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Chrastava,Vítkov 69
příspěvková organizace,463 31 Chrastava
IČ: 72741724 Tel. 485 143 076, č.u. 181 602 165 /0300
2007/2008
A/ Zpráva o činnosti školy
I.Základní charakteristika školy
a/ název školy :
Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace ,463
31 Chrastava,
IZO : 600079805
b/ zřizovatel školy :

Město Chrastava, nám. l. máje l08

c/ právní forma školy:

Právní subjekt od 1.1.2003
IČ: 72741724

d/ředitelka školy :

Marie Pilařová ,Vítkov II/12, Chrastava

e/zařazení do sítě škol:

1.1.2003- č.j. 10191/ 2003-21

f/kontakty na školu:

tel.č. 485 143 076
fax: 482 322 864
e-mail: zs-vitkov@volny.cz
www.stránky: www.skolavitkov.cz

g/základní údaje o součástech školy :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

116 401 141

32 žáků

MATEŘSKÁ ŠKOLA

IZO

116 401 168

20 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 401 150

32 žáků

ŠKOLNÍ JÍDELNA

IZO

116 401 176

60 jídel
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II.Údaje o pracovnících školy, kvalifikace, praxe a způsobilost
Základní škola:
Jméno
Pilařová M.
Vendégová K.
Musichová V.
Dušková B.

Prac. zař.
ředitelka
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychov. ŠD

Kvalifikace
SPgŠ
Ing.
Ing.-ped.min.II.st
SPgŠ

Praxe
12 let
2 roky
15 roků
46 let

Úvazek
0
1
1
0,45

Poznámka
keramika
těl. a tan.kr

Mateřská škola :
Jméno
Prac. zařaz.
Kvalifikace
Praxe
Úvazek
Pilařová M.
ředitelka
Spgš
30 roků
1
Kurzová V.
učitelka
Spgš
24 roky
0,87
Ranní a odpolední družina sloučena.Povoleno MŠMT č.j. 12 858/2006-22

Poznámky
flétny MŠ
flétny ZŠ

Nepedagogičtí pracovníci školy
Jméno
Pincová O.
Pincová O.
Chvojková J.
Kurzová V.
Kondrušová A

Prac. zař.
školnice
uklizečka
kuchařka
VPJ
.topička

Kvalifikace
základní
základní
základní
Spgš
vyučená

Praxe
19 let
19 let
12 let
5 roky
12 let

Úvazek Poznámky
0,5
obsluha ČOV
0,5
1
0,4
0,20

Celkem přidělený limit pracovníků 6,41
Věková skladba učitelského sboru
Do 30 let
celkem/žen
0

31 až 40 let
celk./žen
0

doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

41 až 50 let
celk./žen
3

51 až důch. věk důchodci
celk./žen
2

počet
4
1
2
0
1
8

celk./žen
5

%
50
25
12,5
0
12,5
100,0
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
1
1

Komentář ředitele školy
V tomto školním roce změna ve ŠD. Na místo vychovatelky nastoupila kvalifikovaná
učitelka MŠ, důchodkyně. Bývalá vychovatelka vykonávala i nadále logopedickou péči jak
v MŠ tak ve ŠD.

Péče o pracovníky školy
Pracovníkům s pracovním poměrem na dobu neurčitou a s délkou trvání pracovního
poměru delší než dva roky je z FKSP připláceno 200 Kč na Penzijní připojištění
zaměstnanců.
Příspěvek zaměstnancům na obědy ve výši 10 Kč na den.
Pro všechny zaměstnance zakoupení vitamínových přípravků v celkové hodnotě
500Kč.
Několikrát do roka si z prostředků FKSP pronajímáme salonek na mimořádné
akce/Den učitelů, Den matek a předvánoční posezení/. Na životní a pracovní výročí
v tomto období nebylo čerpáno.Na rekreace zaměstnanců a jejich dětí taktéž.

III. Organizace vzdělávání a výchovy
plnění osnov a učebních plánů
Minulý školní rok
v ročníku

Název

číslo jednací

1–5

Vzdělávací program ZŠ

16 847 / 96 – 2

Letošní školní rok
v ročníku

Název

číslo jednací

1–4

Vzdělávací program ZŠ

16 847 / 96 – 2

1 ročníku

Vzdělávací program
Venkovská škola

79-01-C/001

V Mateřské škole jsme pracovali podle ŠVP pro MŠ a třídního programu
- Barevné kamínky.
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Údaje o žácích , výsledky výchovy a vzdělávání

1. Základní škola
počet tříd
a
2

celkový počet žáků
a
b
22
21

b
2

počet žáků na třídu
a
b
11,0
10,5

počet žáků na učitele
a
b
11,0
10,5

2. Mateřská škola
a
1

Počet tříd
b
1

Celkový p. žáků
a
b
19
21

Počet ž. na učit.
a
b
9,5
10,5

Průměrná doch.
a
b
0,50
0,50

Počet žáků ve třídách :
l. tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.

