Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most, Vrchlického 372, 435 11 Lom
IČ 70880298

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2012/2013

Zpracovala: Mgr. Ivana Šabková, ředitelka školy
V Lomu 5. září 2013

Rada školy projednala výroční zprávu dne:

…………………………

Členové Rady:
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….
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1)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a sídlo::

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11 Lom

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Šabková
reditel@zsmslom.cz
476 744 305

Zástupce ŘŠ:

Ing. Josef Nétek

Ekonomka:

Iveta Vatalová
ekonom@zsmslom.cz
413 034 404

Personální odbor:

Věra Petráková
PAM@zsmslom.cz
413 034 405

Sekretariát:

ing. Lucie Cukrová
413 034 406

Vedoucí ŠJ:

Blanka Oplenová
734 579 193

Počty žáků:

Základní škola
MŠ Lom
MŠ Loučná

2)

zs.lom@seznam.cz
603 839 490

605 916 030

174 žáků
40 dětí
50 dětí

ZŘIZOVATEL

Název a sídlo:

Město Lom
Nám. Republiky 13
435 11 Lom

Starostka:

Bc. Kateřina Schwarzová

Kontakt:

Tel.:476 769 860
fax: 476 745 126
datová schránka: 47nbcyq
podatelna@mesto-lom.cz
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3)

CHARAKTERISTIKA
a) Základní škola

Historie lomské školy sahá do roku 1895, kdy duchcovský řídící učitel sepsal žádost o zřízení
české obecné školy v Lomu. První pokus však nevyšel. Na základě druhé žádosti byla dne 3008-1897 zřízena dvojtřídní česká veřejná škola v Lomu u Mostu.
První školní rok probíhal v hostinci „U císaře rakouského“ a bylo zapsáno 471 českých dětí,
ty zpočátku vyučovali pouze dva učitelé. V roce 1898 byla postavena samostatná školní
budova, která jako škola slouží dodnes. Je rozdělena do několika sektorů. Přední budova se
vstupem pro žáky slouží jako administrativní část a spadá sem celý první stupeň, školní
družina, školní klub, přípravná třída, šatny pro první i druhý stupeň, školní knihovna a
místnost uklizeček.
Druhý stupeň je s prvním spojen dlouhou spojovací chodbou, kterou protíná školní jídelna,
která se skládá z kuchyně a jídelny, kde se žáci i zaměstnanci školy stravují. Druhý stupeň je
umístěn v zadní budově, která začíná počítačovou učebnou pro druhý stupeň. Celá budova má
přízemí a jedno patro. V přízemí se nachází odborná učebna chemie a fyziky, učebna českého
jazyka, jedna kmenová třída a kabinety chemie, fyziky, českého jazyka. Dále je zde umístěna
tělocvična, která je ve škole pouze jedna a je menších rozměrů. V prvním patře se nachází
učebny němčiny, angličtiny, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, dále kabinety
anglického a německého jazyka, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy.
Nad celou budovou jsou nádherné, zcela nevyužité půdní prostory, které by se daly do
budoucna upravit a využívat například jako výtvarný ateliér, učebna dramatické výchovy
nebo třeba pro finanční gramotnost vytvořit prostory takzvaných fiktivních firem.
Během prázdnin se celá škola malovala, opravovaly se interiéry, takže špinavé a ošklivé
prostory jsou nádherné a čisté a žáci mají kolem sebe estetické prostředí, které má velký vliv
na jejich duševní vývoj. Nyní vynikne členitost a krásné prostory školy.
b) Mateřské školy
Mateřská škola v Lomu v ulici Husova čp. 198 prodělává celkovou rekonstrukci od přízemí až
po střechu. Během hlavních prázdnin došlo k bourání a předělávání celé školky. Od nového
školního roku bude navýšena kapacita o 15 dětí, takže zde budou tři oddělení o celkové
kapacitě 55 dětí.
Mateřská škola v Loučné je druhým odloučeným pracovištěm naší organizace. Tato budova
byla nově zrekonstruována, zateplena a také byla vyměněna okna, takže děti pobývají ve
velmi krásném a esteticky přijatelném prostředí pro děti předškolního věku. Máme zde saunu,
která je využívána a přispívá k posílení imunitního systému každého dítěte. Jsou zde tři
oddělení se vkusným nábytkem a učebními pomůckami, v prvním patře je jídelna s výdejnou
jídla. Jídlo se vařilo a dováželo z mateřinky v Husově ulici, od září 2013 se bude vařit pouze
ve školní jídelně základní školy a jídlo se bude vozit do obou školek. Ve druhém patře jsou
umístěny ložnice pro odpočinek dětí. Mateřskou školu obklopuje zahrada s altánkem, kde jsou
uloženy hračky, dále je zde pískoviště a dřevěné hrací prvky pro posilování fyzické zdatnosti
dětí.
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c) vzdělávací program
Pro mateřské školy byl zpracován Školní vzdělávací program, podle něhož se zpracovávají
roční a měsíční plány činností. Využívá se poznatků pedagogiky psychologie pro předškolní
vzdělávání. Dětem se zde vytváří rodinné prostředí s harmonickým rozvržením práce celého
dne přizpůsobené věku dětí. Celá předškolní výchova pomáhá s přípravou dětí pro vstup do
základní školy v rámci vzdělávání.
V mateřských školách i v základní škole vedeme žáky k environmentální výchově,
empatickému chování, asertivitě a vzájemné komunikaci a spoluprácí dětí z MŠ a žáků ze ZŠ.
Žáci z druhého stupně základní školy například připravili „den dětí“ pro první stupeň základní
školy i pro obě mateřinky.
Základní škola také pracuje dle svého utvořeného ŠVP, každoročně přehodnocujeme
správnost utvořeného programu a dodatky můžeme jednotlivé předměty upravovat. Velký
důraz je kladen na čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost, která se v posledních
letech zhoršuje. Patologické jevy společnosti (kouření, drogy,…) řešíme průřezově od
mateřských škol až po druhý stupeň základní školy.
Zvláštní péče je věnována žákům nadměrně inteligentním a také žákům s poruchami učení a
chování. V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s „plánem práce výchovného
poradce“

4)

OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ

Zpracování a kontrola IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) včetně samotného hodnocení
probíhala dle plánu. Všechny plány IVP byly schváleny Pedagogicko- psychologickou
poradnou (PPP) a hodnoceny jako dobře zpracované. Hodnocení IVP provedl v pololetí a na
konci roku každý třídní učitel ve své třídě. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP
prováděl výchovný poradce průběžně během školního roku.
Práce se žáky s poruchami učení
Na úrovni vyučujících zejména na prvním stupni dochází v průběhu školního roku k depistáži
a monitoringu žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU.Dále jsou tito žáci po
konzultaci s rodičem a jejich souhlasem posláni na vyšetření ke školní psycholožce, která
diagnózu stanoví a doporučí další vyšetření do odborných pracovišť. Žákům, kteří jsou do
programu integrace zapojeni na základě doporučení PPP a se souhlasem zákonných zástupců,
je zpracován individuální vzdělávací program vedený výchovným poradcem.
Ve spolupráci PPP, výchovného poradce, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů
se žákem dle IVP pracuje v hodinách. V případě potřeby a na základě doporučení PPP jsou
zajištěny i nápravy žáků s SPU v rozsahu 1x týdně. Tyto nápravné hodiny zajišťovala každou
středu a čtvrtek pátou vyučovací hodinu paní učitelka z I.stupně. Nápravy jsou formou
kroužku a v tomto školním roce docházelo na kroužek náprav stabilně 8 – 12 žáků prvního
stupně. Většina hodin byla realizována v klasické učebně s pomocí kompenzačních pomůcek
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(bzučáky, čtecí okénka, pracovní tabulky a pracovní listy), využívali se učebny s interaktivní
tabulí či počítačová učebna s výukovými programy zaměřenými na reedukaci SPU.
V evidenci výchovného poradce je k 16. 6. 2013 celkem 18 žáků s platnou doložkou
integrace:
I. stupeň
II. stupeň
CELKEM

8
10
18

V archivu výchovného poradce bylo ve školním roce 2012/2013 evidováno celkem 45
vyšetřených žáků:
I. stupeň
II. stupeň
CELKEM

