krádež byli na konci školního roku hodnoceni 2 žáci 
sníženou známkou z chování.    
         Pozitivní trend ve snižování počtu zameškaných hodin se v 
letošním roce nepodařilo udržet. Průměr zameškaných hodin na jednoho 
žáka vzrostl za celý školní rok na 89 hodin (nárůst o 15,46 hodin oproti 
loňskému roku). Pouze 1 hodina zůstala neomluvena.   
     Třiceti dvěma žákům byla potvrzena vývojová porucha učení a dvěma 
středně těžké vady řeči. Z toho šestnáct jich bylo zařazeno do reedukačních 
hodin.   
       Podrobnější přehled klasifikace je uveden v příloze Přehled klasifikace 
školy.  
         V tomto roce proběhlo v naší škole Výběrové zjišťování 
výsledků žáků 9.roč. pod záštitou ČŠI. V porovnání s ostatními školami se naše 
devátá třída svými výsledky (procento úspěšnosti: AJ 62 %, ČJ 60 %, informační 
gramotnost 63%) pohybovala v průměru zúčastněných škol.   

V závěru školního roku proběhlo v rámci autoevaluace srovnání 
vědomostí žáků naší školy se čtyřmi velikostně srovnatelnými školami. 
Porovnávaly se znalosti žáků pátých a devátých ročníků v českém jazyce, 
anglickém jazyce a matematice. Výsledky byly velmi vyrovnané. Žáci deváté 
třídy skončili na třetím místě, pátá třída se umístila na čtvrtém místě.  

   
   

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy  

   
         Ve spolupráci s firmou Zeman BOZP a PO absolvovali všichni pracovníci 
školení BOZP. Pro pedagogické pracovníky bylo připraveno školení v IT. Jeden 
učitel (zároveň i vychovatel ŠD) si celoročně zvyšovala kvalifikaci 
vysokoškolským studiem. Vysokoškolské studium ukončil úspěšně i učitel, který 
v druhém pololetí nahradil kolegyni, která odešla na MD.        
 
 
 
 
 

   



Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

datum  název akce  účastník  Místo konání, 
pořadatel  

1.9.  Školení první pomoci  všichni pedagogičtí 
pracovníci  

 Rokytnice v O.h., 

MUDr. Remešová  

5.9.  Školení BOZP  Vedoucípracovníci  Fy Zeman –
J.Herainová  

14.9.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  
18.-

20.9.  
Seminář - Centrum sportu  M.Rücker  AŠSK, Rabac  

22.9.  HPN školení   M.Rücker  Praha  

7.10.  Kapradí-seminář  L.Hamáčková  Hradec Králové  

7.10.  Kapradí-seminář   V.Maršíková  Hradec Králové  

5.11.  Detektivem v přírodě  L.Hamáčková  Dvůr Kr. N. L.  

9.11.  Školení VP k tvorbě PlPP  B.Koďousková  Rychnovn.Kn.  

14.11.  Školení VP k tvorbě PlPP pro I.st.  M.Černá  Rychnov n. Kn.  

16.11.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  

16.11.  Psychomotorická cvičení s prvky jógy  L.Toncrová  Rychnov n. Kn.  

2.12.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou R.Kárníková  Hradec Králové  

7.12.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  

11.1.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  

23.3.  Školení řidičů  M.Rücker,J.Unger  MěÚ Rokytnice  

24.3.  Výtvarná dílna  R.Kárníková  Rychnov n. Kn.  

12.4.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  

31.5.  Elixír do škol - fyzikální dílna  B.Koďousková  Letohrad  

   

   

   

   

Celoroční studium  

      

  obor studia  jméno  místo  
celoročně Dějepis, Tělesná výchova P.Koukol UHK 

celoročně    Ruský jazyk, Matematika  M.Linke  UHK  

  
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků  

datum  název akce  účastník  Místo konání, 
pořadatel  

5.9.  Školení BOZP  J.Unger,E.Tuhárská  Fy Zeman  

4.10.  Krajská konference 
hromadného stravování  

E.Tuhárská  Hradec Králové  

29.11.  Změny v účetnictví Š.Rozsívalová, B.Vošlajerová  Rychnov n. Kn.  



SQL Ekon.  

