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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE : 

 
Název    : Základní škola  

Sídlo     : Školní 200, 250 70  Odolena Voda 

IČO     : 75 031 281 

Právní forma  :  příspěvková organizace od 1.1.2003 

Obor   : 79-01- C/001 Základní škola , studium denní, dobíhající obor 

 v délce studia 9 roků 0 měsíců  

   : 79-01- C/01  Základní škola , studium denní, v délce studia  

 9 roků 0 měsíců 

Email   :  zsodolenavoda@seznam.cz 

Internetové stránky  : http//www.zsodolenavoda.indos.cz/ 

Vedení školy  :  statutární orgán,    ředitelka školy :  Mgr. et. Bc Alena Sochůrková 

   zástupkyně pro 1. st. a školní družinu :  Paed.Dr.Michaela Grmelová 

      zástupkyně pro 2. stupeň a praktické třídy :  Mgr. Eva Srbová  

Školská rada   : Eva Odehnalová, Petra Řehořková,  Martina  Podzimková,  

 Jana Fialková, Mgr. Jana Smetanová, Mgr.  Hana Kněžová 
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REGIONÁLNÍ  CHARAKTERISTIKA : 

 
           Základní škola v Odoleně Vodě patřila  ve školním roce 2008-2009 počtem svých 

žáků z dvaceti devíti  základních  škol v působnosti PIII Brandýs nad Labem- Stará Boleslav  

na šesté místo.  

 

ZŘIZOVATEL: 
 

   Zřizovatelem školy je  město  Odolena Voda, Dolní náměstí 14, PSČ 250 70. 

Statutární orgán je reprezentován starostkou města paní Evou Odehnalovou. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM: 
 

              Na naší škole se ve školním roce 2008 - 2009 vyučovalo v 1.až 2. a 6. až 7. ročníku 

podle školního vzdělávacího programu : Člověk přírodě-příroda člověku, ve 3. až 5. a v 8. až 

9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847 / 96-2, v praktických 

třídách se  s  výjimkou 1.až 2. a  6. ž 7. ročníku  vyučovalo  podle školního vzdělávacího 

programu : Člověk přírodě-příroda člověku, v ostatních ročnících pak podle   vzdělávacího  

programu   Zvláštní  škola č.j. 22 980 / 97-22. 

 

 

 

ZAŘAZENÍ  ŠKOLY DO  SÍTĚ  ŠKOL: 

 
IZO: 600 052 273 

 

 Součásti školy :   Základní škola  :    102438480, kapacita 600 žáků 

    Školní družina*):    108053199, kapacita 150 žáků 

    Školní jídelna :    113800134, kapacita 500 strávníků 

 

 

 

Odloučené pracoviště školy: U Kostela 109, 250 70 Odolena Voda   

 

*) Žádost o navýšení kapacity školní družiny nebyla krajem akceptována s odůvodněním, že 

v předchozích letech nebyla kapacita naplňována 

 

 

 

 

 

 

 



Máme-li najít výraznější odlišnosti směrem 

k minulým školním rokům, pak jsou  to : 

 

 pokračování vyučování podle ŠVP v 1.-2. a 6. –7.ročníku 

 

 podstatně  více vlastních projektů , z toho jeden celoroční  

    – odděleně pro 1. a  2. stupeň 

  

 systematická celoroční práce školního parlamentu  

 

 prezentace prvků činnostního učení v  Public Tv , partner 

 „Tvořivé školy“ 

 

 další zkvalitnění komunikace přes internet, www stránky  

    některých tříd  

 

 zápis do prvních tříd netradičně:  „Domácí zvířata“ 

 

 vznik přípravného pěveckého sboru „Odolánek“ 

 

 spolupráce s redakcí časopisu Odolen, s kulturní a sociální 

     komisí při městě Odolena Voda 

 

 uskutečnění workshopu ve spolupráci s Fotoakademií 

 

 účast v anketě Zlatý Ámos 

 

 ukončení studia dvou pedagogů na vysoké škole  

 

  poznávací pobyt pracovníků školy v Londýně 

 

 rekonstrukce elektroinstalací ve dvou patrech nové budovy 

 

 rozšíření vybavení učeben o dvě interaktivní tabule 

 

 zadání a vyhodnocení projektu na přístavbu školy městem 



ZAMĚSTNANCI       
a) PEDAGOGOVÉ            

Pedagogičtí 

pracovníci 

1.-5.ročník, 

I.stupeň 

6.-9.ročník, 

II.stupeň 
Praktické  třídy školní družina 

 počet 18 21 4 5 

z toho bez 

kvalifikace 
1 2 2 2 

přepočtení 

pracovníci 
13,6 14,2 2,9 3,7 

 