25
20
45

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
Ve školním roce 2012/2013 naše škola využívala služeb Pedagogicko-psychologické poradny
(PPP) Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ul. J.
Palacha 1534 Most, 434 01, tel. 476 708 847, zejména pak spolupracovala s alokovaným
pracovištěm PPP Most, ul. Šafaříkova – Litvínov. Naši školu má na starost Mgr. Ivana
Smeková – psycholožka, která provádí kontrolu IVP a konzultuje problematické žáky přímo s
výchovným poradcem školy.
Výchovný poradce se účastní všech schůzek výchovných poradců pořádaných PPP Most, kde
získává aktuální informace týkající se výchovně poradenské činnosti, s těmito informacemi
seznamuje své kolegy učitele na nejbližších provozních či pedagogických poradách. Stejně
tak předává veškeré nabídky na DVPP z této oblasti svým kolegům formou emailové
komunikace či veřejným vyvěšením na nástěnku ve sborovně školy.
Spolupráce s dalšími institucemi
Naše škola i v tomto roce úzce spolupracovala se SPC Teplice. V průběhu školního roku jsme
se taktéž obrátili na OSPOD Litvínov v otázce zanedbávání povinné školní docházky.
Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči
Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí:
- řešení problémů školní docházky dětí
- řešení problémů prospěchu
- řešení vztahových problémů
Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni třídní učitel - žák - rodič. Z jednání je pořizován
záznam, jednu kopii tohoto dokladu obdrží i rodič. V případě, že problémy či studijní obtíže
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přetrvávají, je svolána výchovná komise složená z výchovného poradce, zástupce vedení
školy, třídního učitele a v případě potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízena
výchovným poradcem. Z jednání se opět pořizuje záznam a v jedné kopii je předán rodiči.
V případě, že ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní změnu
v problémovém chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD Litvínov a dalšími
institucemi. V tomto školním roce byly evidovány dvě výchovné komise u dvou různých
žáků.
Vyšetření žáci – bez integrace ve školním roce 2012/2013
Třída
Přípravná
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
CELKEM

CELKEM

Z toho
Dívky
0
1
3
4
2
1
2
2
3
1
0
19

Chlapci
0
3
2
0
5
4
1
5
2
1
0
23

0
4
5
4
7
5
3
7
5
2
0
42

Integrovaní žáci ve školním roce 2012/2013
Třída

CELKEM

Přípravná
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
CELKEM

0
1
0
1
4
2
1
1
4
4
0
18

Z toho
Chlapci
0
1
0
1
3
1
1
1
4
3
0
15
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Dívky
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
3

5)

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kód 79-01-C/01
Rozsah tříd

6)

ŠVP – Základní škola
1-9 ročník

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Základní údaje o pracovních Základní školy a Mateřské školy Lom, okres Most celkem
Souhrnný přehled za organizaci: ZŠ, MŠ Lom a MŠ Loučná
Fyzický počet celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet učitelů MŠ
Počet vychovatelů ZŠ
Počet pedagogů volného času
(asistent)
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

42
16
8
1
1
9
7

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přehled pracovníků mateřských škol k 30. 6. 2013
Počet pracovníků celkem
počet učitelů
počet správních zaměstnanců
počet správních zaměstnanců
v jídelně

12
8
2
2

Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2013
Rozbor dle vzdělání zaměstnanců
Funkce
učitelka MŠ
učitelka MŠ
Celkem pedagogických pracovníků

vzdělání
splněno
nesplněno

fyzický
počet
6
2
8

(k srpnu 2013 ukončila pracovní poměr učitelka MŠ neplnící vzdělání)
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Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2013
Rozbor dle vzdělání zaměstnanců
Funkce
školnice
kuchařka
Celkem nepedagogických pracovníků

fyzický
počet
2
2
4

vzdělání
zákl.vz.
SOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní údaje o pracovnících školy – fyzický stav

Počet pracovníků celkem
počet učitelů ZŠ
počet vychovatelů ZŠ
pedagog volného času + asistent
počet správních zaměstnanců ZŠ
počet správních zaměstnanců ŠJ

30
16
1
1
7
5

(dva správní zaměstnanci školní jídelny jsou dlouhodobě nemocní)
Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2013
Rozbor dle vzdělání zaměstnanců

funkce
ředitelka ZŠ
zástupce ředitele ZŠ
učitel I. Stupně
učitel I. Stupně + přípravná třída
učitel II. Stupně
učitel II.stupně
vychovatel ŠD
pedagog volného času + asistent
CELKEM pedagogických pracovníků
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vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ

fyzický
počet
1
1
5
1
5
3
1
1
18

Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2013
Rozbor dle vzdělání zaměstnanců
funkce
ekonom
PaM
administrativní pracovník
školník
uklizečky ZŠ
vedoucí ŠJ, provozní
kuchařky ZŠ
kuchařky ZŠ
celkem nepedagogických pracovníků

7)

vzdělání
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SOU
SOU
SOU
zákl.

fyzický
počet
1
1
1
1
3
1
3
1
12

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ ZÁPISY DO ZŠ A MŠ

Ve školním roce 2012/2013 opouští školu celkem 13 žáků
Umístěno:

Střední školy
Učiliště
Neumístěno

6 žáků
6 žáků
1 žák

V letošním školním roce proběhl zápis do první třídy, někteří rodiče žádali o zařazení dítěte
do přípravné třídy.
Počet žáků zapsaných – únor 2013
Do 1. třídy
Do přípravné třídy

15 žáků
11 žáků

vyšetřeno v PPP v červnu
4 žáci
objednáno do PPP v červnu 5 žáků

Také proběhl zápis do mateřských škol v dubnu 2013:
Přijato - 13 žáků

Nepřijato - 19 žáků

Vzhledem k navýšení kapacity v MŠ Lom o 15 žáků oslovíme zákonné zástupce o možnosti
dodatečného přijetí dítěte.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K ČERVNU 2013

8)

Počet
TŘÍDA
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
CELKEM

Zaostávající

Propadlí Negativní

žáků

Chlapci

Dívky

žáci

žáci

chování

Pochvaly Vyznamenání

18
22
13
20
17
16
16
14
17
12

9
13
6
10
13
8
10
6
12
3

9
9
7
10
4
8
6
8
5
9

2
1
0
0
0
1
2
3
0
2

1
1
0
0
0
1
1
2
0
0

2
3
3
2
0
6
5
2
4
2

7
22
10
14
17
4
3
4
17
12

13
9
5
5
7
2
0
3
2
0

165

90

75

11

6

29

110

46

PREVENCE SOICIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

9)

Minimální preventivní program 2012/2013
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový
prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován,
sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a
podléhá kontrole České školní inspekce.
Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné
materiály:
- metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních, MŠMT č.j. 21291/2010-28
- vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských
zařízeních
- metodický pokyn ministra školství a mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24246/2008-6
Úkoly školy ve fázi prevence
Je to období, ve kterém poznáváme problémové chování jedince. Učitel se s ním setkává ve
výchovně-vzdělávacím procesu. Zde je důležité, aby učitel, který se setká s problémovým
žákem, měl zkušenosti v dané oblasti a aby dokázal poznat, že se v jeho kolektivu děje něco,
co je nevhodné. Škola má možnost využít pomoci metodika prevence PPP a dalších
odborníků.
Mezi hlavní prevence patří:
-

seznámit se s problémy
12

-

snažit se jedince nevytrhnout z jeho přirozeného prostředí
pomoci postiženému vyznat se sám v sobě
ze sociálního prostředí vyloučit škodlivé a ohrožující vlivy
rizikovou situaci vysvětlit celé sociální skupině, kam jedinec patří

Každý učitel (především třídní) se snaží vytvářet zdravý kolektiv – dobré vztahy mezi dětmi,
potlačování negativních jevů a řešení konfliktů hned od počátku, snaží se vyzdvihovat
osobnost žáka, jeho individuální přístup ke každému žákovi.
K poznání kolektivu používáme různé sociometrické testy, které nám vyhodnotí sociální
postavení každého žáka ve vybraném kolektivu. Toto šetření slouží zpravidla k posílení
spolupráce mezi žáky. Sociogram zachycuje nejen sociální vazby mezi jednotlivými žáky, ale
i procenta vzájemných preferencí nebo negací mezi žáky, které jsou velmi dobrým
indikátorem třídního kolektivu.
Jestliže je ve třídě zastoupeno vyšší procento vzájemných voleb, panuje zde daleko lepší
atmosféra, neboť žáci se vzájemně nejen akceptují, ale vzájemně se „potřebují“. Pociťují tak
vysokou potřebu sociálního kontaktu s ostatními spolužáky. Zároveň však sociogram odhaluje
i žáky, kteří jsou málo oblíbení, zejména pro svoje chování. V tomto bodě se ve třídě objevují
jedinci, kteří budou mít anebo mají problémy s chováním. Učitel s nimi pracuje na posílení
jejich postavení ve třídě a pomáhá jim se zorientovat v jejich problému. Tato problematika je
obsahem výchov.
Cílem práce se třídou je:
-

získání důvěry třídy a navázání komunikace
postupné odbourávání negativních postojů
stmelení kolektivu vytvořením příznivého klimatu pro školní práci
budování zdravých vztahů mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a učiteli

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech
prevence:
-

násilí a šikanování
záškoláctví
kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování
ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
rasismu
užívání návykových látek
virtuálních drog a patologického hráčství
syndromu týraných a zneužívaných dětí
sekty a sociálně patologických náboženských hnutí

Základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu:
-

zvyšování sociální kompetence: rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají
efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si
důsledků jednání, výchova k občanství, výchova ke zdraví, volnočasové aktivity
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-

-

10)

posilování komunikačních dovedností: zvyšování schopnosti řešit problémy,
konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, komunikační a simulační hry,
výchova ke zdraví, výchova k občanství, volnočasové aktivity
vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na
výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytváření atmosféry pohody
a klidu, bez strachu a nejistoty-budování vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli,
zahrnuto v předmětech
formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního
vědomí, mravních a morálních hodnot, lidské postoje – výchova k občanství
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Datum