6žáků
3žáci
3žáci
2žáci
7žáků

Prospěch žáků v jednotlivých třídách
Počty žáků
ročník
1.
2.
3.
4.
5.

2006/07 2007/08
3
6
4
3
2
3
7
2
6
7

odchod

Prospěli

Neprospěli

2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08
3
6
0
4
3
0
2
2
0
0
1
1
7
1
0
1
6
5
0
1

Během školního roku přestoupili čtyři žáci /přestěhování, přestup/ na jinou školu.
Dva žáci neprospěli a opakují ročníky.
počet neomluvených hodin
minulý školní rok
0 hodin

tento školní rok
5 hodiny

Udělené pochvaly –celkem deset.
Udělená napomenutí- celkem tři.
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Hospitační činnost – Základní škola
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
9
0
4
13

Komentář ředitele školy:
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola.Převážná většina
výuky probíhá v kmenových třídách,pouze na výchovy se děti slučují.Výuka byla ve většině
sledovaných hodin vedena správně. Zjištěné nedostatky- chybělo seznámení s hodinou,
hodnocení a závěr hodiny. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány .
V měsíci březnu byla provedena kontrola ČŠI – na ,,Hodnocení podmínek , průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaných ZŠ.
Sledované oblasti :
° člověk a společnost- společenskovědní vzdělávání
°člověk a příroda – přírodovědné vzdělávání
°jazyk a jazyková komunikace – čtenářská gramotnost
Viz příloha – Inspekční zpráva č.j. ČŠI-63/08-08

Průběh a výsledky vzdělávání -Mateřská škola
Hospitační činnost

pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
3
0
0
3

Komentář ředitele školy:
V MŠ pracují obě učitelky s dlouholetou praxí a spolupracují spolu pátým rokem na
oddělení. Obě používají takové formy a metody práce, které umožňují prožitkové
poznávání a experimentování.Jsou vžité pravidla komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a
učitelkou. Klima v kolektivu je radostné, příznivé.Děti jsou vedeny k sebehodnocení.
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IV.Údaje o dalším vzdělávání pracovníků

Pojmenování výchozího stavu - Základní škola
Učitelky ZŠ mají vysokoškolské vzdělání.
1.-Ing. pedagogickým minimem
2.-Ing. studuje PF učitelství I. stupeň
Učitelky základní školy nesplňují předepsanou kvalifikaci pro práci učitelky I. stupně

DVPP ve sledovaném období školního roku 2007/2008
Ředitelka

Samostudium – Školní vzdělávací program pro MŠ
Třídní vzdělávací program pro MŠ
Učitelka MŠ Školní vzdělávací program pro MŠ
Třídní vzdělávací program pro MŠ
1. učitelka Jazykový kurz angličtiny- středně pokročilí -LB B
2. učitelka Jazykový kurs Angličtiny- středně pokročilí -LB B
Jak na zlobivé žáky
Školní matrika a statistické výkazy a hlášení v Bakalářích
Samostudium
Prázdniny
Počet dnů
Samostudium
Podzimní prázdniny
0
Vánoční prázdniny
6
Výstupní kompetence v ZŠ
Jednodenní prázdniny
2
Příprava na zkoušky z AJ
Jarní prázdniny
21
Úprava TP v ZŠ, ŠVP a TP v MŠ,
Ředitelské volno
0
Celkem
29
Závěr, opatření:
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
Studium k rozšíření odborné
Pí. učitelka TU Liberec ,Pedagogická
kvalifikace
fakulta
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Cizí jazyk
2
Anglický jazyk- obě učitelky ZŠ
Komentář ředitele školy:
Volno pedagogických pracovnic bylo využito na úpravu a doplnění ŠVP v ZŠ,
prohlubování znalostí v AJ.
V MŠ – Třídní vzdělávací program, výstupní kompetence.
Závěr-opatření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat dle
nabídek a plánu DVPP. Pokračovat ve zdokonalování v AJ.

