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Základní škola a Mateřská škola,
Chrastava,Vítkov 69
příspěvková organizace, 463 31 Chrastava, okres Liberec
IČ: 72741724
Tel. 485 143 076, fax:482 322 864 č.u. 181 602 165 /0300

2009/2010
A/ Zpráva o činnosti školy
I. část

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. 1. máje 1

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: http:// 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:
Prac. zař.
ředitelka
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka

Kvalifikace
učit. MŠ
učit.I.st.
učit.III.st
učit. MŠ

Praxe
14 roků
21 roků
20 roků
48 roků

Úvazek
0
1
1
0,48

Kroužky
flétny ZŠ
výtvarný kr.,flétny
těl. a taneční
sběrové akt.

Mateřská škola :
Prac. zařaz.
ředitelka
učitelka

Kvalifikace
Spgš
Spgš

Praxe
32 rok y
1 rok

Úvazek
1
0,9

Kroužky
flétny MŠ
0

Praxe
21 rok
21 rok
12 roků
1rok
14 roků

Úvazek
0,5
0,5
0,9
0,25
0,20

Poznámky
obsluha ČOV

41 až 50 let
celk./žen

51 až důch. Věk důchodci
celk./žen
celkem žen
1
5

Nepedagogičtí pracovníci školy
Prac. zař.
školnice
uklizečka
kuchařka
VPJ
topička

Kvalifikace
základní
základní
základní
vysokošk.
vyučená

Celkem přidělený limit pracovníků 6,39
Věková skladba učitelského sboru
Do 30 let
celkem/žen
1

31 až 40 let
celk./žen
1

1

doba trvání pracovního poměru zaměstnanců
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

1

počet
5
0
1
1
1
8

%
62,5
0
12,5
12,5
12,5
100,0
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
1
0

Komentář ředitele školy
Od školního roku 2009/2010 pracuje v mateřské škole absolventka SpgŠ. Stávající učitelka
MŠ přestoupila na MŠ v Chrastavě jako vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Péče o pracovníky školy
Z FKSP přispíváme pracovníkům na :
1/ na obědy ve výši 10 Kč na den
2/ penzijní připojištění zaměstnancům měsíčně 200 Kč
3/ kulturní akce – pronájem salonku /Den učitelů a předvánoční posezení/
4/ životní výročí – nepeněžní dar /v hodnotě dva tisíce korun- čerpala jedna pracovnice/
5/ příspěvek na rekreaci zaměstnanců – / v hodnotě dva tisíce korun -čerpala jedna
pracovnice /
III.
Organizace vzdělávání a výchovy
plnění osnov a učebních plánů v základní škole
v ročníku
3 –5
1-2

v ročníku
4-5
1-3

Minulý školní rok
název
Vzdělávací program ZŠ

číslo jednací
16 847 / 96 – 2

Vzdělávací program
Venkovská škola

79-01-C/001

Letošní školní rok
Název
Vzdělávací program ZŠ
Vzdělávací program
Venkovská škola

číslo jednací
16 847 / 96 – 2
79-01-C/001

Plán práce – Prevence sociálně patologických jevů
V Mateřské škole jsme pracovali podle vlastního vzdělávacího programu
,,Čas stromových skřítků“
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Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
1. Základní škola
počet tříd
a
2

celkový počet žáků
a
b
19
14

b
2

počet žáků na třídu
a
b
9,5
7

počet žáků na učitele
a
b
9,5
7

2. Mateřská škola
počet tříd

a
1

počet žáků

b
1

a
22

žáci na učitelku

b
20

a
11

b
10

prům. docházka

a
53%

b
62 %

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

3 žáci
3 žáci
7 žáků
1 žáků
0 žáci

Prospěch žáků v jednotlivých třídách
ročník

počty žáků

odchod

prospěli

neprospěli

08/09 09/10

08/09 09/10

08/09 09/10

08/09 09/10

1.

5

3

1

0

3

3

1

0

2.

7

3

1

0

7

3

0

0

3.

5

7

3

0

1

7

1

0

4.

0

1

0

0

0

1

0

0

5.