Jméno

Název akce

Cena

17.1.2013
4.4.2013
4.4.2013
4.4.2013

Alena Růtová
Mgr. Zdeňka Kůrková
Mgr. Jitka Mandíková
Mgr. Jana Zemčíková

550,550,550,550,-

5.4.2013
19.4.2013
19.4.2013
19.4.2013
19.4.2013
19.4.2013

Mgr. Ivana Šabková
Mgr. Jana Dietrichová
Mgr. Hana Rambousková
Mgr. Petra Šamunová
Mgr. Jana Zemčíková
Mgr. Jana Dietrichová

19.4.2013

Mgr. Zdeňka Kurková

19.4.2013

Mgr. Hana Rambousková

24.4.2013

Mgr. Irena Bartovská

26.4.2013

Bc. Ivana Sedláčková
Mgr. Petra Šamunová
Tamara Hubková
Mgr. Zdeňka Kůrková

Řízení MŠ v kostce
Výtvarka pro každého
Výtvarka pro každého
Výtvarka pro každého
Rozhodování ředitele MŠ ve
správním řízení a mimo něj
Jak vést neformálně třídní schůzky
Jak vést neformálně třídní schůzky
Jak vést neformálně třídní schůzky
Jak vést neformálně třídní schůzky
Neklidné a zbrklé dítě ve škole a
co s tím doma i ve škole
Neklidné a zbrklé dítě ve škole a
co s tím doma i ve škole
Neklidné a zbrklé dítě ve škole a
co s tím doma i ve škole
Jak přispívá čtenářská gramotnost
k pravopisnému výcviku?
Tvořivá angličtina
Tvořivá angličtina
Myšlení je hra
Netradiční výtvarné techniky aneb
křížem krážem světem
Netradiční výtvarné techniky aneb
křížem krážem světem
ŠVP – změny a realizace ve výuce
ŠVP – změny a realizace ve výuce
Ekoateliér – Pojďte pane –
budeme si hrát

10.5.2013
15.5.2013
15.5.2013

Mgr. Jana Zemčíková

10.5.2013
10.5.2013
23.5.2013

Mgr. Ivana Šabková
Radek Vorel
Mgr. Eliška Bartovská
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600,550,550,550,550,550,550,550,640,1800,1800,570,550,550,200,200,550,-

11)

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, AKTIVITY ŠKOLY

V průběhu celého školního roku měla základní škola i obě mateřské školy spoustu aktivit.
Některé prezentujeme v novinách „Lomská Radnice“, na webových stránkách školy i školky.
Přikládáme seznam aktivit pořádaných ve školním roce 2012/2013
AKCE MŠ LOUČNÁ ve školním roce 2012/2013
Září 2012
- 4.9. Divadlo v MŠ – nejznámější pohádky
- 13.9. Třídní schůzka rodičů
- 14.9. Divadlo rozmanitosti –„popletená pohádka“
- 17.9. Seznamovací dopoledne na zahradě MŠ
Říjen 2012
- 1.10. vyšetření očí dětí
- 4.10.ukázka výcviku služebních psů PČR Litvínov
- 25.10. sanování dětí
- celoměsíční akce – výstava výrobků ve vestibulu školky
Listopad 2012
- 6.11. saunování dětí
- 8.11. rozsvícení podzimu lampionový průvod (akce rodičů s dětmi)
- 15.11. saunování dětí
- 16.11. fotbalový turnaj – děti ze 3.B třídy reprezentovaly MŠ na turnaji ve sportovní
hale Koldům
Prosinec
- 5.12. fotografování dětí
- 6.12. mikulášské dopoledne v MŠ s nadílkou
- 11.12. zpívání pro seniory – vystoupení dětí s pásmem básní a písní (odpoledne)
Leden
- 10.1. tříkrálové posezení (posezení s rodiči, pásmo veršů a písní)
- 16.1. návštěva dětí 3.B v prvním ročníku základní školy v Lomu
- Další akce vzhledem k chřipkové epidemii byly zrušeny
Únor
-

5.2. divadlo „KUŠ“ v MŠ s pohádkou „Nezbedné zvířátko“
13.2. saunování dětí
14.2. valentýnský den – výroba přáníček
21.2. karneval v MŠ – soutěže masek, radovánky
27.2. saunování dětí

Březen
- 7.3. třídní schůzky rodičů
- 8.3. saunování dětí
- 20.3. saunování dětí
- 21.3. děti ze 3.B třídy vystoupily v KD v Lomu – oslava MDŽ
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Duben
-

26.3. návštěva velikonoční výstavy v galerii Radniční sklípek. Děti se zúčastnily se
svými výrobky.
28.3. saunování dětí
4.4. saunování dětí
5.4. zelený den – oslava jara
11-12.4. zápis do MŠ
19, 26.4. Plavecký výcvik
24.4. divadlo rozmanitosti v MŠ, pohádka „Bajaja“
25.4. Vynášení Moreny – společný průvod dětí a rodičů Loučnou do lesíka

Květen
- 3,10,17, a 24.5. plavecký výcvik
- 15.5. fotografování dětí
- 20.5. květinový den – výzdoba okolí MŠ květinami donesenými dětmi
- 31.5. oslava MDD – soutěže pro děti v ZŠ Lom
Červen
- 7.6. Plaváček –účast dvou dětí na 10. ročníku soutěže v plaveckém bazénu v Litvínově
- 20.6. školní akademie –vystoupení žáků 3.B v Kulturním domě v Lomu
- 27.6. závěrečná besídka spojená s rozloučením s předškoláky na zahradě MŠ
- Z 27 na 28.6. spaní ve školce – „školáci“ strávili noc ve školce,před tím různé soutěže
a stezka odvahy na zahradě MŠ
AKCE MŠ LOM, Husova 198, ve školním roce 2012/2013
Září
Říjen
-

4.9. Divadlo v MŠ – „Popletená pohádka“
11.9. třídní schůzka rodičů
20.9. Barevný den v MŠ – „Červený“
26.9. Divadlo rozmanitostí Most v MŠ, pohádka „ O Otesánkovi“
1.10. Scrieningové vyšetření očí dětí
2.10. Vyhlášení soutěže „O nejhezčího Podzimníčka“ – výrobek z přírodnin
3.10. Barevný den v MŠ – „Zelený“
4.10. Ukázka výcviku služebních psů PČR Litvínov
16.10. Kouzelník v MŠ –kouzelnické představení spojené s ukázkou různých druhů
ptactva
23.10. Zahradní slavnost: „Zamykání přírody“ spojená s vyhlášením výsledků soutěže
„Podzimníček“

Listopad
- 7.11. Barevný den v MŠ „Oranžový
- 14.11. Magické kouzelnické představení v MŠ
Prosinec
- 4.12. Klaun Kristián v MŠ se svým zábavným programem pro děti
- 5.12. vystoupení dětí v penzionu pro seniory v Lomu
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-

5.12. mikulášské dopoledne spojené s nadílkou pro děti
19.12. posezení u vánočního stromečku – seznámení s lidovými zvyky a nadílkou

Leden
- 10.1. barevný den v MŠ – „Modrobílý“
- 15.1. návštěva prvního ročníku ZŠ v Lomu – seznámení s prostředím
- 18.1. Divadélko „Ondřej“ v MŠ s pásmem „Nejznámější pohádky“
Únor
- 6.2. Klaun Kristián v MŠ – zábavný program „Čtvero ročních období“
- 13.2. barevný den v MŠ „Kostkovaný“
- 21.2. dětský karneval
Březen
- 5.3. schůzka rodičů
- 20.3. návštěva Městské knihovny v Lomu
- 21.3. vystoupení dětí u příležitosti oslavy MDŽ v Kulturním domě Lom
Duben
-

9.4. Barevný den v MŠ „Zelený“
19,26.4. plavecký výcvik v Plaveckém bazénu v Litvínově
22.4. Divadlo Rozmanitosti Most v MŠ, pohádka „Bajaja“
30.4. Čarodějnický rej v MŠ

Květen
- 3,10,17,24.5. plavecký výcvik v Plaveckém bazénu v Litvínově
- 7.5. barevný den v MŠ „proužkatý“
- 15.5. fotografování dětí
- 16.5. klaun Kristián v MŠ s programem „jaro s klaunem“
- 31.5. oslava MDD v ZŠ Lom
Červen
- 6.6. barevný den v MŠ „červeno-zelený“
- 18.6. schůzka rodičů za účasti zástupců Městského úřadu v Lomu
- 20.6. školní akademie – vystoupení dětí se svým programem
- 25.6. zahradní slavnost – „zamykání školky“ spojená s rozloučením s předškoláky
Každý měsíc byla uskutečněna turistická vycházka, která měla pokaždé jiné tématické
zaměření. (seznamování s naším městem a okolím, sběr přírodnin, seznamování se zvířátky
domácími i volně žijícími, apod.).
Děti se rovněž zúčastnily se svým pásmem básniček akce Městského úřadu v Lomu „Vítání
občánků“.
AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přípravná třída – Tamara Hubková
-