Pojmenování výchozího stavu – mateřská škola
Obě učitelky splňují předepsanou kvalifikaci.
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Odborné školení
Školní jídelna
Informační a
komunikační
technologie
Samostudium
Ředitelka
Učitelka

Školení pro vedoucí zaměstnance
-

1
-

1
1

ŠVP, TVP
TVP, zdokonalování na PC

Komentář ředitele školy:
V tomto školním roce byla velká nemocnost pedagog. pracovnic v ZŠ a nepedagogického
personálu. V rámci zachování kvality výchovné práce byly zrušeny některé objednávky na
DVPP.
Závěr, opatření :
Dle možností využít nabídek na DVPP pro předškolní vzdělávání.

V.
Zájmové vzdělávání:
Školní družina
Počet oddělení
Počet dětí v oddělení

1
21

Prostory školní družiny, školního
klubu
Vybavení školní družiny, školního
klubu

Prostory ŠD jsou stísněné, k dispozici i
tělocvična a stávající třída
Hračky, hry, výtvarný materiál,
tělovýchovné nářadí a náčiní

VI.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Komentář ředitele školy:
Nemáme na škole tyto žáky.

VII.
Akce školy
Akce základní školy
Žákovská vystoupení
Chrastavské slavnosti
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Školní akademie

scénky, tancování, flétny, zpěv

Soutěže
Příprava soutěží pro MŠ na MDD

každoročně

Besedy - ekologie
Lesní království
Hody, hody, doprovody,
Království papíru/viz MŠ/
Vynášení Morany / staré lidové zvyky/

lesní probl., život obyvatel lesa
zvyky a tradice Velikonoc
výroba papíru dříve a dnes
staré lidové zvyky

Kulturní akce-divadla
Bílý medvídek
Jednou v roce na Vánoce
Sůl nad zlato
Alibaba a čtyřicet loupežníků
Popelnice
Tajný lodní denník

představení ND Liberec
K S Liberec – hudební představení
představení ND v Liberci
představení ND v Liberci
ZŠ Chrastava,divadelní představení
představení ND v Liberci

Různé
Muzeum Liberec
Čarodějná noc

Muzeum Chrastava
Výstava k výročí Jednoty bratrské
Školní výlet
Šťastná země

Akce mateřské školy
Akce se zaměřením na ekologii
Království papíru
Hody, hody, doprovody
Lesní království

expozice stálá
dvoudenní spol. akce se ZŠ Nová Ves
pálení čarodějnice,stezka odvahy,
nocování ve škole
branná hra na stopovanou
hledání pokladu
stálá expozice
putovní výstava v SK Chrastava

Radvánovice – přírodní areál
zdraví způsob života
zdravá výživa

výroba papíru dříve a dnes
zvyky a tradice Velikonoc
lesní prob.,život obyvatel lesa
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Děti se formou her, besedy a povídáním dovídají o problematice lesa, zvycích a
tradicích Velikonoc a problematice výroby papíru a jsou vedeny k výchově
ohleduplnosti k životnímu prostředí
Zemědělská farma
exkurse na farmu v Horním Vítkově
/chov koní, skotu, ovcí, koz/
Pálení a pouštění Morany po vodě
seznamování s lidovými zvyky
Divadelní představení
Bílý medvídek
Sůl nad zlato
Vodnická pohádka
O pejskovi a kočičce
Alibaba a čtyřicet loupežníků
Tajný lodní denník
Dětská vystoupení
Školní akademie

Sportovní akce
MDD

Jiné akce
Vláček ZOO v MŠ
Nocování se skřítky

Vánoční besídka
Masopustní karneval
Pálení Čarodějnic
Školní výlet

představení ND v Liberci
představení ND v Liberci
divadélko v kině Chrastava
divadélko v kino Chrastava
představení ND v Liberci
představení ND v Liberci

spol.vystoupení k svátku maminek
zakončení školního roku

sport. akce v rámci oslavy MDD
pro MŠ pořádá ZŠ

vláček ze ZOO, Bílý Tygři vozí děti
společná akce se ZŠ, nocování v MŠ,
zdobení strom. skřítků na šk. zahradě
výroba lampiček z tykví
oslava Vánoc, vánoční zvyky a
vánoční nadílka
oslava Masopustu,příchod jara
výroba a pálení čarodějnice, příchod
jara
přírodní areál Radvánovice
zdravá výživa
zdraví způsob života

