Výroční zpráva 2016 - 2017
Zřizovatel: Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, PSČ 544 64 Kocbeře, okres
Trutnov, IČO 00 27 80 09
Součásti organizace: Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna
V Základní škole v Kocbeřích bylo v tomto školním roce vyučováno
5 ročníků 1. stupně ve dvou třídách :
I. třída – 1., 2. a 5. ročník – tř. učitelka Mgr. Sofia Hladíková
II.třída - 3. - 4.ročník – tř. učitelka Mgr.Ivana Venzarová
Škola měla zapsaných 25 žáků
Počet žáků v následujících ročnících: 1.ročník - 2 žáci
2.ročník - 8 žáků
3.ročník - 9 žáků
4ročník - 4 žáci
5.ročník - 2 žáci
Žáci zameškali 1931 omluvených hodin tj. 77,2 omluvených hodin průměrně na
jednoho žáka. Neomluvené hodiny nebyly.
Nikdo nebyl hodnocen z chování výchovným stupněm 2 ani 3, všichni žáci a
žákyně postoupili do vyššího ročníku.
Vyučujeme dle
- v 1.- 5. ročníku ŠVP Jak si poradit a jak se ve světě neztratit č.j.4/2016
Prevence sociální patologockých jevů byla prováděna podle preventivního
plánu na daný školní rok. Preventistkou byla paní Ivana Venzarová a úkoly na
daný rok byly splněny.
Žáci 1.- 2.ročníku absolvovali program podpory zdraví a prevence kouření pro
mladší školní věk „Normální je nekouřit“ ( Pedagogická a lékařská fakulta MU
Brno)
Žáci 3. – 5. Ročníku absolvovali 2 celodenní preventivní programy „Spirála“
s lektorkami společnosti ProstorPro z Hradce Králové.
Škola pracovala podle plánu Výchovy ke zdraví a Plánu environmentální
výchovy pro daný rok.

Zaměstnanci školy:
Mgr.Sofia Hladíková – ředitelka školy, třídní učitelka v I.třídě, aprobace 1.stupeň,
100% prac. úvazek
Mgr.Ivana Venzarová – třídní učitelka II.třídy, UJEP Ústí nad Labem, aprobace
1.stupeň, následně studium speciální pedagogiky, 100% prac. úvazek
Romana Makaloušová– vychovatelka ŠD
učitelka – 45% prac. úvazek, absolventka SPgŠ

–

65%

prac.

úvazek,

Eliška Bihariová – školnice, prac. úvazek 60%
Zápis žáků do prvního ročníku proběhl 6.4. a bylo zapsáno 7 žáků
Do 6. ročníku Základní školy Schulzovy sady ve Dvoře Králové n.L. postoupili
2 žáci, jeden z nich do matematické třídy
Ve škole byl 1 integrovaný žák s poruchou učení, 2 další žáci měli
diagnostikovány poruchy učení mírnějšího charakteru a i jejich práce byla
důsledně individualizována, další 4 žáci rovněž pro poruchy učení a chování byli
zařazeni do 1.stupně podpůrných opatření a jednomu z nich bylo doporučeno
vyšetření v PPP. Jeden žák byl šetřen v PPP pro mimořádné nadání a učitelé s ním
tedy pracovali dle doporučení ve zprávě z PPP.
Zřizovatel provedl veřejnoprávní kontrolu hospodaření za rok 2016
Vzdělávání pedagogů
Hladíková Sofia
Konference Pozitivní škola 2017-08-17
Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ
Kapradí – krajská konference EVVO – 8 hodin
Setkání lídrů – Otevíráme dveře do výuky
Řešení aktuálních problémů v řízení školy
Novela právních předpisů
Konference „Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme
Víkendový kurz as následné jednodenní setkání lídrů projektu Mistři kolegiální
podpory v přírodovědné gramotnosti
Samostudium – Metodika AJ
Metodická pomoc v oblasti práce se žáky s poruchami učení a chování – Ivana
Venzarová – speciální pedagog
Samostudium portálu www.eduin.cz, www.rodicevitani.cz
Samostudium odborné literatury a odborného tisku