3.10. návštěva knihovny v Lomu, zábavné dopoledne a soutěže
4.10. návštěva MŠ Lom, ukázka policejních psů
5.10. projekt „Dopravní výchova s Machem a Šebestovou“
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-

1.11. Hallowen, soutěžní a zábavné dopoledne
2.11. Halloween v tělocvičně, společná akce školy
5.12. Mikulášská nadílka, zábavné dopoledne
20.12. vánoční turnaj ve vybíjené
20.12. návštěva knihovny v Lomu, vyhodnocení soutěže „Štěkání na Ježíška“
21.12. vánoční besídka
6.2. zápis do 1. třídy
27.2. výroba velikonočních řetězů na výstavu do Litvínova
6.3. návštěva knihovny v Lomu
22.3. projektový den „Den vody“
9.4. kouzelnické představení
17.4. projekt „Zvířátka na dvorku“
24.4. „Cesta za pokladem“
30.4. pálení čarodějnic, soutěžní dopoledne, společná akce školy
15.5. focení třídy
16.5. návštěva cukrárny v Lomu
17.5. turistický výlet na „Letohrádek“
23.5. projekt „Zdravá výživa“
31.5.“Den dětí“, společná akce školy, soutěžní dopoledne
7.6. ukázka sokolnictví v tělocvičně
7.6. odvoz sběru
14.6. výlet Chomutov Lesopark
19.6. generální zkouška na školní akademii
20.6. školní akademie
27.6. vyhodnocení sběru – odměny pro nejlepší sběrače

Kroužek mažoretek
-

9.2. vystoupení velkých mažoretek na plese města Lomu
21.3. vystoupení v KD Lom pro seniory, malé i velké mažoretky
1.5. vystoupení malých i velkých mažoretek u stavění májky
19.6. velké i malé mažoretky – generální zkouška na akademii
20.6. velké i malé mažoretky – vystoupení na školní akademii

Školní klub, asistent
-

ovoce do škol
sběr druhotných surovin
sběr pet víček pro Honzíčka
14.9. turistický výlet
19.9. cesta za pohádkovým dobrodružstvím
20.9. piknik v trávě
Zapojení do soutěže pod názvem „Skřítek Podzimníček“ pro DDM Osek
2.10. branný závod – soutěž o získání putovního poháru, doprovod 5.A
16.10. pruhovaná maxi housenka
17.10. akce kreace z přírodnin
19.10. drakiáda
31.10. Halloween
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-

9.11. exkurze hasiči Lom
14.11. kouzelník
7.12. výstava „vánoce na půdě (Galerie Radniční sklípek)
21.12. vánoční besídka
8.2. karneval
22.2. beseda první pomoci při úrazech na sněhu
Zapojení se do výtvarné soutěže pod názvem „Krásná jako kvítka je ta země“
6.3. dekorační, velikonoční řetěz – zapojení se do výzdoby v Radničním sklípku
6.3. knihovna Lom, 1.A – asistence
8.3. halová olympiáda Koldům, asistence
20-22.3. projekt „Zdravý životní styl“
21.3. výstava velikonoční v Radničním sklípku, 5.A )asistence)
26.3. návštěva knihovny
12.4. „cesta za velikonočním pokladem“
19.4. dopravní výchova, jízda na koloběžkách
25.4. školní v UL –pohádka nás naučí
26.4. „kloboukový den
30.4. Pálení čarodějnic, 1.A asistence
1.5. stavění májky, vystoupení, zpěv
17.5. „Beruškiáda 1.A asistence
17.5. návštěva cukrárny
24.5. turistický výlet na Oprám
Zapojení se do výtvarné soutěže pod názvem „Cesta dvou bratří“
31.5. Den dětí – asistence
4.6. Bowling v Litvínově
7.6. odvoz sběru
14.6. „S knihou na dece“
21.6. „In line bruslení“
24.6. „Piknik v trávě“
26.6. divadelní představení v DVD Litvínov, 1A asistence
27.6. vyhodnocení sběru

Školní družina
-

14.9. turistický výlet
19.9. „cesta za pohádkovým dobrodružstvím“
20.9. „Piknik v trávě“
16.10. „Pruhovaná maxi housenka“
17.10. „Kreace z přírodnin
19.10. „Drakiáda
31.10. „Hallowenn“
9.11. exkurze hasiči Lom
14.11. „kouzelník“
21.12. vánoční besídka
8.2. Karneval
22.2. beseda první pomoci při úrazech na sněhu
20-22.3. „Zdravý životní styl“
26.3. návštěva knihovny
12.4. „Cesta za velikonočním pokladem“
19.4. „Dopravní výchova, jízda na koloběžkách
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-

26.4. „Kloboukový den“
1.5. stavění májky, vystoupení, zpěv
17.5. návštěva cukrárny
24.5. turistický výlet na Oprám
14.6. „S knihou na dece“
21.6. „In line bruslení“
24.6. „Piknik v trávě“

1.A – Mgr. Hana Rambousková
Září
-

4.9. informační odpoledne s rodiči prvňáčků
7.9. třídní schůzky – volby škol. Rady, seznámení s klasifikačním řádem

Říjen
-

3.10. návštěvou městské knihovny – soutěže s pohádkovými hrdiny
4.10. Městská Policie – ukázka policejní akce – psovodi
5.10. Dopravní výchova s Machem a Šebestovou – projektové vyučování
17.10. „Jablíčkování“ –projektové vyučování

Listopad
- „štěkání na Ježíška“ – zahájení akce: sběr krmiva pro psí útulek Litvínov
- 2.11. Halloweenské řádění v 1.A
- 7.11. Městská knihovna – převzetí cen „Máme rádi zvířátka“
Prosinec
- 3.12. Pasování na čtenáře – slavnostní předávání slabikářů
- 5.12. „Čertí škola“ – celodenní projektové vyučování
- 19.12. návštěva v Městské knihovně – převzetí ceny výtvarné soutěže „Štěkání na
Ježíška“
- 20.12. vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně
- 21.12. vánoční celodenní setkání s rodiči – pásmo koled, zimních básní a besídka
s rodiči
Leden
- 15.1. Den otevřených dveří MŠ Husova
- 16.1. MŠ PKH – téma projektového dne „Zima“
Únor
-

6.2. nábor – ukázka softballu
6-7.2. zápis do 1.,třídy
13.2. „Hon na jelena“ projektové vyučování
15.2. „Člověk“ projektové vyučování

Březen
- 6.3. velikonoční řetězy na výstavu do Galerie v Radničním sklípku v Litvínově
- 6.3. beseda v městské knihovně
- 21.3. vystoupení v DK Lom – MDŽ
- 22.3. „DEN VODY“ – „Voda nad zlato“ – projektové vyučování
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Duben
-

27.3. „Veselá vajíčka“ projektové vyučování
9.4. Kouzelník ve škole –představení v tělocvičně
17.4. třídní schůzky
18.4. „Ptačí svět – projektové vyučování
30.4. čarodějnické rejdění v 1A

Květen
- výzdoba chodby – den Země, Vody
- sbírka PET víček „pro Honzíka“
- 17.5. Beruškiáda na Bombě – vědomostní soutěž
- 31.5. MDD – zvířátkový branný závod
Červen
- 7.6. Sokolníci – ukázka dravců a sov (pan Wolejník)
- 12.6. soutěž a vyhodnocení nejlepšího čtenáře v městské knihovně
- 14.6. výlet lesopark Chomutov
- 19.6. soutěž a vyhodnocení nejlepšího počtáře 1.A,
- 20.6. školní akademie
- 25.6. mezitřídní souboje – klokanů, kačenek, opičáků, hadů
- 26.6. divadelní představení v DVD Litvínov „Ferda Mravenec“
Třída: II.A, p. uč. Dietrichová
Září
-

20.9. vystoupení ke dni učitelů

Říjen
- 4.10. ukázka práce městské policie – psovodi
Listopad
- 2.11. Halloweenská párty
- 7.11. ocenění výtvarné soutěže v knihovně
Prosinec
- 20.12. turnaj ve vybíjené
- 21.12. vánoční besídka
Březen
- 22.3. projekt Mezinárodní den vody
- 27.3. velikonoční výstava s výrobky našich žáků v Litvínově
Duben
- 25.4. návštěva knihovny
Květen
- 15.5. fotografování třídy
- 17.5. pěší výlet – Selasiová výšina
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-

31.5. zvířátkový branný závod
Akce Sběr víček pro Honzíčka

Červen
- 7.6. přednáška o dracích s ukázkou¨
- 14.6. výlet do ZOO v Chomutově
- 20.6. školní akademie – divadlo
- 25.6. mezitřídní souboj
- 26.6. divadlo v Litvínově – Ferda Mravenec
III. třída – Mgr. Petra Šamunová
Říjen
- 17.10. přednáška s policií ČR o styku s cizí osobou
Prosinec
- 5.12. akce „Čert a Mikuláš
- 21.12. vánoční besídka
Duben
- Projektový den Čarodějnice aneb učení trochu jinak
Květen
- 15.5. Den matek (odpoledne s rodiči)
Červen
- 6.6. akce Hipodrom – den s koníky
- 14.6. výlet do ZOO v Ústí nad Labem
- 25.6. mezitřídní souboj – sportovní utkání
8.4.-10.6. plavecký výcvik Litvínov
IV. třída – Mgr. Zemčíková
Září
-