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků ZŠ
Přijímací řízení na víceletá gymnázia :
K přijetí ke studiu na Gymnaziu F.X. Šaldy v Liberci chybělo naší žákyni B.
Krchovové půl bodu.
Během prázdnin byla dodatečně přijata, ale nástup žákyně na studia byl po zvážení
rodičů odmítnut.
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Přehled o sběru odpadový surovin a léčivých bylin :
Starý papír
Tetra krabice
PET lahve
Žaludy,kaštany
Baterie

Základní škola
432 kg
1 072 ks
3 268 ks
607 ks

Mateřská škola
238 kg
1 504 ks
1 257 ks
209 kg
-

Celkem
670 kg
2 576 kg
4 525 ks
209 kg
607 kg

Spolupráce se školami.
Základní škola :
a) s malotřídní školou v Nové Vsi /společná akce čarodějná noc, spolupráce na ŠVP/
b) s ZŠ v Chrastavě /vychází nám vstříc při vypalování keramických výrobků ve
svém zařízení, poradenská činnost/

VIII.
Materiálně technické záležitosti
Provedeny :
V měsíci září a říjnu 2007 byla v budově školy zřízena úpravna pitné vody.Výsledky
veškerých rozborů jsou nyní vynikající. Voda je hodnocena ve všech sledovaných
parametrech jako velmi kvalitní. V průběhu roku byly provedeny kontroly a
pravidelné revize :hasících přístrojů,elektrospotřebičů,tělovýchovného
nářadí,komínů,elektroinstalace,revize kotelny.

IX.
Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Krajská hygienická stanice - kontrola pitné vody dne 3.9.2007
Kontrola byla provedena dle. zákona č. 258/2000Sb. podle § 82 odst. 1 a odst.2
písm. a) o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Závěr :
Bezodkladný zákaz používání nejakostní pitné vody ze study zásobující objekt
školního a předškolního zařízení.
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Krajská hygienická stanice - dne 3.10.2007
Předmět a účel kontroly :
Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. Č. 410/205 Sb. , o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí. a mladistvých.
Závěr :
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Veřejnosprávní kontrola – C.J. AUDIT,s.r.o. ze dne 12.12.2007
Předmět a účel prověrky:
Výběrové přezkoušení informací obsažení v roční účetní uzávěrce k 31.12.2006 a
zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku.Předmětem prověrky je
dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, posouzení
vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových
prostředků.Náklady jsou posuzovány z hlediska účelnosti a hospodaření.
Závěr:
Účetnictví je vedeno přehledně.Při kontrole bylo zjištěno porušení právních předpisů
v oblasti účtování o spotřebě LTO a nároku na vrácení spotřební daně.
Mimo výše uvedená zjištění hospodaří organizace v souladu se schváleným
rozpočetem, náklady jsou hospodárné a účelné.
Doporučení :
-Nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.
Doporučuji nadále dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole ve
smyslu zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Okresní správa sociálního zabezpečení ze dne 18.10.2007
Předmětem kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného , tj. ověření rozdílu
mezi skutečným a vykázaným stavem a plnění povinností v nemocenském pojištění.
Závěr:
Organizace postupovala v souladu s ustanovením § 15 zákona 582/1991 Sb.
v platném znění – poskytla součinnost odpovídající oprávněním kontrolních
pracovníků.
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X.
Školská rada
Školská rada byla ustanovena od školního roku 2005/2006 a složena ze tří
členů.Zástupce zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti.
V minulém školním roce se ŠR sešla v září 2007a dubnu 2008 odsouhlasila a
schválila :
Volbu nového člena ŠR za rodičovskou veřejnost
/ byla zvolena paní Bohuslava Vávrová/
Volbu předsedy ŠR
/byla zvolena paní Ing. V. Musichová/
Klasifikační řád
Vnitřní řád školy
Výroční zprávu za uplynulé období.
Školní vzdělávací program pro ZŠ – Venkovská škola
Seznámení se zprávou ČŠI z března 2008
Seznámení s úpravou ŠVP po konzultaci s ČŠI

XI.Přílohy
Rozhodnutí o zákazu používání nejakostní vody č.j. 11071/18/2007,
Sp. Znak 231.4.1
Protokol o kontrolním zjištění ze dne 3.10.2007
Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole – auditorská společnost
Protokol č. 1879/07 Okresní správa sociálního zabezpečení v Liberci
Inspekční zpráva č.j. ČŠI-63/08-08
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B/
Zpráva o hospodaření
1/ Hlavní činností organizace je výchova a vzdělávání dětí.
Základní škola Chrastava Vítkov, p.o., Vítkov 69, 463 31
Chrastava
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007

1. Příjmová část

Název

Celkem

z toho ŠJ

1.