Věk pedagogů  do 30 let do 50 let nad 50 let  z toho důchodci 

 0 23 11 2 

Komentář:  pedagogický sbor se jeví feminizovaný (jen 2 muži),  jako stabilizovaný  

a spolupracující, k čemuž pomáhají společné akce – letos pobyt v Londýně, závěrečné 

hodnocení roku, projekty apod. 

 

Kvalifikace a aprobovanost pedagogického sboru v pedagogickém procesu 

 

Práce většiny pedagogů školy je kvalitní a obětavá. Dokladem je skutečnost, že žáci 

školy přihlásili paní učitelku Mgr. Janu Smetanovou do soutěže Zlatý Ámos. Jmenovaná 

postoupila do semifinále a i když nevyhrála, jednalo se o příjemné ocenění učitelské práce a 

nezanedbatelná byla i prezentace školy na veřejnosti.  

           Většina pedagogů splňuje odbornou i pedagogickou způsobilost a ti, co jsou 

nekvalifikovaní, mají mnohaletou praxi s dětmi. Na 1. stupni je bez dokončeného vzdělání 

jedna  paní učitelka, která byla přijata v červnu 2007 na  vysokou  školu – studium  

vychovatelství.  Na  2. stupni  jeden pedagog vypomáhal na částečný úvazek zastupováním 

nemocné paní učitelky a splňuje pouze odbornou, nikoli pedagogickou způsobilost . Jedna 

paní učitelka složila zkoušku na Cambridge, nesplňuje však pedagogickou způsobilost.  

V praktických třídách byla bez vysokoškolského diplomu paní učitelka ve věku nad 50 

let, která na konci školního roku odešla do důchodu. Ve školní družině jsou dvě 

nekvalifikované pracovní síly, které podávají velmi dobré výkony a složily zkoušky asistentů 

pedagoga i částečnou jednooborovou maturitní zkoušku.  

Neaprobovaně bylo vyučováno týdně 43 hodin cizího jazyka,  8 hodin chemie, 8 hodin 

zeměpisu, 12 hodin přírodopisu, 17 hodin pracovních  činností,  3  hodiny  výtvarné  výchovy,  

9 hodin hudební výchovy,  26 hodin na  prvním stupni, 4 hodiny volitelných předmětů a 33 

hodin v praktických třídách . 

            Celkem 155  neodborně  vyučovaných  hodin  na  1.  a  2.  stupni  a v praktických 

třídách představuje  25 % z celkového počtu odučených hodin, což při srovnání s minulým 

školním rokem znamená zlepšení odbornosti o 10 %. Značný podíl na tom má návrat jedné 

paní učitelky z mateřské dovolené. 

 Do dalšího vzdělávání učitelů se zapojilo celkem 17 pedagogů : jedna paní učitelka se 

vzdělávala v nových vyučovacích metodách tělocviku, čtyři paní učitelky se vzdělávaly 

v angličtině a dalších osm na vlastní náklady, jedna o vývoji vesmíru , čtyři absolvovaly 

seminář k dějepisu a vlastivědě, tři sledovaly tvořivé učení v  matematice, tři se 

zdokonalovaly ve výuce češtiny s Tvořivou školou, jeden seminář vedl k tvořivému způsobu 

výuky prvouky a zúčastnila se ho jedna paní učitelka 1.stupně.   Dvě paní učitelky  

absolvovaly  kurz  výtvarných technik a jedna sledovala novinky na interaktivní tabuli. 

Učitelka  tělesné  výchovy  získala kvalifikaci pro výuku snowboardingu. Obě paní 



zástupkyně se zdokonalovaly na kurzu profesní přípravy zástupců ředitele. Tři paní učitelky 

průběžně studovaly na vysoké škole k získání pedagogické kvalifikace z nichž jedna úspěšně 

dokončila studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, obor učitelství 1.-5. ročník ZŠ, 

čímž získala odbornou i pedagogickou způsobilost. Jedna paní učitelka dostudovala kurz 

Metodik  prevence sociálně patogenních jevů a pokračuje ve studiu výchovného poradenství. 