Venzarová Ivana
Romský žák ve třídě
Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ
Inkluze – kolegiální podpora
Přírodovědná gramotnost formou MZU – kolegiální podpora
Aktuální samostudium
- Metody aktivního učení
- Čtenářská gramotnost
Mentoring a metodická pomoc - ředitelka školy Sofia Hladíková
Samostudium portálu www.rvp.cz a http://www.veskole.cz/, www.eduin.cz,
www.rodicevitani.cz a dalších vzdělávacích portálů
Samostudium odborné literatury a odborného tisku
Makaloušová Romana
Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ
Přírodovědná gramotnost formou MZU – kolegiální podpora
Aktuální samostudium
- Metody aktivního učení
- Čtenářská gramotnost
Mentoring a metodická pomoc - ředitelka školy Sofia Hladíková
Metodická pomoc v oblasti práce se žáky s poruchami učení a chování – Ivana
Venzarová – speciální pedagog
Pokračovat samostudiem literatury v prohlubování vědomostí zejména
v osobnostně sociální výchově.
Samostudium portálu www.rvp.cz, www.eduin.cz, www.rodicevitani.cz a
http://www.veskole.cz/
Samostudium odborné literatury a odborného tisku
Podané granty a projekty
Uspěli jsme s grantovou žádostí „Podél staré hranice do sousední vesnice“ na
obnovu naší naučné stezky mezí Kocbeřemi a Kohoutovem, kde jsme získali
60 000Kč na obnovu naučné stezky a výsadbu třešňové aleje.
Druhá byla žádost z Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva
č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů - zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP „Zvýšení a
zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Kocbeře“, kde jsme získali na dobu dvou let
513 000 Kč na realizaci „měkkých projektů“ , zejména využití dvou asistentek

v MŠ a ZŠ, vzdělávání pedagogů, rozvoj čtenářské gramotnosti a vybavení MŠ a
ZŠ pomůckami.
Dále jsme úspěšně podali žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v programu
Podpora zabezpečení mateřských škol tvořených třídami prvního stupně
s počtem tříd do pěti, kde žádáme o maximální podporu 40 000 Kč.
Škola je zapojena do projektu Mistři kolegiální podpory v přírodovědné
gramotnosti SEV Lipka a Sever, kde pracujeme společně se ZŠ Hajnice na
rozvoji přírodovědné gramotnosti metodou Místně zakotveného učení .
Ivana Venzarová se dále zapojila do partnerského projektu kolegiální podpory
ZŠ Strž a PdF UP Olomouc, kde se věnují inkluzi.
Účastníci obou projektů se společně vzdělávají vždy jednou měsíčně 4 hodiny.
Realizace plánu činnosti 2016 - 2017
Září
-

Slavnostní zahájení školního roku s rodiči a představiteli obce
Školní řád, třídní pravidla, bezpečnost
Běh naděje
Třídění odpadů
Vlastivědná vycházka – historie a památky obce
Zahájení projektu ŠUŽ – vycházka, sběr materiálu, výtvarná činnost
Den jablíček

Říjen:
- Den draků
- Projekt ŠUŽ – výtvarné práce, sumarizace materiálů, výsadba stromků
- 28.říjen – vznik Československa

Listopad:
- Den strašidel a Kocbeřské strašidlení
- Památka zesnulých – hřbitovy, pomníky a hroby v obci
- Divadelní představení Ezopovy bajky
- Divadelní představení Zapomněli na mě
- Zakončení projektu ŠUŽ
- 17.listopad
- Pedagogická rada
- Třídní schůzky
- Program primární prevence Prostor-Pro HK

Prosinec:
-

Vánoce v Evropě
Návštěva čerta a anděla
Vánoční trhy
Adventní koncert
Mikuláš, společné oslavy u stromečku, vánoční zvyky
Vánoční dílna pro veřejnost
Vánoce v lese
Program primární prevence Prostor-Pro HK

Leden:
-

Pololetní hodnocení, pedagogická rada
První pomoc
Bezpečnost při zimních sportech
Zahájení plaveckého výcviku
Návštěva předškoláků v první třídě

Únor:
-

Ochrana člověka za mimořádných situací
Plavecký výcvik
Pochod smrti – vycházka k památníku (výročí)
Masopust ZŠ Podharť + prohlídka školy
Dopravní výchova – Chodec v dopravním provozu – DDM Jednička
Prevence vzniku požárů – program HZS

Březen:
-

Prevence vzniku požárů – program HZS
Ukázka výcviku dravců
Mezinárodní den vody
Měsíc internetu, bezpečný internet
MDŽ
Den podle Amose
Plavecký výcvik
Program primární prevence Prostor-Pro HK
Exkurze do místní knihovny
Třídní schůzky