2

0

1

0

1

0

0

0

Během školního roku jsme neměli žádné přestupy žáků.
počet neomluvených hodin
minulý školní rok
0 hodin

tento školní rok
0 hodin

Udělené pochvaly na konci školního roku v ZŠ od třídních učitelek– celkem pět.
Pochvaly byly uděleny za svědomitou přípravu a přístup ke školním povinnostem.
Udělené pochvaly ředitelkou školy – v ZŠ celkem devět.
Za vzornou reprezentaci školy na Chrastavských slavnostech.
Udělené pochvaly ředitelkou školy v MŠ – tři pochvaly.
Za vzornou reprezentaci školy na Chrastavských slavnostech.
Snížená známka z chování – žádná.

Základní škola a Mateřská škola,Chrastava, V í t k o v 69 – příspěvková organizace,
463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fax: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300

IČ:72741724

Hospitační činnost – Základní škola

pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
4
0
0
4

Komentář ředitele školy:
Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacích programů v kmenových třídách.

Hospitační činnost - Mateřská škola
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
4
0
0
4

Komentář ředitele školy:
V MŠ pracuje ředitelka školy se začínající učitelkou, absolventkou pedagogické školy.
Paní učitelka se velmi rychle zapracovala. V kolektivu dětí má přirozenou autoritu.
Obě učitelky spolupracují, používají takové formy práce, které umožňují prožitkové
poznávání , v kolektivu vládne radostné a příznivé klima.

IV.Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Pojmenování výchozího stavu - Základní škola
Jedna učitelka ZŠ splňuje předepsanou kvalifikaci pro I. stupeň.
Druhá učitelka má vysokoškolské vzdělání a pedagogické minimum.

DVPP ve sledovaném období školního roku 2009/2010
1. učitelka

2. učitelka

Jazykový kurz Aj
Didaktika matematiky 2
/Klíčové kompetence ve vzdělávání v oblasti Ma a její aplikace na 1. st. ZŠ/
Country tance pro pedagogy
Jazykový kurz Aj
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Samostudium ZŠ a MŠ
Prázdniny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní prázdniny
Jarní prázdniny
Ředitelské volno
Celkem

Počet dnů
5
6
2
12
0
25

Samostudium
indiv. integrační plány
samostudium Aj, učební pomůcky
0
výzdoba, učební pomůcky k integraci
0

Závěr :
Volno využívat k prohlubování odborných znalostí v oblastech předškolního a školního
vzdělávání, výrobě potřebných pomůcek jak v MŠ, tak v ZŠ./integrace, atd./

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: žádné

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Cizí jazyk

2 učitelky ZŠ

Anglický jazyk-

Komentář ředitele školy:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat dle nabídek a plánu
DVPP. Pokračovat ve zdokonalování v AJ. V ZŠ prohlubovat vědomosti pro výuku
dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.
V MŠ – učitelka MŠ byla přijata na vysokoškolské dálkové studium volnočasových
aktivit na PF v Liberci.
Pojmenování výchozího stavu – mateřská škola
Obě učitelky splňují předepsanou kvalifikaci.
DVPP ve sledovaném období Mateřská škola
Ředitelka

Specifika řízení malotřídních škol
Bezpečnost práce a PO
EU – peníze školám
Učitelka MŠ Zabezpečení výuky pro žáky se specifickými potřebami

Odborné školení
Školní jídelna
Hygienické minimum
ve stravovacích
službách

1
1

Školení pro vedoucí zaměstnance
Vedoucí provozní jednotky
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V.
Zájmové vzdělávání:
Školní družina
Počet oddělení
Počet dětí v oddělení

1
13

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.

Komentář ředitele školy:
Školní děti využívají proto i stávající třídu a tělocvičnu.
Vychovatelka je kvalifikovaná učitelka MŠ a pracuje na částečný úvazek.
/ vykonává důchodkyně/
Ranní družina formou kroužků. /jazyková příprava, harmonizační kroužek,
základy AJ – vykonává učitelka ZŠ/

VI.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Komentář ředitele školy:
Na škole jsou tři integrovaní žáci. Na žáky si pí. učitelky vypracovaly individuální
plány. Žákům je věnována maximální péče, byly zakoupeny pomůcky potřebné
k individuální práci. Nápravy jsou prováděny kvalifikovanou učitelkou ZŠ . Na škole
pracuje externě logopedická pracovnice.