30.11. Účetnictví příspěvkových 
organizací  

Š.Rozsívalová, B.Vošlajerová  

 

ŠZpDVPP  Hradec 
Králové   

8.12.  Mzdy - Avensio  B.Vošlajerová  Hradec Králové  

11.1.  Roční zúčtování daní - 
seminář  

Š.Rozsívalová  Hradec Králové  

23.1.  Mzdy - Avensio  Š.Rozsívalová, B.Vošlajerová  Hradec Králové  

24.1.  Školení k DPH  Š.Rozsívalová  Hradec Králové  

28.3.  Mzdy 2017  B.Vošlajerová  Hradec Králové  

15.5.  Školní hygienické 
minimum  

Zaměstnanci ŠJ  Rokytnice v O.h.  

18.5.  Účetnictví PO  Š.Rozsívalová  Pardubice  

   
   

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
             Škola pravidelně prezentuje svoje aktivity a práci na veřejnosti, v 
posledních letech zaměřila svoji prezentaci především na svoje webové stránky 
(www.zs.rokytnice.cz), které byly na začátku školního roku zmodernizovány 
firmou THSOFT.  Škola se prezentovala i v místním tisku. Za minulý 
školní rok (1. září 2016 – 31. srpen 2017) navštívilo webové stránky naší 
školy 16 696 zájemců a úspěšných požadavků na jednotlivé stránky bylo  
1 871 103.  

 V tomto školním roce škola zorganizovala řadu kulturních, sportovních a 
společenských akcí. Jejich výčet je uveden v přílohách. Mnohé z nich se staly 
již tradicí a žáci i rokytnická veřejnost považuje jejich každoroční opakování za 
samozřejmost.   

Pro svoje aktivity využívá škola svých výborných prostorových podmínek.  
V aule jsou pořádány kulturní programy, na které jsou zvány různé umělecké 
soubory (Slunečnice Brno, Divadlo K. Čapka HK atd.). Probíhají zde i 
vzdělávací akce a besedy. Aula se využívá i pro akce, které si škola připravuje 
sama, např. akce ŠD, karnevaly, pololetní ples. Letošní vánoční besídka naplnila 
aulu 340 ti návštěvníky z rokytnické veřejnosti. V případě menších koncertů a 
divadelních představení využívá tyto prostory i rokytnická veřejnost.   

Ke zvýšení kulturního života žáků přispěla možnost navštěvovat divadelní 
představení v Klicperově divadle v Hradci Králové.  

V průběhu roku byly pro žáky v odpoledních hodinách 
zorganizovány čtyři zájezdy do divadla. Této nabídky využívalo na jednotlivá 
vystoupení kolem čtyřiceti žáků.  
  

http://www.zs.rokytnice.cz/


Ve spolupráci s ŠSK využívají aulu také stolní tenisté pro děti i dospělé 
(pro čtyři soutěžní družstva).    

Pro sportovní aktivity je využíván sportovní areál za školou, jehož součástí 
je běžecká dráha, dlážděný prostor pro pohybové aktivity o velkých 
přestávkách a hřiště s umělou trávou. K největším akcím v tomto prostoru 
patřila návštěva Josefa Zimovčáka v rámci projektu Na kole dětem.  

Naše sportovní hala má velmi dobré podmínky pro florbal, proto zde 
proběhla okrsková i okresní kola turnajů ve florbalu. Žáci druhého stupně 
se velmi úspěšně účastnili těchto turnajů pořádaných OR AŠSK ve třech 
kategoriích. Naše škola uspořádala také dvanáctý ročník mezinárodního 
florbalového turnaje. Žáci prvního stupně hráli pravidelnou Horskou 
florbalovou miniligu a zúčastnili se i turnaje Think Blue.   

Ve sportovní hale proběhly turnaje v minikopané, kterého se naši hráči 
také zúčastnili.  Vítězně se fotbalisté zúčastnili turnaje v minifotbale v Rychnově 
nad Kněžnou (6. - 7. r.) a mezinárodního turnaje v Bysztrzyci Klodské.  