 Nevýhodou dalšího vzdělávání učitelů se jeví neúměrně zvyšující se položky 

kurzovného, náklady na dojíždění do Prahy i opakující se a ne vždy vyhovující  výběr 

seminářů. 

   B) PROVOZNÍ  ZAMĚSTNANCI 

Provozní 

zaměstnanci 

administrativn

í prac. 

školník topič uklízečky 

počet 1 1 1 7 

přepočtení zam. 1 1 - 4,513 

prakt. třídy - - 0,235 0,5 

V průběhu roku došlo na dvou postech uklízeček k personálním  změnám, z toho jedna 

se vrátila po mateřské dovolené

.  

    C) ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Školní jídelna vedoucí kuchařky účetní 

přepočtení 

zaměstnanci 

1 4,5 0 

 

Od počátku školního roku tam pracuje spolehlivě jedna nová zaměstnankyně, proto jí 

byl na konci roku pracovní poměr prodloužen na dobu neurčitou.  



 

ŽÁCI 
 Údaje o stavu žactva a tříd : 

 

Stupeň ročník počet tříd počet chlapců počet dívek žáci celkem 

I. 1. - 5. 12 126 135 261 

II. 6. - 9. 9 94 112 206 

prakt. třídy  1.4.5./6. 7.9. 2 7 10 17 

celkem  23 227 257 484 

žáci  

v zahraničí 

- - - - 9 

školní družina 1. - 4. 5 - - 143 

 

K zápisu do 1. tříd se pro rok 2009/10  dostavilo celkem  76 dětí, z toho12 jich přišlo 

po odkladu. 22 příchozích dostalo odklad povinné školní docházky, 53 žáků započalo v září 

2009 povinnou školní docházku, z toho dva v praktické třídě a jeden žák má povoleno 

individuální vzdělávání pro hluboké mentální postižení. 

 Plných 20,6 % (tj. 100) žáků dojíždí do školy z obcí Postřižín, Panenské Břežany, 

Klíčany,  Korycany, Veliká  Ves a  Kopeč.  Dvacet  žáků  má  bydliště  v Praze. 

         Celkem 47 žáků, t.j. plných 9,7  %, je  integrovaných dětí, z toho 21 žáků má mentální 

postižení. 

Všichni žáci měli zpracovány individuální vzdělávací plány, vyučující zohledňovali 

poruchy zvláštními přípravami a upřednostňovali ústní projev těchto žáků před písemným. 

           Z povinně - volitelných  předmětů si žáci  7.- 9. ročníku  vybrali   nejčastěji  informa-

tiku (93 žáků v pěti skupinách), 19 dětí pracovalo ve volitelném předmětu domácí nauky, 16 

žáků navštěvovalo sportovní výchovu. Ve volitelném předmětu umělecké činnosti pracovaly 

 2 skupiny, tj. celkem 29 žáků. Výuka německého jazyka se odehrávala ve skupině o patnácti 

žácích  a volitelný předmět ruský jazyk si vybralo  24 žáků (dvě skupiny).  

         Z nepovinných předmětů pracovala Logopedická péče (1 hod. týdně) navštěvovalo ji 

celkem 9 žáků prvních tříd, zájem o ni byl velký, vybrali jsme pouze  ty žáky, kde náprava 

byla nejpotřebnější. 

 Do vyučování se zařadily ekologické projekty. Na 1. stupni jich byla celá škála, 

namátkově jmenuji: Příroda kolem nás, Domov a škola, Sluneční soustava a naše Země, 

Rostliny, Ochrana přírody a odpady, Člověk, Včely, Pes,  Strašidla a literatura, Co se v noci 

děje ve škole? , Kouření škodí zdraví, Co si myslím o alkoholu, Čteme nejmenším, My mezi 

lidmi a další drobné i obsáhlejší projekty.  Dva projekty měly celoroční náplň, a to na 1. stupni 

„Oblíbená zvířátka“ a na 2. stupni žáci zpracovali „Historické památky našeho okolí“. Na 1. 

stupni byl kontakt s rodiči utužen pracovními dílnami. S devátými ročníky  se škola rozloučila 

představením v Klubu. Ve třídách se uskutečnily další krátké projekty jazykové, dějepisné 

apod.  