VII.
Akce školy
Akce mateřské školy
Akce se zaměřením na ekologii
Kam s pytlíkem od bonbónů
Čmelák
Království papíru
Čmelák
Dejte vejce malovaný
Čmelák
Výukové programy
Čmelák
Děti se formou her a besedy dovídají o problematice lesa, zvycích a tradicích Velikonoc.
Jsou vedeny k výchově ohleduplnosti k životnímu prostředí .
Zemědělská farma
exkurse na farmu v H. Vítkově
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/chov koní, skotu, ovcí, koz/
seznamování se starými lid. zvyky

Pálení čarodějnice

Divadelní představení
Hrnečku vař
Vánoce s Kulišákem
Sůl nad zlato
Přijel bílý medvídek
Ferda mravenec
Princezna se zlatou hvězdou
Alibaba a čtyřicet loupežníků

ND
ND
ND
ND
KS Liberec
KS Liberec – E. Hrušková
ND

Dětská vystoupení
Vystoupení na školní akademii

k svátku maminek
zakončení šk. roku a rozl.s předškoláky
Vystoupení na Chrastavských slavnostech – taneční vystoupení

Sportovní akce
MDD

Jiné akce
Výstava dětských prací v IC Chrastava –
Mašk. karneval s kouzelnickém předst. –
Policie Chrastava –
Ukázka psů a canisterapie -

sport. akce v rámci oslavy MDD
pro MŠ pořádá ZŠ

Zima očima dětí MŠ – prezent.ml.kamarádů
Dětská shou z Bradavic- Karel Marcolli
dopravní výchova - bezpečnost dětí na silnici
výcvik psů, psí plemena , jak se chovat ke
psům,jak reag. na útok, hry se psi

Akce základní školy
Žákovská vystoupení
Chrastavské slavnosti
Školní akademie

žákovské vystoupení
Flétny, tanečky
žákovské vystoupení
Flétny, zpěv s kytarou, tanečky
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Soutěže
Příprava soutěží pro MŠ na MDD

sportovní soutěže, oslava dne dětí

Besedy - ekologie
Kam s ním
Dejte vejce malovaný

Čmelák /sběr a třídění odpadu/
Čmelák /lidové zvyky a tradice/

Kulturní akce-divadla
Hrnečku vař
Přijel bílý medvídek
Sůl nad zlato
Vánoce s Kulišákem
Princezna se zlatou hvězdou
Alibaba a čtyřicet loupežníků
Ferda mravenec
Hodina zpěvu

Různé
Návštěva výstavy v IC Chrastava
Policie ČR – dopravní výchova
Indiáni
Čarodějný den

ND
ND
ND
ND
KS Liberec
ND
KS Liberec
KS Liberec /J.Uhlíř/

Zima očima dětí MŠ- prezentace naší MŠ
bezpečné chování na vozovce
cyklisté, chodci
projektový den /odlišnost etnika,
kultury, způsob života/
projektový den / staré lidové zvyky,
vliv přírodních podmínek na život lidí /

Fotogalerie z projektového dne Indiání a Masopust na MŠ byla zhotovena výstavka a
propagace naší školy ve fotoateliéru Jana v Chrastavě na náměstí 1. máje./březen 2010/
Školní výlet
Základní škola

Státní zámek Lemberk ve Lvové
/Jak žili naši předkové /

Fotogalerii z akcí možno shlédnout na http://www.skolavitkov.cz

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků ZŠ
Vyznamenání v prvním pololetí
Vyznamenání v druhém pololetí
Neomluvené hodiny

dvanáct žáků
dvanáct žáků
žádné
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Snížená známka z chování

žádná

Přehled o sběru odpadový surovin a léčivých bylin :
Starý papír
Tetra krabice
PET lahve
Žaludy,kaštany
Baterie