Škola každoročně nabízí žákům celou řadu sportovních aktivit a 
zařazuje do svého vzdělávacího programu širokou nabídku sportovních kurzů. 
Žáci 2. a 3. ročníku jezdili do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou na 
výuku plavání. V místních podmínkách byly uskutečněny lyžařské výcviky 
pro 4., 7. a 8. ročník, výcvik vyšších ročníků proběhl i v Skiareálu Říčky.  Žáci 
šestého ročníku absolvovali kurs bruslení na zimním stadiónu v Rychnově nad 
Kněžnou. Ve 4. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy s návštěvou dopravního 
hřiště v Rychnově nad Kněžnou. Pro žáky bylo zorganizováno předvánoční 
bruslení a plavání v Rychnově nad Kněžnou. Zajímavou sportovní zkušeností se 
pro žáky stala návštěva fotbalogolfového hřiště v Nebeské Rybné.  
Podle zájmu dětí je využívána sauna, pravidelně ji využívají zájemci navštěvující 
školní družinu, v letošním roce jich bylo více než třicet.   

Velice oblíbené byly Toulky přírodou, jejichž náplní byly  víkendové 
vycházky do přírody.  

V Julinčině údolí absolvovaly děti  tradiční  Dětský den, který byl určen pro 
všechny žáky naší školy, ke kterým se připojily děti ze ZŠ a MŠ Pěčín a ZŠ 
Svatopluka Čecha Choceň. Od pátku do neděle soutěžilo přes dvě stovky dětí v 
různých sportovních a vědomostních soutěžích. V tomto školním roce proběhl 
již 41. ročník této akce. V Julinčině údolí proběhl  tradiční projekt pro žáky 6. 
třídy Místo na slunci. Cílem tohoto projektu je, aby se žáci více poznali, jak 
mezi sebou, tak se svými učiteli, naučili se vzájemně spolupracovat a řešit různé 
úkoly a problémy. Součástí projektu byla i praktická výchova – poskytování 
první pomoci, stavba přístřešku pro přežití v přírodě.  V průběhu týdne si žáci 
užili her, pochodů, poznávání okolní přírody.  

Škola se účastní projektů Hodina pohybu navíc a Centrum sportu.  



 Dvanáct sportovních kroužků je sdruženo ve Školním sportovním klubu.   
Mimo sportovních kroužků pracuje ve škole dalších 14 kroužků s 

uměleckým nebo vzdělávacím zaměřením.  
Velmi dobře využila svých schopností a dovedností získaných v recitačním 

kroužku děvčata v recitačních soutěžích, v kterých již tradičně dosahují čelních 
umístění v okresních i krajských kolech těchto soutěží. Pěvecký kroužek 
Zpívánky zpestřoval řadu akcí, konaných ve škole (vánoční besídku, zápis, vítání 
dětí z MŠ apod.).  

Výtvarné kroužky využívaly velmi dobré vybavení keramické dílny, 
rozvíjely výtvarné schopnosti dětí.   

Především kvůli šestiproudové autodráze byl velmi oblíbený modelářský 
kroužek.   

V tomto školním roce byla podpořena výuka jazyků dvěma skupinami 
Anglického klubu, které vedla zahraniční lektorka paní Elma van den Top.    

Učitelé připravili pro žáky několik olympiád a vědomostních soutěží. 
Úspěšní soutěžící ze školních kol nás reprezentovali v okresních a krajských 
kolech soutěží.   

Mnoho soutěží a her bylo připraveno v rámci školy. Proběhla pěvecká 
soutěž Zlatý slavík, Mikulášské zápolení. Žáci deváté třídy připravili pro mladší 
žáky Den plný her.   

Škola nadále spolupracovala s polským Zespólem szkól w Wilkanowie.  
Spolupráce ZŠ Rokytnice v O.h.  a Zespolem szkól  w Wilkanowie                     
(dříve Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie) trvá již dvanáct let a každoročně 
proběhne několik společných akcí. Polská děvčata si přijela vyzkoušet práci v 
naší keramické dílně. V naší sportovní hale se v březnu odehrál florbalový turnaj 
za účasti šesti týmů a v červnu byli chlapci z naší školy pozváni na fotbalový 
turnaj do Bystrzyce Klodské. Součástí spolupráce jsou také společné zájezdy,  
v letošním roce jsme navštívili předvánoční Wroclaw. Na jaře proběhla v 
Rokytnici společná soutěž pro smíšená (česko-polská) družstva a odpoledne 
navštívili polští žáci opevnění Hanička. Společně jsme se také vydali do Mini 
Eurolandu v Klodsku. 