Po vyučování navštěvovala většina žáků 1.- 4. tříd školní družinu. Zajímavý a pestrý 

program přilákal 148 dětí. Školní družina se zaštítila čtvero ročními obdobími. Na podzim se 

vychovatelky soustředily na seznamování, poznávání školního i přírodního prostředí, 

správnou životosprávu a navštívili s dětmi filmové představení. Svým pestrým programem 



zapojila družina do činností i rodiče při tzv. Štrúdlování. Zimu naplňovaly hry , pěvecká 

soutěž Zpíváme s Valentýnkou, dětský karneval i návštěva cirkusového představení. Jaro 

zahájili v družině oslavou Velikonoc a úklidem okolního Malého háje , pokračovali 

táborákem , sportovním odpolednem a kouzelnickým představením. Na závěr uspořádaly 

vychovatelky pro děti výlet a na konci školního roku přišli rodiče se svými dětmi  na Disco-

vuřto párty. Aktivity školní družiny jsou veřejností kladně hodnoceny, jsou velmi pestré a pro 

děti zajímavé. 

 V odpoledních hodinách probíhala podle rozvrhu činnost zájmových kroužků : dva 

sportovní, dva turistické,  dva kroužky  aerobiku,  rybářský,  taneční,  tvořivých  činností  pro  

1. stupeň, dva výtvarné, klub deskových her ( škola spolupracuje s Mensou), sborový zpěv a 

počítačový. 

  Škola umožnila vedení kroužků angličtiny i externím pracovníkům za symbolický  

pronájem učebny. 

Skupina dvaceti žáků pod vedením dvou paní učitelek průběžně ve školním roce 

navštěvovala divadelní představení  pod  záštitou Klubu mladého diváka. 

 Pro žáky druhých ročníků jsme organizovali základní plavecký výcvik, pro třeťáky pak 

zdokonalovací plavecký výcvik v plaveckém bazénu Neratovice. Všichni se naučili plavat. 

 Celkem čtyřiapadesát žáků sedmého až devátého ročníku se zúčastnilo lyžařského 

výcvikového kursu na Benecku. Nově jsme přizvali pro doplnění zájemce ze 4.-6. ročníků.  

Zkušenost je taková, že žáci nižších tříd se naučí lyžovat dříve a činí tak s chutí. Dobrovolníci 

si zkusili výlet na běžkách. Také si v tomto školním roce účastníci lyžařského výcvikového 

kurzu poprvé vyzkoušeli jízdu na snowboardu. 

  Ozdravně-vzdělávacích pobytů se zúčastnilo 197 žáků druhých až šestých  tříd. Náplní 

pobytů byly kromě vzdělávání také „Kytlický vodník“, turistika, exkurze a návštěva 

historických památek, podobně jako na jazykovém ozdravném pobytu žáků 6. tříd, kde si děti 

přiblížily angličtinu pomocí her, testů, křížovek  apod. Třídní učitelé  6. ročníku zorganizovali 

pro žáky krátký úvodní seznamovací pobyt. 

 Za velmi zdařilý je považován výlet žáků studujících němčinu do Görlic a Zgorzelec. 

 Systematická práce školního parlamentu vedle řešení drobných i větších připomínek 

také zajistila přípravu soutěží starších žáků školy pro mladší žáky.  

 

 

Mini fotogalerie z akcí školy :      

        

1. Ozdravně vzdělávací pobyt 3.-5.tříd :     2.Tvořivá škola:                               

                           
 

 

 

      



 

 

 

3. Z žáků učitelé :      4. Zápis do 1. třídy: 

                        
 

5. Lyžařský  výcvikový kurs:    6. Workshop o digitální fotografii: 

                        
Rozbor prospěchu ve školním roce 2008 - 2009: 

      

Pololetí počet žáků prospěli prospěli                        

s vyznamenáním 

neprospěli uvolněni z Tv a 

neklasifikováni 

I. pololetí 485 

100 % 

139 

29 % 

341 

70 % 

5 

1% 

5 

 1 % 

II.pololetí 491 

100 % 

211 

43 % 

274 

 56% 

6 

1 % 

4 

0,8 % 

po opraných 

zkouškách 

6 

100 % 

4 

67% 

0 2 

33 % 

0 

 