6.9. třídní schůzky
20.9. Den seniorů – zpívání dětí v Kulturním domě

Říjen
- 2.10. volba žákovského parlamentu
- 17.10. policie ČR – prevence – styk s cizí osobou
- Informace o akci Štěkání na ježíška
Listopad
- 2.11. projektový den Halloween
- 28.11. třídní schůzky
- 28.11. florbalová liga – Hala Koldům
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Prosinec
- 2.12. zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku – akce Slavnostní rozsvícení ván.
Stromu“
- 16.12. zpívání v kostele – koledy pro veřejnost
- 21.12. vánoční besídka a mezitřídní turnaj ve vybíjené
Únor
- 19.2. přírodovědná vycházka ke krmelci
- 27.2. návštěva knihovny – kvízy, hádanky
Březen
- 22.3. den vody – projekt
- 26.3. přírodovědná vycházka – JARO
- 27.3. velikonoční projekt
Duben
- 8.4. zahájen plavecký výcvik
- 9.4. kouzelník
- 11.4. florbalový západ
- 29.4. čarodějnice – projekt + pálení
Květen
- 3.5. zahájena akce „Sběr víček pro Honzíčka“
- 15.5. focení
- 17.5. turistický výlet – Salesiova výšina
- 23.5. zdravé zuby – projekt
- 30.5. vyhodnocení florbalové ligy – 4. Místo!!!!
- 31.5. zvířátkový závod
Červen
- 7.6. sokolníci
- 14.6. výlet do ZOO v Ústí
- 20.6. akademie
- 25.6. mezitřídní souboj ve vybíjené plus zvířátkové úkoly
- 26.6. hipodrom Most

V. třída Mgr. Irena Bartovská
Září
-

25.9. čtenářská soutěž – třídní čtenář
26.9. sebehodnocení
27.9. projekt Svatý Václav – zaměřeno k české státnosti

Říjen
- Branný závod – areál Nové Záluží
Listopad
- 2.11. Halloween
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-

28.11. sportovní utkání – Florbal (3žáci) sportovní hala Koldům

Prosinec
- 5.12. Čert a Mikuláš – projektový den
- 20.12. turnaj ve vybíjené
- 21.12. vánoční besídka
Leden
- 8.1. sportovní utkání (3 žáci) sportovní hala Koldům
Únor
- 14.2. sportovní utkání (3 žáci) sportovní hala Koldům
- 21.2. projektový den Masopust
Březen
- 6.3. účast na výtvarné soutěži – Velikonoce (Galerie Radniční sklípek)
- 21.3. výstava – Galerie Radniční sklípek Litvínov
- 22.3. projektový den – Den vody
Duben
- 2.4. výměnný den – den kdy učí žáci
- 9.4. kouzelník – představení pro žáky
- 11.4. sportovní utkání (3 žáci) sportovní hala Koldům
- 25.4. soutěž o nejhezčí čarodějnici Pč+Vv
- 30.4. Čarodějnice – areál koupaliště Bomba
Květen
- 2.5. projektový den Pálení čarodějnic
- 14.5. Dopravní soutěž – 3žáci
- 14.5. projektový den – „dopravní výchova“
- 15.5. fotografování tříd
- 21.5. exkurze Muzeum Most
- 22.5. čtenářská soutěž – nejlepší čtenář třídy
- 30.5. sportovní utkání (3 žáci) sportovní hala Koldům
- 31.5. zvířátkový den
Červen
- 7.6. dravci – přednáška
- 14.6. ZOO Ústí nad Labem
- 20.6. školní akademie
- 25.6. vybíjená – souboj žáků
- Zvářítkové závody – zábavné soutěže
VI. třída Mgr. Kurková
-

Návštěva Gymnázia v Duchcově (nabídka studijních oborů)
Návštěva gymnázia v Mostě
Návštěva Educhemu v Meziboří (nabídka studijních oborů)
Návštěva Euroškoly v litvínově (prohlídka školy)
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-

Návštěva ÚP Litvínov – testování žáků
Soutěž mladých cyklistů v Mostě
Pálení čarodějnic na Bombě
Návštěva 3D kina v Teplicích
Turistický výlet – Rýzmburk
Návštěva Městské knihovny v Lomu
Účast na přírodovědném jarmarku v mostě

VII. třída Eliška Dočkalová
-

12.9. návštěva knihovny
12.9. návštěva výstavy v Galerii v Radničním sklípku v Litvínově
19.9. severočeské doly – Stop prachu
7.11. přednáška o EU na VŠFS
20.11. výstava ZUŠ, knihovna, Galerie Sklípek
7.12. přednáška na VŠFS o EU – německy mluvící země
12.12. vánoční výstava betlémů
30.1. výstava ZUŠ, knihovna
30.4. den plný kouzel
20.5. turistický výlet – Rýzmburk – Osek –prevence
22.5. návštěva 3D kina v Teplicích
24.5. projektový den v přírodě
5.6. přírodovědný jarmark v mostě
10.6. návštěva planetária

8.A – Hana Chumchalová
-

12.9. Výstavy Sklípek, knihovna Litvínov
19.9. Akce STOP PRACH Lom
7.11. přednáška o EU na VŠFS Most
20.11. výstavy ZUŠ, knihovna, Sklípek Litvínov
7.12. přednáška o EU: německy mluvící země – VSˇFS Most
12.12. vánoční výstava betlémů – zámek Litvínov
18.12. vánoční besídka – ZŠ Lom
30.1. výstavy ZUŠ, knihovna, Sklípek Litvínov
2.4. exkurze ÚP Most
24.4. výstavy ZUŠ, knihovna, Radniční sklípek Litvínov
30.4. Den čarodějnic – areál Bomba Lom
17.5. přednáška – země EU – VŠFS Most
20.5. turistický výlet Rýzmburk – osek a zpět
5.6. přírodovědný jarmark Most
7.6. Draví ptáci –sokolníci ZŠ Lom¨
10.6.přednáška a promítání Planatárium Most

Akce Mgr. Eliška Bartovská – doprovody žáků
-

20.11. výstavy v ZUŠ Litvínov, v knihovně Litvínov, v Galerii Radniční sklípek
30.4. čarodějný den
17.5. přednáška na VŠFS
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-

20.5. turistický výlet
21.5. exkurze Muzeum Most
22.5. 3D kino v Teplicích
23.5. přednáška „Pojďte pane, budeme si hrát“ – Pedagogické centrum Most
5.6. přírodovědný jarmark
10.6. planetárium Most
14.6. ZOO Ústí nad Labem
20.6. akademie – 5.A Německý jazyk
ŠABLONY

12)

Z cizích zdrojů byl financován projekt „Do života s úspěchem“ (tzv. Šablony) z Operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Zapojeno celkem pedagogů:
Zpracováno Digitálních programů
Celková částka
Pořízeno

11
780
Kč 1 129 691
8ks interaktivních tabulí

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI

13)

Protokol České školní inspekce, č. j. ČŠIU-898/12-U
o státní a veřejnoprávní kontrole podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(tzv.“školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb. o státní
kontrole, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 320/2001Sb.o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů.
Termín kontroly:
15. -18. října 2012
Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372, 435 11 Lom
Zastoupená:
Mgr. Marcelou Černou, ředitelkou školy
Závěry:

z Protokolu č.j. ČŠIU-898/12-U

1) V oblasti dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání v mateřské
škole, bylo zjištěno porušení:
-

-

§ 28 odst. 1 písm. G) a § 30 odst. 1 a 3 školského zákona tím, že ředitelka školy
nevydala školní řád mateřské školy. V průběhu kontrolní činnosti přijala opatření a
s platností od 15.10.2012 vydala školní řád mateřské školy, který obsahuje všechny
náležitosti dané školským zákonem. Z tohoto důvodu Česká školní inspekce
nepožaduje zaslání oznámení o přijetí opatření. (viz bod 1.3 Kontrolního zjištění)
§ 34 odst. 5 školského zákona tím, že ředitelka školy při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání nedodržela podmínku stanovenou zvláštním právním předpisem (viz bod
1.11 Kontrolního zjištění)
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2) V oblasti dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování bylo zjištěno:
-

-

-

Údaje týkající se počtu zapsaných stravovaných uvedené ve Výkazech o činnosti
zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k 31. 10. 2011 nevycházely
z obsahu školní matriky a dokumentace školy a školského zařízení. Při předávání
údajů z dokumentace školského zařízení nebylo postupováno podle § 28 odst. 5
školského zákona a podle § 3 odst. 2 vyhlášky o dokumentaci škol a školských
zařízení (viz bod 2.1.2 Kontrolního zjištění)
Školní jídelna nesledovala údaje o plnění výživových norem a při poskytování
školního stravování se neřídila výživovými normami stanovenými v příloze č. 1
k vyhlášce o školním stravování, tím došlo k porušení § 1 odst.2 a § 2 odst. 8 vyhlášky
o školním stravování (viz bod 2.2.1 Kontrolního zjištění)
Úplata za školní stravování byla chybně stanovena 5 strávníkům ve školním roce
2011/2012 a 3 strávníkům ve školním roce 2012/2013. Při zařazení strávníků do
věkových skupin nebylo postupováno podle přílohy č. 2 k vyhlášce o školním
stravování (viz bod 2.2.2 Kontrolního zjištění).