V ekologické výchově byli žáci vedeni k třídění odpadů a v rámci Dne 
Země provedli úklid okolí školy. Na podzim a na jaře proběhla soutěž ve sběru 
papíru a její finanční výtěžek byl věnován do fondu „adopce na dálku“ - finanční 
podpora chlapce v Keni.   
            Všechny třídy absolvovaly školní výlety, exkurze a další kulturní a 
vzdělávací akce (viz příloha).   
          Velmi pestrá byla i činnost dětí ve školní družině (viz příloha). Při svých 
aktivitách využívala ŠD prostory školy – aulu, počítačovou učebnu, sportovní 



halu atd. K utužení zdraví děti mělo sloužit využívání sauny. ŠD za svými 
aktivitami vyjížděla i do okolních obcí.   
         I v letošním roce před vánočními svátky prezentovala škola dílo svých 
výtvarníků – Vánoční betlém, který byl instalován na rokytnickém náměstí. Ten 
měl zpříjemnit adventní a vánoční čas našim spoluobčanům i návštěvníkům 
Rokytnice až do Tří králů. V letošním roce opět přibyla do Betléma nová figura.  
          
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 
V letošním školním roce Česká školní inspekce naši školu 

nenavštívila. Poslední kontrolní činnost ČŠI byla provedena v červnu 2015.  Celá 
Inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách školy.  

 
   

9. Základní údaje o hospodaření školy  
   

V roce 2016 hospodařila škola s prostředky přijatými z rozpočtu 
zřizovatele na provoz, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu 
prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými vlastní činností. Škola 
vedle své hlavní činnosti provozuje i rozsáhlé doplňkové činnosti: vedení 
účetnictví pro školní subjekty, závodní stravování pro cizí strávníky, vlastní 
výrobu a prodej zboží v ŠJ, akce ŠJ (rauty, hostiny), pronájem učeben, bytů a 
tělocvičny. Také zajišťuje provoz sauny, baru, posilovny a ubytovny, poskytuje 
sportovní a rekondiční masáže. V rámci doplňkové činnosti vytváří škola další 
pracovní místa. Od roku 2005 je škola plátcem DPH.  

Mimo výše uvedených prostředků získala škola v tomto roce příspěvek 
DSO na Mikroprojekt  Přeshraniční setkávání ve výši 12 500,-Kč. Sponzorský dar 
od Autoškoda ve výši 20 000, Kč. V rámci projektu Obědy pro děti byly děti 
podpořeny částkou 27 899,- Kč.  

Celkové výnosy základní školy v roce 2016 činily 17 763 075,- Kč, celkové 
náklady 17 653 654,- Kč.  Rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy hospodářský 
výsledek za rok 2016 je 109 421,-  Kč. Na hospodářském výsledku se podílí 
hlavní činnost částkou 5 501,- Kč, doplňková činnost 103 920,- Kč.  
          Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2016 činily 13 888 131,- Kč.   
          Dotace od KÚ na mzdy a ONIV činila 9 757 188,- Kč (54,93 % z celkových 
výnosů školy).  

Příspěvek na provoz ZŠ a ŠJ od zřizovatele byl 2 739 940,- Kč, (15, 42% z 
celkových výnosů školy).  

Byly také aktivizovány rezervní fond vytvořený sponzorskými dary   
a fond na zkvalitnění hlavní činnosti v celkové výši 94 444,- Kč.  

 



Ostatní výnosy činily 1 296 559,- Kč (7, 30 % z celkových výnosů školy).  
Mezi tyto výnosy patří především: prodej výtvarných prací a výrobků z výuky,    
stravné vlastních strávníků – zaměstnanců školy, poplatky od rodičů za ŠD, 
vstupné na Vánoční besídku, sběr papíru, stravné vlastních strávníků a jiné 
ostatní výnosy (vyúčtování DPH) apod.  

Výnosy doplňkové činnosti byly celkem 3 874 944, - Kč (21, 82 % z 
celkových výnosů školy).  Zisk z doplňkové činnosti ve výši 103 920,- Kč byl 
převeden do rezervního fondu.  

Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována ve Výroční zprávě   
o hospodaření za rok 2016.  
   
   
   
 
 
 
 

   
   
   
   
V Rokytnici v O.h. 10.10.2017                                                     

         Mgr. Zdeněk Dušek  
ředitel základní školy 
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