Rozbor chování ve školním roce 2008-2009 

 

 napomenutí 

třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka 

ředitelky 

školy 

2.stupeň  

z chování 

3. stupeň 

z chování 

pochvala 

1.čtvrtletí 30 13 3 - - 25 

1.pololetí 15 9 8 1 0 72 

3.čtvrtletí 29 17 8 - - 20 

2.pololetí 23 14 8 7 1 104 



  Komentář:  patrný je další posun ke kladnému hodnocení žáků udělením většího 

množství pochval. Druhé a třetí stupně z chování byly žákům navrhnuty ojediněle.   

Výsledky rozmisťovacího řízení: 
 

 Školu  opustilo  v  rámci  rozmisťovacího  řízení  a přijímacího  řízení  celkem   

54 žáků. Z tohoto počtu šest žáků přechází na osmileté gymnázium z 5.  ročníku, 1 žákyně 

byla přijata na šestileté gymnázium.  3 žáci vyšli z praktické třídy a  jsou přijati na učiliště. 

 

Ostatní žáci vyšli z deváté třídy : 

Druh školy, učiliště počet přijatých žáků 

gymnázium 6 

obchodní akademie 5 

střední odborná škola 20 

střední odborné učiliště 13 

Celkem vyšlo z 9. tříd žáků: 44 

 

 

Účast žáků v soutěžích: 
 

   Žáci naší školy se zúčastnili řady zejména sportovních soutěží. Za největší úspěch ve 

vědomostních soutěžích v  okresním měřítku  považujeme dva úspěšné řešitele Dějepisné 

olympiády , kteří obsadili 7. a 11. místo. Matematická olympiáda nezaznamenala úspěch naší 

školy v okresním měřítku , školní kolo mělo své zájemce. Umístění v okresních soutěžích 

komplikuje účast žáků víceletých gymnázií i dojíždění. Olympiáda v českém jazyce, chemická 

a fyzikální olympiáda  měla pouze školní  kolo, do okresního zápolení nikdo nepostoupil.  

 Ve sportovních soutěžích okresního měřítka se naši žáci dokázali prosadit velmi 

dobře. Coca–cola pohár v kopané skončil 3. místem, minifotbal s umístěním na 5. příčce. 

V atletickém čtyřboji obsadili naši žáci 7. místo, úspěšnější byl Pohár rozhlasu , kde 

vybojovaly starší žákyně  2.  a mladší žáci skončili na 3. místě . Žáci 4. tříd se umístili pátí v 

okresní soutěži vybíjené.   

Dopravní soutěž se našim žákům vydařila, žáci skončili v horní polovině startovacího 

pole, mladší obsadili 5. a starší žáci 3. místo. 

             Škola organizovala pro své žáky po vyučování nesmírně mnoho soutěží 

sportovních (florbalový turnaj, hod na koš, vybíjená, Vodolský trojboj, Běh do schodů 

„Doběhni si pro zajíce“ a další..).  Žáci 1. stupně se rádi zapojili do  výtvarných  a hudebních 

soutěží, recitačního zápolení a mnoha dalších akcí.  

 

Sběry pořádané školou: 

  

 Děti mohly  sbírat  starý papír . Odevzdaly celkem  14 040  kg  (28,6  kg na žáka 

školy). Nasbíralo se i 40 kg pomerančové kůry a 16 kg šípku. Dobrý vztah k životnímu 

prostředí pěstujeme recyklací hliníku, plastů a papíru, máme za tímto účelem  po  škole  

rozmístěné  kontejnery,  ke  kterým  přibyl  i  kontejner  na  elektropřístroje a baterie .  

 

 

Spolupráce s veřejností 

 

        Na veřejnosti jsme se prezentovali vystoupeními  pořádanými  pro rodiče žáků, naše 

důchodce a při vítání občánků ve městě. Školní družina pořádala  besídky při  příležitosti 



Vánoc a Dne  matek. Paní učitelky 1. stupně nabídly rodičům dny  otevřených  dveří, což  

využila většina  rodičů  i  prarodičů v účasti na pracovních dílnách. 

  Zdařilý se jeví zápis do 1. tříd,  který již tradičně  probíhá  formou pohádek a příběhů, 

letos  o zvířátkách. 