Duben:
-

Den Země – sázení stromků
Den čarodějnic
Velikonoční dílna pro veřejnost
Pedagogická rada a čtvrtletní hodnocení
Ukončení plaveckého výcviku

- Program primární prevence Prostor-Pro HK
- Návštěva dětí z MŠ
- Divadelní představení „O drakovi, co neuměl létat.
Květen:
-

Svátek práce
Den osvobození od fašismu – návštěva hrobu a památníku
Den matek – vystoupení žáků a zahradní slavnost
Den Slabikáře
Dopravní výchova na dopravním hřišti
Zápis do 1.ročníku
VKZ – projekt Zdravé zuby - zakončení
Divadelní představení V hlavě – ZUŠ Open v ZOO
Návštěva ZOO
Exkurze do planetária a elektrárny Hučák v Hradci Králové

Červen:
- Akce SOP Podkrkonoší o Podkrkonošskou Sněženku
- Den dětí na koupališti ve Dvoře Králové n. L. + pěší cesta zpět do
školy
- Spaní ve škole a exkurze na farmu
- Průkaz cyklisty
- Výstava Medový svět
- Dopravní výchova na dopravním hřišti
- Projekt Normální je nekouřit
- Program primární prevence Prostor - Pro HK
- Závěrečná pedagogická rada a závěrečné hodnocení
- „Malé maturity“ – prezentace závěrečných prací žáků 5. ročníku
- Výročí Bitvy u Trutnova 1866 – návštěva hřbitůvku
- Pasování prvňáčků a návštěva MŠ
- Slavnostní ukončení školního roku
- Slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku a SPOZem
Všechny výše zmíněné aktivity vychází z obsahu a cílů učiva 1. stupně a
směřují k získávání klíčových kompetencí dle ŠVP Jak si poradit a jak se ve
světě neztratit.
Od ledna do dubna absolvovali žáci plavecký výcvik v Plavecké škole
TJ Lokomotiva Trutnov.
Žáci 5. ročníku byli zařazeni do výběrového testování ČŠI.
Dopravní výchova II. třídy proběhla v měsících únor až červen a byla završena
„ Průkazem cyklisty“, pro 4. a 5. ročník.

27. června odcházející žáci prezentovali svoje práce a dostali „ Malé maturitní
Vysvědčení“
Tělocvična je využívána i při volných hodinách k relaxaci, rovněž školní zahradu
využíváme za pěkného počasí i při velkých přestávkách, trávíme zde i některé
vyučovací hodiny. Snažíme se využívat pěkného přírodního prostředí školy jak
k výuce přírodovědných, vlastivědných a estetických předmětů, tak zejména
v činnosti ŠD. V zimě chodíme sáňkovat.
Ve výuce i v mimoškolní činnosti jsou hojně využívány školní počítače a
interaktivní obrazovky v každé třídě, žáci 1.- 3. ročníku na nich pracují dle volby
při volných hodinách v rámci ŠD a žáci 4. a 5. mají předmět Informatika jako
součást ŠVP.
K rozvoji rozumových schopností i testování jejich postupného vývoje, používáme
testy ČSI a samozřejmě i řadu výukových programů z vybavení školy.
I nadále vedeme žáky v duchu výchovy k trvale udržitelnému životu, proto
třídíme odpad, zajišťujeme pitný režim - vaření čaje, staráme se o květinovou
výzdobu školy, seznamujeme žáky s okolím a souvislostmi.
Jsem ráda, že tento způsob práce a naladění pro stejné cíle sdílí i moje
kolegyně.
Školní družina je významnou složkou naší školy a její činnost plně odpovídá
celkové koncepci a vhodně ji doplňuje.
V závěru školního roku a během školních prázdnin zřizovatel zajistil kompletní
novou fasádu školy a na zahradě byla dokončena instalace nových cvičebních
prvků.
Máme velmi dobré zázemí v obci jako zřizovateli, pro kterou je škola skutečně
prioritou, byť jsou náklady na provoz školy skutečně vysoké. Naši žáci mají
hrazeny učební pomůcky i materiál, což je nespornou výhodou, jak pro sociálně
slabší rodiny, tak pro pedagogy, kteří mají lepší podmínky k práci.
Spolupracujeme s dalšími organizacemi ať už na akcích jednorázových nebo
dlouhodobějšího charakteru. Patřil mezi ně SPOZ Kocbeře, knihovna Kocbeře a
Základní školy ve Dvoře Králové n.L, SEVER, Společnost JOB o.s, SŠIS, DDM
Jednička ve Dvoře Králové n.L., KRNAP a další.
Velmi si vážím toho, že ochotně pomáhají i mnozí rodiče našich žáků.
Oceňujeme i důvěru a dobré vztahy, které má škola nejen se zřizovatelem a rodiči
žáků, ale i s širší veřejností.
V Kocbeřích 1.9.2017