3) V oblasti využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých
organizací podle § 160 odst. 1 písm. C) a § 163 školského zákona, a oprávněnosti
jejich přijetí a použití v kontrolovaném období bylo touto kontrolou zjištěno:
-

-

-

-

Neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu za rok 2011 na platy
(platový tarif, odměna, příplatky za vedení, zvláštní příplatky) včetně souvisejících
odvodů (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, příděl do fondu kulturních a
sociálních potřeb), a tím podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2
zákona č. 250/2000Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, v celkové výši cca
159.615,- Kč (viz bod 3.1 Kontrolního zjištění)
Neoprávněné přiznání finančních prostředků státního rozpočtu na rok 2012 na základě
chybného vykázání údajů (dvou strávníků) ve výkazech o činnosti zařízení školního
stravování (Z17-01) podle stavu k 31. 10. 2011, a tím podezření na porušení
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., ve znění účinném
v kontrolovaném období, v celkové výši cca 13.195,- Kč (viz bod 3.1 Kontrolního
zjištění)
Nesprávné vykázání údajů ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 čtvrtletní výkaz o
zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1-4.čtvrtletí 2011, a
tím porušení § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném
období (viz bod č. 3.2 Kontrolního zjištění)
Postupy a pravidla vnitřního kontrolního systému nebyly v roce 2011 v organizaci
nastaveny tak, aby minimalizovaly provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající
v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace, čímž došlo k porušení
§25 zákona č. 320/2001Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období (viz bod 3.4
Kontrolního zjištění)

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení
o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu:
Česká školní inspekce, Mgr. Jaroslava Boudová, Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny,
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případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.u@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.
Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo:
➢ Zřizovací listina příspěvkové organizace města Lomu schválená Zastupitelstvem
města Lom (ze dne 7. 12. 2009), datum účinnosti neuvedeno
➢ Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení č.j. 1778/SMT/2007/6 s účinností od
1.1.2008 (ze dne 17.12.2007)
➢ Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení č.j. MSMT-26168/2012-25 s účinností od 1.8.2012 (ze dne
12.6.2012)
➢ Jmenování do funkce ředitelky vydané městem Lom ze dne 12. 4. 2012, s účinností od
1. 8. 2012
➢ Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (pořízený na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz dne 3.10.2012)
➢ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Základní
škola“ s platností od 3. 9. 2007
➢ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Ačkoliv jsem
maličký, objevím svět celičký“ s platností od 1.9.2007, č.j. 371/226/12, s platností od
3.9.2012
➢ Školní řád základní školy č.j. 380/235/012 (ze dne 31.8.2012)
➢ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků č.j. 390/2358/2012 (ze dne
3.9.2012)
➢ Provozní řád mateřské školy včetně dodatku Úmluva o právech dítěte (ze dne
15.5.2008), aktualizace dne 27.10.2009)
➢ Školní řád mateřské školy č.j. 435/271/2012, s účinností od 15.10.2012
➢ Vnitřní řády základní školy (ze dne 27.10.2009)
➢ Klasifikační řád (ze dne 27.10.2009)
➢ Třídní knihy mateřské a základní školy vedené v letech 2011/2012 a 2012/2013
➢ Rozvrhy hodin všech tříd ze školního roku 2011/2012 a 2012/2013
➢ Organizační řád školy č.j. 202/401/2012 (ze dne 17.9.2012)
➢ Provozní řád (ze dne 1.10.2012)
➢ Přehled docházky dětí školní rok září 2011- říjen 2012
➢ Seznamy dětí mateřské školy tříd 1.A, 2.A, 1.B-3.B (číselník tříd) ve školním roce
2011/2012 a 2012/2013
➢ Kritéria přijímání žáků do Základní školy a Mateřské školy Lom, okres Most,
Vrchlického 372,0435 11 Lom (bez uvedení data)
➢ Plán DVPP 2012/2013 včetně Přehledu vzdělávání ve školním roce 2012/2013 (ze dne
6.9.2012)
➢ Doklady o absolvování vzdělávacích akcí ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
➢ Knihy úrazů mateřské školy a základní školy a záznamy o úrazech vedené ve školních
letech 2011/2012 a 2012/2013
➢ Přehledy evidenčních znaků vysvědčení rpo školní rok 2011/2012
➢ Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (ze dne 30.6.2011) a
2011/2012 (ze dne 12.10.2012)
➢ Zápisy z jednání pedagogické rady mateřské a základní školy ze školního roku
2011/2012 a 2012/2013
➢ Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
➢ Zápis z voleb do školské rady (ze dne 6.9.2012)
28