Základní škola
1 476 kg
2 761 ks
4 968 ks
115 kg
249 ks

Mateřská škola
548 kg
1 091 ks
4 268 ks
122 kg
0 ks

Celkem
2 024 kg
3 852 ks
9 236 ks
237 kg
249 ks

Spolupráce se školami a ostatními subjekty :
Mateřská škola spolupracuje tradičně s MŠ Bílý Kostel – školní výlet na závěr školního roku
Indiánská vesnička v Růžové.
Kaštany a žaludy - pro místní myslivecké sdružení pro lesní zvěř.
Ostatní odpadové suroviny si odváží Sběrné suroviny Liberec. Děti jsou ze zisků sběru
odměňovány cenami a je přispíváno na školní akce.

VIII.
Materiálně technické záležitosti
:
Provedeny
1/ Vybavení školní zahrady houpacím koníkem a minikolotočem /z rozpočtu školy/
2/ Generální oprava přístupové terasy k MŠ- havarijní stav /hrazeno z FO zřizovatele/
3/ Oprava omítky a schodů při vstupu do ZŠ / hrazeno z rozpočtu zařízení/
4/ Oprava omítky ve skladu potravin a areálu kuchyně včetně vymalování /hrazeno z
rozpočtu zařízení /
5/ Generální oprava obou kotlů na LTO / zatopení při srpnové povodnihrazeno pojišťovnou- pojistka zřizovatele/
6/ Generální oprava úpravny vody /zatopeno při srpnové povodni – materiál i práce –
sponzorský dar firmy a IVAR CS, spol. s.r.o./pan Ing. Zumr/ a Hygie Liberec /pan
Peniška/ Odhadovaná částka sponzorského daru je asi 150 tis. Kč.
7/ Mostek ke škole ze silnice – zcela zničen povodní. Máme zapůjčený od armády kovový
z hmotných rezerv státu nejdéle na 3 roky.

Kontroly a pravidelné revize :
hasících přístrojů
tělovýchovného nářadí
komínů
elektroinstalace a hromosvodů
kotelny
komínů
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Mimořádné události
V sobotu dne 7.srpna 2010 přišla do naší obce povodeň- tisíciletá voda. Napáchala
škody v celém kraji.V naší obci na několika místech doslova odnesla silnici a několik
můstků přes potok včetně můstku k naší škole.
V celé oblasti byl vypnut elektrický proud a díky této skutečnosti nám spodní voda
zcela zatopila kotelnu a sklepy. V kotelně byla voda asi do 1,20 výšky a zatopila kotle
na LTO a úpravnu vody- čerpadla na vodu a nádrže s chemikáliemi. Byly poškozeny
kotle, na nádržích byly zcela zničeny čerpadla, chemikálie se vylily a promíchaly
s vodou ze zatopení.Chemikálie z nádrží přispěly k závažnějším poškozením na
zařízení kotlů.
Jednalo se o kyselinu chlorovodíkovou, Savo a hypermangan. Škody na zařízeních
zatím nejsou přesně vyčísleny, ale půjdou do desetitisíců. Nový mostek ke škole nám
zapůjčila Armáda české republiky. Mostek můžeme používat maximálně tří roky.
Úpravna vody - zprovozněna na náklady firmy IVAR CS, spol. s r.o. a firmy Hygie
Liberec - sponzorský dar firem . / tyto firmy nám úpravnu vody zřizovaly/
Náklady na generální opravu kotlů ponese zřizovatel./ pojistka budovy/.