Celkové příjmy

3 015 123 Kč

350 700 Kč

1.1.

Státní dotace

1 923 280 Kč

229 677 Kč

1.2.

Dotace od obce

850 184 Kč

1.3.

Poplatky od zlet. žáků a rodičů

145 185 Kč

1.4.

Příjmy z hospodářské činnost

50 708 Kč

1.5.

Ostatní příjmy

45 766 Kč

121 023 Kč

2. Výdajová část

Název

Celkem

z toho ŠJ
-

2.1.

Investiční výdaje

2.2.

Neinvestiční výdaje

2 985 607 Kč

359 431 Kč

2.2.1.

Náklady na mzdy pracovníků

1 435 400 Kč

170 131 Kč

2.2.2.

Odvody sociál. zdrav.pojištění

499 321 Kč

59 546 Kč
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2.2.3.
2.2.4.

Výdaje na učebnice a učební texty
Výdaje na další vzdělávání
pracovníků

2.2.5.

Stipendia

2.2.6.

Ostatní provozní náklady

2.2.7.

Ostatní jmenovité akce

20 482 Kč
13 247 Kč

1 017 157 Kč

129 754 Kč

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztráty sestavený k
31.12.2007
Příloha č. 2: Rozvaha příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2007
a č. 3: Příloha organizačních složek státu sestavená k 31.12.2007
Příloha č. 4: Finanční vypořádání hospodaření za
rok 2007

Zpracovala: Pakanová Jitka
V Liberci dne 16.4.2008

Hospodářský výsledek z provozních prostředků Města Chrastavy = 20tis. Kč

Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky,
ochranné prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání
= 0 tis. Kč
Hospodářský výsledek tvořen vlastní činností

= 9 tis. Kč

V roce 2007 naše škola skončila s hospodářským výsledkem
podle jednotlivých rozpočtů:
1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace
Města Chrastavy
20 tis. Kč
2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky,
ochr.prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání:
0 tis. Kč
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3. Hospodářský výsledek vytvořen vlastní činností:
9 tis. Kč
Hospodářský výsledek celkem
byl po schválení – Město Chrastava
rozdělen následovně:
a) Přídělem do fondů odměn
b) Přídělem do rezervního fondu
c) Odvodem do státního rozpočtu,zřizovateli

29 tis. Kč

0 tis. Kč
29 tis. Kč
tis. Kč

Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2007:
Fond odměn
Je tvořen v souladu s pravidly hmotné zainteresovanosti
a usměrňování mzdového vývoje. Zřizovatel může dát souhlas k přídělu
do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši nevyčerpaných
mzdových prostředků a z úspor neinvestičních výdajů provozu. Limit
pro maximální příděl je uveden ve výši 20% celoročního objemu mzdových
prostředků. Fond se čerpá na pokrytí překročených mzdových prostředků
stanovených v limitu mzdových prostředků.

10 tis. Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace - z rozpočtu
běžného roku ve výši 2% ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy
a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní příděl se nepočítá
z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného
hospodářského výsledku.
Předpokládaná tvorba v roce 2008
Maximální možné čerpání FKSP v roce 2008

11 tis. Kč

Rezervní fond
Rezervní fond má naše škola rozdělen na:
Rezervní fond Města Chrastavy
Rezervní fond ŠU Liberec
Rezervní fond VHČ
Rezervní fond je finanční fond, jehož tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku není omezena. Dalším zdrojem fondu jsou finanční dary.
Fond je určen k úhradě výdajů nezajištěných v rozpočtu zřizovatele,
k úhradě sankcí a penále a zejména k úhradě zráty.
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39 tis. Kč
317 tis. Kč
308 tis. Kč
0 tis. Kč
9 tis. Kč
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Fond reprodukce investičního majetku
Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného
fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu
ve výši účetních odpisů stanovených odpisovým plánem, schváleným
zřizovatelem. Odpis je složka provozních nákladů, která vyjadřuje
amortizaci, nebo-li fyzické a morální zastarávání odpisového majetku.
Fond lze čerpat na pořízení investičního majetku, finacování oprav.
Odpisový plán na rok 2008
Maximální možné čerpání FRIM na rok 2008 celkem