➢ Provozní porada (seznámení se školním řádem ZŠ) ze dne 10. Září 2012
➢ Výkaz o základní škole M 3 podle stavu k 30.9.2012 (ze dne 4.10.2012), k 30.9.2011
(ze dne 13.10.2011)
➢ Výkaz o mateřské škole S1-01 podle stavu k 30.9.2011 (ze dne 7.10.2011) a podle
stavu k 30.9.2011 (ze dne 5.10.2012)
➢ Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30.9.2011 (ze dne 19.10.2011),
k 30.9.2012 (ze dne 10.10.2012)
➢ Školní matrika základní školy v elektronické podobě vedená ve školním roce
2011/2012 a 2012/2013
➢ Třídní výkazy všech tříd platné ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
➢ Katalogové listy žáků ze školního roku 2011/2012 a 2012/2013
➢ Školní matrika mateřské školy (školní rok 2011/2012 a 2012/2013)
➢ Doklady všech žáků o přijímání žáků (Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
včetně dokladu o doručení, žádost o přijetí dítěte), o přestupu (Rozhodnutí o přestupu
žáka včetně dokladu o doručení, žádost o přijetí dítěte) a odkladu povinné školní
docházky (Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky včetně dokladu o
doručení, Žádost o odklad povinné školní docházky, doporučení školského
poradenského zařízení, odborného lékaře) ve školním roce 2010/2011, 2011/2012 a
2012/2013
➢ Doklady o zařazení všech dětí do přípravné třídy (Rozhodnutí o zařazení dítěte do
přípravného ročníku základní školy včetně dokladu o doručení, Zápisový list do
přípravného ročníku, jehož součástí je žádost zákonných zástupců, Závěrečná zpráva o
výsledku speciálně pedagogického vyšetření s doporučením vřazení dítěte do
přípravné třídy ZŠ) ve školním roce 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013
➢ Doklady o přijetí/nepřijetí a ukončení předškolního vzdělávání – školní rok 2011/2012
a 2012/2013 (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí/ukončení předškolního vzdělávání)
➢ Zápis z jednání s ředitelkou Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most, ze dne
16. Října 2012
➢ Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k 31.10.2011 (ze
dne 4.11.2011) – Husova 198, Lom
➢ Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k 31.10.2011 (ze
dne 4.11.2011) – Vrchlického 372, Lom
➢ Přihlášky ke školnímu stravování
➢ Školní matrika – školní rok 2011/2012
➢ Seznamy žáků základní školy – školní rok 2011/2012
➢ Třídní výkaz pro I. Stupeň ZŠ – školní rok 2010/2011 (třída IV.A)
➢ Přehledy docházky dětí MŠ – září, říjen 2011, třída 1.A, 2.A, 1.B, 2.B, 3.B
➢ Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání č.j. 512/315/2011 (ze dne
11.10.2011)
➢ Výpis údajů ze školní matriky základní školy – karty žáků: třída III.A za školní rok
2009/2010; třídy VII.A, VIII.A, IX.A za školní rok 2011/2012; třídy VIII.A, IX.A za
školní rok 2012/2013
➢ Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc říjen 2010 – III., IV.
➢ Záznam stavovaných osob a poplatků za období: září, říjen 2011, leden až červen 2012
– III., IV.
➢ Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc září 2012 IV kategorie 2
➢ Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc říjen 2011 – M,V
➢ Záznam stavovaných osob a poplatků za měsíc říjen 2011 – 1.B + 2.B PHK, 3.B PHK
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➢ Jídelní lístky – jídelníčky (školní jídelna při MŠ a školní jídelna při ZŠ) za období
duben, květen a červen 2012
➢ Směrnice č. 2/2012 k oběhu účetních dokladů (nedatováno)
➢ Dokumentace týkající se zapojení školy do projektů „mléko do škol“ a „ovoce do
škol“
➢ Skladní karty potravin – školní jídelna při ZŠ: č. 4, 8, 9, 35, 49, 51, 61, 64, 69, 79, 88,
90, 109, 120, 123, 127, 135
➢ Soupisy dodacích listů (duben až červen 2012)
➢ Faktury za nákup potravin: č. 12/8087 (ze dne 3.4.2012), č. 12/8090 (ze dne
3.4.2012)ú, č. 12/10816 (ze dne 4.5.2012), č. 12/11596 (ze dne 15.5.2012), č.
12/12056 (ze dne 18.5.2012), č. 12/13519 (ze dne 6.6.2012), č. 20120469 (ze dne
18.6.2012)
➢ Průvody faktur: č. 320221, 32122, 32124, 321155, 321169, 321174, 321200
➢ Výdejky potravin školní jídelny při ZŠ č. 68 (ze dne 10.4.2012), č. 75 (ze dne
19.4.2012), č. 84 (ze dne 3.5.2012), č. 120 (ze dne 22.6.2012)
➢ Výdejky potravin školní jídelny při MŠ č. 75 (ze dne 16.4.2012), č.76 (ze dne
17.4.2012), č. 98 ( dne 21.5.2012), č. 99 (ze dne 22.5.2012), č. 108 (ze dne 4.6.2012),
č. 109 (ze dne 5.6.2012), č. 113 (ze dne 11.6.2012), č. 114 (ze dne 12.6.2012), č. 115
(ze dne 13.6.2012), č. 116 (ze dne 14.6.2012)
➢ Účetní doklady č. 120045 (ze dne 30.4.2012), č. 120054 (ze dne 31.5.2012), č. 120072
(ze dne 29.6.2012)
➢ Pokladní kniha (duben 2012, květen 2012, červen 2012) – příjmové pokladní doklady
č. 144, 156, 158, 159, 160, 162, 180, 191, 194, 198, 201, 214, 222, 258, 260
➢ Hlášení stavu skladu potravin za období duben, květen a červen 2012
➢ Denní přehledy o spotřebě potravin ve školním stravování a o kontrole dodržování
finanční normy za období duben, květen a červen 2012
➢ Rekapitulace záznamu stravovaných osob a poplatků (Školní jídelna při ZŠ, Školní
jídelna a výdejna při MŠ) za období duben, květen a červen 2012
➢ Provozní řád školních jídelen – Směrnice č.5/2012 s účinností od 16.10.2012 (ze dne
16.10.2012)
➢ Provozní řád školních jídelen – Směrnice č. 5/2008 s účinností od 13.10.2008 (ze dne
8.10.2008)
➢ Zápisy z třídních schůzek MŠ (ze dne 11.9.2012 a 13.9.2012)
➢ Smlouva o přepravě stravy pro MŠ uzavřená s městem Lom (ze dne 21.9.2007)
➢ Rozvrh hodin – JÍDELNA 2012/2013 – přehled dozorů
➢ Směrnice č. 13/2012 pro zabezpečování, organizaci a evidenci školního a závodního
stravování, platná od 1.10.2012
➢ Směrnice č. 9/2010 k provádění doplňkové činnosti, platná od 1.9.2010 (ze dne
27.7.2010)
➢ Smlouva o stravování a poskytování obědů pro cizí strávníky uzavřená s městem Lom
(ze dne 30.3.2006) včetně Dodatku č. 1 (ze dne 22.11.2007)
➢ Hlavní kniha účetnictví za období 4/2012, 5/2012, 6/2012
➢ Zápis o zjištěných skutečnostech v průběhu státní kontroly školního stravování (ze dne
16.10.2012)
➢ Zápis č. 2 o zjištěných skutečnostech v průběhu státní kontroly školního stravování (ze
dne 18.10.2012)
➢ Výkaz o základní škole (S3-01) podle stavu k 30.9.2010 (ze dne 27.10.2010)
➢ Třídní kniha pro I. Stupeň ZŠ školního roku 2010/2011 tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
včetně třídních výkazů pro I. Stupeň ZŠ a katalogových listů žáků
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➢ Třídní kniha pro II. Stupeň ZŠ školního roku 2010/2011 tříd 6.A, 6.B, 7.A, 8.A a 9.A
včetně třídních výkazů pro II. Stupeň ZŠ a katalogových listů žáků
➢ Zprávy o speciálně vzdělávacích potřebách žáků vydaných školskými poradenskými
zařízeními platnými k 30.9.2010
➢ Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální
(S4c-01) podle stavu k 30.9.2010 (ze dne 11.10.2010)
➢ Třídní kniha pro I. Stupeň ZŠ za školní rok 2010/2011, třída přípravná včetně výkazu
třídní knihy a katalogových listů dětí – stav k 30.9.2010
➢ Výkaz o školní družině – školním klubu (Z 2-01) – školní družina – podle stavu
k 31.10.2010 ze dne 3.11.2010)
➢ Výkaz o školní družině – školním klubu (Z2-01) – školní klub – podle stavu
k 31.10.2010 (ze dne 3.11.2010)
➢ Přehled výchovně vzdělávací práce oddělení – školní družina školní rok 2010/2011
➢ Školní družina – klub školní rok 2010/2011 – docházkový sešit 1.9.2010-30.6.2011
➢ Školní klub pololetí I. Školní rok 2010/2011 (září-leden) – jmenný seznam žáků
(úhrada příspěvků)
➢ Výkaz o mateřské škole (S1-01) Lom Husova 198, podle stavu k 30.9.2010 (ze dne
11.10.2010)
➢ Výkaz o mateřské škole (S1-01) Lom, Podkrušnohorská 82 podle stavu k 30.9.2010
(ze dne 26.10.2010)
➢ Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z17-01) školní jídelna Lom,
Vrchlického 372 – podle stavu k 31.10.2010 (ze dne 2.11.2010)
➢ Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z17-01) – školní jídelna Lom, Husova
198 podle stavu k 31.10.2010 (ze dne 2.11.2010)
➢ Výkaz o činnosti zařízení školního stavování (Z17-01) – výdejna podle stavu
k 31.10.2010 (ze dne 2.11.2010)
➢ Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc říjen 2010 (III., IV., VI. Zaměstnanci,
VI. cizí městský úřad, cizí penzion)
➢ Seznamy dětí tříd 1.A, 2.A, 1.B – 3.B – číselník tříd (MŠ Lom, Husova 198, MŠ Lom,
Podkrušnohorská 82) ve školním roce 2010/2011 k 29.9.2010 a k 2.11.2010
➢ Přehled docházky tříd 1.A, 2.A, 1.B – 3.B (MŠ Lom, Husova 198, MŠ Lom,
Podkrušnohorská 82) k 30.9.2010 a k 31.10.2010
➢ Školní matrika MŠ Lom, Husova 198 a MŠ Lom, Podkrušnohorská 82 (Evidenční list
pro dítě v mateřské škole) vedená v období od 1.9.2010 – 31.10.2010
➢ Doklady k přijímání k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lom – Husova 198, MŠ Lom
– Podkrušnohorská 82 (Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání,
Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání) pro školní rok 2010/2011 (k
30.9.2010 – celkem 89 spisů, k 31.10.2010 – celkem 89 spisů)
➢ Výkaz škol (MŠMT) P1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích v regionálním školství za 1-4čtvrtletí 2011 (ze dne 13.1.2012)
➢ Směrnice č. 1/2010 – Oběh účetních dokladů s platností od 1.1.2010 (ze dne 6.5.2010)
včetně Přílohy č. 1 – podpisové vzory
➢ Směrnice č. 3/2010 – účtový rozvrh, Přehled syntetických, analytických a
podrozvahových účtů s platností od 1.1.2011 (ze dne 13.4.2011) včetně Přílohy –
účtová osnova
➢ Směrnice č. 12/2009 Vnitřní kontrolní systém (ze dne 23. Března 2009)
➢ Zápis o výsledku řídící finanční kontroly (ze dne 20.10.2011, 24.10.2011, 19.12.2011)
➢ Organizační řád platný od 1.října 2010 (ze dne 1.října 2010) včetně přílohy –
Organizační řád – grafické schéma platné od 1.10.2010, od 1.9.2011
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➢ Vnitřní platový předpis s účinností od 1. Dubna 2009 (ze dne 27.3.2009). Dodatek č. 1
k vnitřnímu platovému předpisu s platností od 1.6.2009 (ze dne 12.6.2009)
➢ Závazné ukazatele rozpočtu NIV – upravený rozpočet k 7.12.2011 (ze dne 7.12.2011)
➢ Avíza Krajského úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na
rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona
č.563/2004 Sb.“ (č.j.29127/2010-26 a č.j. 10061/2011-26) pod účelovým znakem
33027, pod Ev.č.:9752/2011/KUUK, č.j. 305/SMT/2011 (ze dne 21.1.2011); ev.č.
6062/2011/KUUK, č.j.1178/SMT/2011 (ze dne 13.4.2011); ev.č.11984/2011/KUUK,
č.j. 2189/SMT/2011 (ze dne 27.6.2011); JID: 195574/2011/KUUK, č.j.
3936/SMT/2011 (ze dne 26.10.2011)
➢ Žádost o finanční prostředky na mzdu asistenta pedagoga (zaměstnance osobního čísla
90) pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2011
➢ Souhlas Krajského řadu Ústeckého kraje s ustanovením pracovního místa asistenta
pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Ev. č. 4052/2011/KUUK, č.j.
229/SMT/2011 (ze dne 2.5.2011)
➢ Vyúčtování rozvojového programu Asistent pedagoga pro žáky se soc.
znevýhodněním za rok 2011 – UZ 33047 (ze dne 10.1.2012)
➢ Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na
rozvojový program „hustota“ a „Specifika“ na rok 2011 pod UZ 33015, Ev. č.
71018/2011/KUUK, č.j. 1372/SMT/2011 (ze dne 26.4.2011)
➢ Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na
rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání č.j.
1968/2022-26“ pod UZ 33017, JID:87099/2011/KUUK, č.j. 1639/SMT/2011 (ze dne
16.5.2011)
➢ Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze (ze dne
9.1.2012)
➢ Účetní závěrka sestavená k 31.12.2011 (ze dne 26.1.2012)
➢ Čerpání přímých ONIV – rok 2011 (ze dne 9.1.2012)
➢ Smlouva o poskytnutí služby č. 016/2010/HR (ze dne 26.8.2010) včetně dodatku č.1
(ze dne 13.6.2011)
➢ Hlavní kniha účetnictví za období: 1/2011 až období 12/2011 – stav k 31.12.2011 a
pohyb na účtech č.: 112 0150 241, 243, 348 0510, 348 0520, 412 0110, 501 0901, 501
0910, 501 0913, 501 0914, 518 0940, 518 0970, 521 0910, 521 0915, 521 0920, 521
0930, 521 0933, 521 0935, 524 0910, 524 0913, 524 0920, 524 0923, 525 0910, 527
0900, 527 0930, 528 0920, 672 0400, 672 0410, 672 0420, 672 0430, 672 0440
➢ Účetní doklady r. 2011 č.: 261089, 261433, 261449, 261450, 321009, 321032,
321035, 321077, 321078, 321102, 321148, 321151, 321195, 321215, 321238, 321243,
321290, 321296, 321367, 321386, 321387, 321396, 321400, 321415, 321419, 321420,
321471, 321478, 321481, 321488, 321497, 321508, 331001, 331002, 331003, 331004,
331005, 331006, 331007, 331008, 331009, 331010, 331011, 331012
➢ Výpisy z bankovního účtu FKSP za rok 2011
➢ Výpisy z bankovního účtu za rok 2011
➢ Rozpis nákladů na mzdy – měsíc leden 2011 – prosinec 2011
➢ Rekapitulace mezd měsíc 01/11-12/11
➢ Přehled čerpání hrubých mezd dle jednotlivých zaměstnanců, období: 01.01.2011 až
31.12.2011, filtr: všichni
➢ Přehled čerpání mzdových prostředků podle zdrojů a UZ za rok 2011 (ze dne
31.12.2011)
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➢ Osobní spisy zaměstnanců (pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám,
dohody o změně pracovních smluv, jmenování, pracovní náplně, platové výměry,
návrhy na přiznání mimořádných odměn, doklady o dosaženém vzdělání) osobních
čísel 3, 4, 7, 9, 10, 11 14, 21, 23, 28, 33, 39, 48, 52, 54, 64, 78, 81, 90, 96, 214
➢ Dohody o provedení práce zaměstnanců osobních čísel: 253, 261, 272, 273, 292, 298
➢ Mzdové listy období: 01.01.2011 až 31.12.2011 zaměstnanců osobních čísel: 3, 4, 7, 9,
10, 11, 14, 21, 23, 28, 33, 39, 48, 52, 54, 64, 78, 81, 90, 96, 214, 253, 261, 272, 273,
292,298
➢ Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
provedenou Kontrolním a finančním výborem Zastupitelstva města Lom (ze dne
9.2.2011)
➢ Vyjádření k zápisu o výsledku veřejnosprávní kontroly v naší organizaci ze dne
9.2.2011 (ze dne 21. Února 2011)
➢ Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
konané dne 6.6.2011 Městem Lom se sídlem MěÚ – odbor vnitřních a vnějších věcí
➢ Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření organizace za období od
1.1.2011 do 30.9.2011 provedenou Kontrolním a finančním výborem Zastupitelstva
města Lom (ze dne 30.11.2011)
➢ Protokol č. 235/12/557 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a zabezpečení a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 21.3.2012
Okresní správnou sociálního zabezpečení Most
➢ Protokol České školní inspekce Ústeckého inspektorátu č.j. ČŠIU-757/11-U o státní
kontrole v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání
a s ním přímo souvisejících činnostech (ze dne 26.9.2011)
➢ Sdělení k jednotlivým bodům kontrolního zjištění – nedostatky odstraněny (ze dne
11.10.2011)
POUČENÍ
Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná
osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne
seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu České školní inspekce,
Winstona Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.u@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY KE KONCI ŠKOLNÍ ROKU
2012/2013