IX.
Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Krajská pobočka pro Liberecký kraj
Územní pracoviště Liberec
Vzdušná 1360/6, 460 010 Liberec
Kontrola byla provedena dne14.10.2009 za období 1.11.2006 –31.8.2009
Předmět kontroly:
- kontrola registrace plátce
- kontrola oznamovací povinnosti plátce pojistného
- kontrola dodržování termínů splatnosti plateb
- kontrola správnosti stanovení vyměřovacích základů
Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
Frýdlantská 1399/20
Liberec 1
Kontrola byla provedena 20.5.2010 za období 1.9.2007 - 31.3.2010
Předmět kontroly:
-kontrola pojistného
-plnění povinností v nemocenském pojištění
-plnění povinností v důchodovém pojištění
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X. Školská rada
Členové ŠR :

Zástupce zřizovatele

p. P. Pěch

Zástupce nezletilých žáků

pí. M. Pavelková

Zástupce školy

pí. Ing. V. Musichová

Předsedkyně ŠR

pí. Ing. V. Musichová

V minulém školním roce se ŠR sešla dvakrát.
Odsouhlasila Výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009.
Proběhla volba členů do ŠR.
Proběhla volba předsedy ŠR.

XI.Přílohy

Zpráva o výsledku kontroly VZP ze dne 14.10.2009
Protokol o kontrole pojistného – OSSZ ze dne 20.5.2010
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B/
Zpráva o hospodaření
Základní škola Chrastava Vítkov, p.o., Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Zpráva o hospodaření za rok 2009 - komentář
V roce 2009 naše škola skončila s hospodářským výsledkem
podle jednotlivých rozpočtů:
1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace
Statutárního města Liberec:
0 tis. Kč
2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky,
ochr.prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání:
0 tis. Kč
3. Hospodářský výsledek vytvořen vlastní činností:
10 tis. Kč

Hospodářský výsledek celkem

10 tis. Kč

Byl po schválení Městem Chrastva rozdělen takto:
a) Přídělem do fondů odměn
b) Přídělem do rezervního fondu
c) Odvodem do státního rozpočtu,zřizovateli

0 tis. Kč
10 tis. Kč
tis. Kč

Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2009:
Fond odměn

10 tis. Kč

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.

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

19 tis. Kč
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z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného

hospodářského výsledku.
Předpokládaná tvorba v roce 2010

34 tis. Kč

Maximální možné čerpání FKSP v roce 2010

53 tis. Kč

Rezervní fond

563 tis. Kč

Rezervní fond má naše škola rozdělen
na:
Rezervní fond Město Chrastava
Rezervní fond ŠU Liberec
Rezervní fond VHČ

550 tis. Kč
0 tis. Kč
13 tis. Kč

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.

Fond reprodukce investičního majetku

66 tis. Kč

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.

Informace o majetku organizace k 31.12.2009
Stav dlouhodobého majetku
Stav DHM

254 tis. Kč

Stav DDNM

16 tis. Kč

Stav DDHM

643 tis. Kč

Stav finančních prostředků:
Běžný účet

857 tis. Kč

Účet FKSP

15 tis. Kč

Pokladna

2 tis. Kč

Pohledávky:
Odběratelé:
Ostatní pohledávky

0 tis. Kč
108 tis. Kč
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Závazky:
Dodavatelé
Zaměstnanci

1 tis. Kč
170 tis. Kč

Sociální a zdravotní zabezpečení

99 tis. Kč

Ostatní přímé daně

28 tis. Kč

Jiné závazky

99 tis. Kč

(Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou
neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti 10.1.2010).

V Liberci: 8 .4. 2010
Zpracovala: Chvátalová Dana
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Finanční vypořádání za rok 2009
Organizace:
Provozní prostředky:

ZŠ a MŠ Vítkov
Příspěvek
na provoz

celkem příspěvek

947 184,00

čerpání energií
celkem náklady z příspěvku

Doplňková
Dotace na
vzdělávání

Celkem

činnost

1 923 532,00

2 870 716,00

0,00
947 184,00

0,00
1 923 532,00

2 870 716,00

výsledek provozu

0,00

0,00

výsledek energií

0,00

0,00

Hospodářský výsledek

0,00

0,00

9 966,00

9 966,00

Odvod do rozpočtu zřizovatele

0,00

odvod do státního rozpočtu
příděl do fondu odměn

0,00

příděl do rezervního fondu

Investiční dotace:

0,00

Skutečné čerpání

Rozpočet

In. Příspěvek zřizovatele

0,00

0,00

9 966,00

Rozdíl
0,00

0,00

Invest. dotace státní

0,00
0,00

Celkem investice

Přímé NIV UZ 33 353
Platy

9 966,00

Rozpočet

0,00

Skutečnost

0,00

Zůstatek

Na odvody

1 386 114,00

1 386 114,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

472 978,00

451 588,56

21 389,44

Příděly FKSP

27 724,00

27 724,00

0,00

ONIV

31 716,00

53 105,44

-21 389,44

1 923 532,00

1 923 532,00

0,00

OPPP
Odvody

Celkem rozpočet
Platy ped.prac.UZ 33 005
Platy

Rozpočet
83 824,00

Skutečnost

Zůstatek
83 824,00

Na odvody
0,00

0,00
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Pojistné
Příděly FKSP
Celkem rozpočet

28 500,00

28 500,00

0,00

1 676,00

1 676,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

RP Hustota a spec. UZ 33 015 Rozpočet
Platy
pojistné
Příděly FKSP
Celkem rozpočet

Skutečnost

pojistné

188 476,00

0,00

0,00

64 081,00

64 081,00

0,00

0,00

3 768,00

3 768,00

0,00

256 325,00

256 325,00

0,00

Školní vybavení UZ 33 017

Skutečnost

Zůstatek

Na odvody

20 589,00

20 589,00

0,00

0,00

6 999,00

6 999,00

0,00

0,00

412,00

412,00

0,00

28 000,00

28 000,00

0,00

Příděly FKSP
Celkem rozpočet

Na odvody

188 476,00

Platy neped. prac. UZ 33 016 Rozpočet
Platy

Zůstatek

Rozpočet

Skutečnost

Zůstatek

ONIV

3 000,00

Celkem rozpočet

3 000,00

0,00

3 000,00

Celkem Liberecký kraj

2 324 857,00

2 321 857,00

3 000,00

Odvod

3 272 041,00

vedoucí odboru ekonomiky

0,00

Na odvody

3 000,00

0,00

ředitel školy
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VÝROČNÍ ZPRÁVA-ŠKOLNÍ JÍDELNA
/na základě Zák 564 /90 § 6odst. 3 ve znění pozd. předpisů /

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

600079805

Školní jídelna při

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

e/ Vedoucí školního stravování :

Mgr. Romana Sobotková

f/ Celková kapacita zařízení :

60 obědů
Část II.
a/ Základní údaje :

Celková kapacita
a
b
60
60

Počet strávníků
a
b
42
46

Počet pracovníků
a
b
1,35
1,25

b/ Zaměření zařízení na stravovací programy
Vaření zdravé výživy :
Celozrnné pečivo, kukuřičné výrobky, sojové maso a výrobky, co nejvíce zařazovat
ovoce, zeleninu, ryby, zrnin, luštěniny a mléčné výrobky. Dbát na dodržování pitného
režimu.
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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 provedena dne 16.3.2010 a následná 27.4.2010
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
Husova 64, 631 31 Liberec
Dne 16.3.2010
Předmět a účel kontroly :
Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle :
Nařízení ES č. 852/2004
Nařízení ES č. 178/2002
Zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č.1372004 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
Dne 27.4.2010
Předmět a účel kontroly:
Státní zdravotní dozor dle :
vyhlášky č. 258/200 Sb.
vyhlášky č. 343/2009 Sb.
přílohy přiloženy

Část IV.
Údaje o pracovnících
a/ Pracovníci zařízení :
VPJ

PF

1 rok praxe

Kuchařka

zaučená

12 roků praxe
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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, ...

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 společného zařízení je v provozu čtrnáct roků. Vyvařovna je velmi dobře
vybavena veškerým potřebným zařízením i stolním nádobím.
Klady:
Kuchyň je velice dobře vybavena kuchyňským zařízením a odpovídá všem předpisům.
Paní kuchařka vaří chutně, zdravě.
Zápory:
Současné programové vybavení je zastaralé a pořízení nového převyšuje naše finanční
možnosti.

Za VPJ
Mgr. R. Sobotková

Ve Vítkově dne : 7.září 2010