66 tis. Kč

0 tis. Kč
66 tis. Kč

Informace o majetku organizace k 31.12.2007
Stav dlouhodobého majetku
Stav DHM

254 tis. Kč

Stav DDNM

16 tis. Kč

Stav DDHM

617 tis. Kč

Stav finančních prostředků:
Běžný účet

514 tis. Kč

Účet FKSP

8 tis. Kč

Pokladna

1 tis. Kč

Pohledávky:
Odběratelé:
Ostatní pohledávky

1 tis. Kč
73 tis. Kč

Závazky:
Dodavatelé
Zaměstnanci

3 tis. Kč
118 tis. Kč

Sociální a zdravotní zabezpečení

74 tis. Kč

Ostatní přímé daně

17 tis. Kč

Jiné závazky

55 tis. Kč

(Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou
neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti 10.1.2008).
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V Liberci: 16.4.2008
Zpracovala: Pakanová Jitka
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VÝROČNÍ ZPRÁVA-ŠKOLNÍ JÍDELNA
/na základě Zák 564 /1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů.

Část I.
a/ Název školy, sídlo, právní forma , IZO :

Školní jídelna při

600079805

ZŠ a MŠ, Chrastava, Vítkov 69

příspěvková organizace
b/ Zřizovatel školní jídelny :

Město Chrastava

c/ Druh a typ jídelny :

Jídelna při ZŠ a MŠ

d/ Datum zařazení do sítě :

12.2.1996, v činnosti od 1.9.1945

e/ Vedoucí školního stravování :

Kurzová Vladimíra

f/ Celková kapacita zařízení :

60 obědů
Část II.

a/ Základní údaje :
Celková kapacita
a
b
60
60

Počet strávníků
a
b
55
53

Počet pracovníků
a
b
1,2
1,35

b/ Zaměření zařízení na stravovací programy .
Vaření zdravé výživy :
celozrnné pečivo, kukuřičné výrobky, sojové maso a výrobky, co nejvíce ovoce,
zeleniny, ryby, zrniny a luštěniny.
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Část III.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, OHES, ....
a/ Provedené kontroly / datum, typ, námět, závěry, nejlépe doložené kopií, včetně
opatření provedených na základě zjištění.
Kontrola ve školní jídelně byla provedena.
Krajská hygienická stanice - kontrola pitné vody dne 3.9.2007
Kontrola byla provedena dle. zákona č. 258/2000Sb. podle § 82 odst. 1 a odst.2
písm. a) o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Závěr :
Bezodkladný zákaz používání nejakostní pitné vody ze studny zásobující objekt
školního a předškolního zařízení.
Krajská hygienická stanice - dne 3.10.2007
Předmět a účel kontroly :
Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. Č. 410/205 Sb. , o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí. a mladistvých.
Závěr :
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Přílohy :
Rozhodnutí o zákazu používání nejakostní vody č.j. 11071/18/2007, Sp. Znak
231.4.1
Protokol o kontrolním zjištění ze dne 3.10.2007

Část IV.
Údaje o pracovnících :
a/ Pracovníci zařízení :
Kurzová Vladimíra
Chvojková Jaroslava
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Část V.

Další údaje o zařízení :
a/ Spolupráce s dalšími subjekty v obci, účast zařízení na životě v obci, spolupráce
na aktivitách ŠU, a další, ...
Školní jídelna vyvařuje obědy pro místní důchodce./10 strávníků/

Část VI.
Zhodnocení a závěr
Ucelené hodnocení činnosti zařízení, na jeho základě vznést požadavky, návrhy a
připomínky ke všem subjektům spolupracujících se zařízením.

Školní jídelna ve zrekonstruované budově společného zařízení je v provozu
jedenáctým
rokem, zařízení je nové, postupně jsme vybavovali jídelnu stolním
nádobím, robotem, škrabkou na brambory a dalšími potřebnými věcmi.
V uplynulém školním roce byla kuchyň doplněna drobným kuchyňským nádobím.

Klady:
Nedostatek s kvalitou pitné vody byl odstraněn. V září minulého roku byla zřízena
úpravna pitné vody. Voda je kvalitní a odpovídá předepsaným normám. Zvýšil se
počet cizích strávníků a kapacita školní kuchyně je maximálně využita. Kuchyň je
velice dobře vybavena kuchyňským zařízením a odpovídá všem předpisům. Paní
kuchařka vaří chutně, strava je pestrá.

Za VPJ
Kurzová Vladimíra
Ve Vítkově dne :10.9.2008
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