14)

1) PŘÍJMY

Státní rozpočet
Poslední upravený státní rozpočet k 14. 6. 2013 je ve výši Kč 12 311 788,Z toho:

na mzdy
na OPPP
na odvody
na ONIV

Kč 8 810 144
Kč
118 000
Kč 3 123 672
Kč 259 972
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Rozpočet byl navýšen v položce ONIV – ostatních neinvestičních výdajů o Kč 47 250,- na nemocenské
dávky.
V uvedeném období došlo na běžný účet organizace Kč 6 133 000,-, do výnosů byla proúčtována
částka odpovídající čerpaným nákladům v celkové výši Kč 5 854 133,-

Dotace od zřizovatele
Na rok 2013 má organizace schválený provozní rozpočet
Usnesením Rady města č. 612/16 bod a) navýšen rozpočet
Usnesením Rady města č.1487/2013 účelový příspěvek

Kč
Kč
Kč

2 518 000
150 000
60 000

Zřizovatel zaslal na účet ZŠ poměrnou část na první pololetí
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva č.618/17 zasláno 21. 5. 2013

Kč
Kč

1 259 002
172 810

Částka Kč 172 810,- byla zaslána jako navýšení rozpočtu pro úhradu pokuty za porušení rozpočtové
kázně. Tuto částku jsme ale museli v souladu s Českými účetními standardy uhradit z vlastních zdrojů
– z rezervního fondu.
Ostatní
Dotace na Asistenta pedagoga
Do výnosů je proúčtovaná částka odpovídající nákladům ve výši
Úroky u peněžních ústavů

Kč
Kč
Kč

113 724
55 891
5 189

2) VÝDAJE
Závazné ukazatele ze státního rozpočtu
Mzdové náklady

-

platy pracovníků
nemocenské dávky
dohody o provedení práce
odstupné nepedagogům

Kč
Kč
Kč
Kč

4 200 564
77 111
11 000
33 261

Odvody z mezd

-

sociální pojištění
zdravotní pojištění
1% příděl do FKSP

Kč
Kč
Kč

1 068 895
384 794
42 176

Ost. neinv. výdaje

-

další vzdělávání pedagogů

Kč

36 332

Čerpání významných položek v rozpočtu státních prostředků
Položka rozpočtu
Platy pedagogů
Platy nepedagogů
Dohody

Plán na I. pololetí
3 511 327
893 745
59 000

Čerpání v I. pololetí
3 162 796
1 037 768
11 000
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v%
90,07
116,11
18,64

Celkové čerpání mzdových prostředků za celou organizaci je 95,35%

Graf – porovnání čerpání nákladů státního rozpočtu v porovnání s plánem
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skutečnost
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500000
0
platy pedagogů platy nepedagogů

dohody

Provozní výdaje
Spotřeba materiálu

Kč

616 314

60 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
Řady1

10 000 Kč
- Kč

Opravy a udržování

Kč

155 382

Spotřeba energií

Kč

753 045

Služby

Kč

448 062
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Porovnání čerpání vybraných položek je znázorněno v následujícím grafu.
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- Kč

3) FONDY ke 30.6.2013

Fond odměn

Kč 34 649,75

Fond kulturních a sociálních potřeb

Kč 130 810,64

Rezervní fond ze zlepšeného Výsledku hospodaření

Kč 60 308,84

Rezervní fond z ostatních titulů

Kč 633 332,-

Fond rozvoje majetku

Kč 110 326,38

700 000,00 Kč
600 000,00 Kč
500 000,00 Kč
400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
- Kč

Řady1

36

4) Finanční prostředky
Stav finančních prostředků na běžných účtech organizace Základní škola a Mateřská škola Lom:
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.

29 166,33
6 820,99
1 888 171,89
162 707,55

-

účet bude zrušen
běžný účet
běžný účet se zvýhodněným úročením
účet pro Fond kulturních a sociálních potřeb

Plánovali jsme zrušení účtu u České spořitelny v měsíci květnu. Bohužel ještě hodně rodičů dětí
z mateřských škol nedokázalo předělat trvalý příkaz na platby pro stravné a školné, účet jsme
ponechali a budeme jej rušit v měsíci červenci.

Škola nebyla zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani do rozvojových
programů. Ale byla zapojena do mezinárodního programu „Mezinárodní šetření v počítačové
gramotnosti“.
Toto šetření probíhalo v rámci EU a naše škola byla vybrána pro toto šetření. Testy prováděli
žáci osmých tříd. Testy prováděli i učitelé druhého stupně
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