 Ve spolupráci s kulturní komisí při Městském úřadu v Odoleně Vodě pořádáme 

každoročně vyhlášení výsledků recitační soutěže O Hálkovo pírko, spolupracujeme  při Vítání 

občánků  a při zábavném dnu obcí Dolního Povltaví. Školní družina pořádá besídky pro 

veřejnost a závěrečné Disco-vuřto-párty.  

Výtvarné i literární práce našich žáků se pravidelně objevují v místním časopisu 

Odolen spolu s textem, co se děje ve škole. Tím je veřejnost průběžně informována.  

Na velmi dobré úrovni z hlediska využití volného času dětí je i spolupráce se Základní 

uměleckou školou Klecany, pobočka Odolena Voda. Naši žáci mají možnost pravidelného 

vyučování hry na hudební nástroje, navštěvují hudební nauku i výtvarný obor a v soutěžích 

jsou úspěšní.  

 V rámci spolupráce nelze nepřipomenout rozvrh tělovýchovné jednoty Aero, kde mají 

naši žáci možnost uplatnění i v těch disciplínách sportu,  které škola nenabízí. 

 Ve spolupráci s doménou fotoaparát.cz  se uskutečnil na naší škole pracovní workshop 

o fotografování a práci s digitální fotografií, kterého ze zúčastnilo 16 žáků 9. ročníků.  

 Celkově se spolupráce s veřejností se jeví na velmi dobré úrovni. 

 

Podrobnější informace a fotogalerii školy lze vidět na adrese http://zs.odolenavoda.indos.cz/ 

 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE   

 

ČŠI vykonala v červnu školního roku 2008-2009 inspekci na naší škole . Výsledky kontroly 

viz příloha. Všechny nedostatky byly odstraněny do 30. června 2009. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST 
 

Vykonal Úřad práce  Praha-východ   4.11.2008. Nezjistil žádné nedostatky. 

Vykonala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dne 9.9.2008 . Nezjistila žádné 

závady.  

Vykonalo na účetních dokladech Město Odolena Voda 5.11.2008, výsledek: bez závad.  

Všechny protokoly o kontrolách jsou uloženy u ředitelky školy. 

 

STAVEBNÍ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE 
 

      Ve školním roce 2008 - 2009 se uskutečnila  rekonstrukce 3. patra nové budovy, kde 

vznikly dvě praktické třídy - jedna v učebně jazyků, druhá v učebně šití s doplněním o 

sborovnu se zázemím pro učitele. Při zprovoznění WC se odhalilo ucpané potrubí, které 

muselo být následně vybouráno a nahrazeno novým.Také byla zjištěna prorezlá střecha nad 

učebnou šití, která se také musela opravit. Rekonstruovala se elektroinstalace po vytopení 

přízemí a prvního patra nové budovy.  Zavedla se nová světla v dílně. Výměnu lina doznala 

učebna fyziky, byly v ní vyměněny přítoky a odpady vody, vodovodní baterie i obložení koutu 

u umyvadla. Tato učebna má také nový stůl na předvádění pokusů. Protože v únoru o víkendu 

vznikla havárie vody, při které byla vytopena dvě patra (přízemí a 1. patro nové budovy), 

musely se chodby a třídy nově  vymalovat a zrekonstruovala se elektroinstalace. Při tomto 

zásahu bylo přerušeno vedení k ovládání hodin a zvonění, ovládání plátna i nesvítila světla 



v chemii. V rámci změn elektrickém vedení se nainstalovaly stropní zásuvky k data- 

projektorům. 

 Havárie zvonění znamenala signál k výměně a doplnění hodin i celého rozvodného 

systému se zvoněním souvisejícího. Vyměnila se světla v chodbě u tělocvičny za spořivá. 

 V rámci natěračských prací doznala poslední nátěr tělocvična (další broušení podlahy 

již není možné z důvodu obnažení kovových součástí v podlaze). Při prázdninové údržbě se 

natřela většina dveří od WC a byly opraveny nátěry soklů ve třídách i na chodbách.  

  Malířské práce v prostorách nové budovy  obsahovaly částečné či úplné  vymalování 

tříd přízemí a 1. patra, chodeb a WC. Mimo to se natřel sokl v přízemí staré budovy, 

vymaloval kabinet 1. stupně a kanceláře. 

 Nového vybavení nábytkem se dočkaly kanceláře zástupců a sekretářky, do počítačové 

učebny se nakoupily nové žákovské židle.  Také byly opraveny a vyměněny 4 vestavěné 

skříně ve třídách. O prázdninách byla instalována venkovní vývěsná tabule pro předávání 

informací veřejnosti. 

 
FINANCE ROKU 2008: 

 

A) Rozpočet kraj:   platy:       12 207 568 Kč (z toho 40000 Kč OPPP) 

    odvody:       4 264 277 Kč 

    odvody FKSP:      243 352 Kč 

      ONIV:            350 573 Kč 

    Celkem:            17 065 570 Kč  

     

    Čerpání: 100% 

 

Vysvětlivky :   

FKSP = fond kulturních a sociálních potřeb 

ONIV= ostatní neinvestiční náklady (učebnice, pomůcky, plavání, 

    cestovní náhrady, další vzdělávání, osobní ochranné   

    pomůcky…) 

OPPP= ostatní platy za provedenou práci (dohody o činnosti, o provedení práce) 

 

B) Rozpočet město:   

 

         přijato:     4 282 000   Kč 

   

                                            Čerpání: 100% 

Podrobnější  čerpání rozpočtu města uvádějí na žádost školské rady tabulky v příloze. 

  

C) Děkuji společnostem:  

AERO a.s. za dárky na dětský karneval  

BRENO za dárky na dětský karneval  

Čokoládovny Orion za dárky na dětský karneval  

Kulturní komisi při MÚ v Odoleně Vodě za zařizování a úhradu poplatků OSA pro dětský 

karneval 

Děkuji podnikatelům a dalším jednotlivcům: 

panu M. Dvořákovi za dárky na dětský karneval 

panu J. Greňovi za hudbu na Disco- vuřto- párty 



panu Holečkovi za financování hudby na dětském karnevalu 

panu B. Hudečkovi za hudbu na Čertovské disco 

panu J. Kaščákovi za potisk triček 

panu Mgr. Antonínu Kočímu za darování dvaceti knih do školní knihovny 

paní M. Lubasové  za dárky na dětský karneval 

panu V. Maternovi za dárky na dětský karneval 

paní Petře Řehořkové za nepeněžní dar ( hračky a hry   pro školní družinu)  v celkové hodnotě  

15 000 Kč 

panu J. Slabému za bezplatný pronájem sálu pro dětský karneval 

panu P. Valešovi za 4 000 Kč ke zlepšení výuky   

 a všem rodičům dětí ze školní družiny za spolupráci při přípravě dětského karnevalu 

 

                                                                                            Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková                                       

                                                                                                    ředitelka školy 

V Odoleně Vodě, 20. říjen 2009   

 

Příloha číslo 1 výroční zprávy o činnosti ZŠ Odolena Voda: 

podrobnější čerpání rozpočtu z města – rok 2008: 
pol.číslo určená na :   částka v Kč 

      

602020 Správa poč. sítě   61227 

50120 Léky, zdrav. Materiál   6968 

50130 Prádlo, oděvy, obuv   7132 

50140 Pomůcky, knihy, tisk   143817 

501090 DHM - menší 3000Kč   112750 

501091 DHM 3000-40000 Kč   677740 

501050 Všeobecný materiál-ostatní  212708 

502010 Voda    154422 

502020 Teplo    1326216 

502030 Plyn    79957 

502040 Elektrická energie   369065 

518010 Poštovné    8012 

518020 Telekom. a radioslužby  108260 

549030 Smluvní pojištění   10008 

518030 Nájem    12 

518040 Revize 29668 

518050 Školení a vzdělávání   23332 

549010 Bankovní poplatky   18585 

518060 Ostatní služby    575465 

511010 Opravy a udržování   671509 

512010 Cestovné    17286 

518090 Software méně než 7000 Kč  11634 

513010 Občerstvení, pohoštění  1048 

551010 Odpisy    9972 

549090 Zhodnocení majetku menší než 40000 38497 

549000 Spoluúčast na poj. události  3000 

 Celkem:    4678290 

Komentář: Rozdíl mezi částkou přijatou od zřizovatele částkou a čerpanou částkou je doplněn  

z vlastních příjmů za pronájem  a z rezervního fondu 177 967,57 Kč.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