Mgr.Sofia Hladíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCBEŘE, okr.TRUTNOV
KOCBEŘE 126, 544 64 KOCBEŘE, IČO 70156697
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
V souladu se zákonem ČNR č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, je zpracována tato výroční zpráva
o hospodaření.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
POSKYTNUTO

POUŽITO

VRATKY

A. VÝNOSY CELKEM

4 528 651,69

4 528 651,69

0

A1. PŘÍJMY - FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z MŠMT CELKEM

3 298 894,00

3 298 894,00

0

A1.1. PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ - 33353

3 153 400,00

3 153 400,00

0

A1.2. ROZVOJOVÝ PROGRAM - 33052

69 664,00

69 664,00

0

A1.3. ROZVOJOVÝ PROGRAM - 33044

15 000,00

15 000,00

A1.4. EU - 33063

60 830,00

60 830,00

A2. ŠUŽ

118 000,00

118 000,00

A3. FINANČNÍ PROSTŘEDKY OD ZŘIZOVATELE

830 000,00

830 000,00

306,69

306,69

218 199,00

218 199,00

56 198,00

56 198,00

7 054,00

7 054,00

0,00

0,00

A4. ÚROKY
A5. VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
A6. JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY
A7. ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ - HL.ČINNOST
A9. ŠKOLA NA DOTEK

POSKYTNUTO
B. NÁKLADY CELKEM
B1. VÝDAJE - FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z MŠMT CELKEM

POUŽITO

VRATKY

4 454 534,14
3 298 894,00

3 298 894,00

0,00

B1.1.UZ 33353

3 153 400,00

3 153 400,00

0,00

2 255 200,00

2 255 200,00

0

30 000,00

30 000,00

0

777 000,00

766 771,00

10 229,00

* ODVODY NA FKSP

33 800,00

33 827,43

-27,43

* ONIV

57 400,00

67 601,57

-10 201,57

0,00

0,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE
* PLATY PEDAGOGOVÉ
* OON PEDAGOGOVÉ
ORIENTAČNÍ UKAZATELE
* ODVODY NA POJISTNÉ

*** V TOM NEMOC
*** V TOM UČEBNÍ POMŮCKY ZŠ

38 685,00

*** V TOM UČEBNÍ POMŮCKY MŠ

18 316,57

*** V TOM DVPP ZŠ

2 200,00

*** V TOM DVPP MŠ

2 000,00

B1.2.UZ 33052

69 664,00

69664,00

51 413,00

51 413,00

17 480,00

17 480,00

771,00

771,00

15 000,00

15000

60830

60 830,00

118 000,00

118 000,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE
* PLATY PEDAGOGOVÉ
ORIENTAČNÍ UKAZATELE
* ODVODY NA POJISTNÉ
* ODVODY NA FKSP
B1.3.ROZVOJOVÝ PROGRAM - 33044
B1.4. EU - 33063
B2. ŠKOLA NA DOTEK
B3. PROVOZNÍ NÁKLADY

1 037 640,14

* SPOTŘEBA MATERIÁLU

382 828,34

* SPOTŘEBA ENERGIE

297 048,00

* OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

61 384,13

* CESTOVNÉ
* OSTATNÍ SLUŽBY
* MZDOVÉ NÁKLADY (ZŘIZOVATEL)

2 815,00
167 597,95
16 850,00

* JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

9 893,00

* ZÁK.SOC.NÁKLADY

4 789,00

* JINÉ SOC.NÁKLADY

0,00

* ODPISY
* DHM
* OSTATNÍ NÁKLADNY Z ČINNOSTI
* OSTATNÍ FIN.NÁKLADY
HOSPODÁŘKSÝ VÝSLEDEK CELKEM
V Kocbeřích dne 11.4.2017
Mgr. Hladíková Sofia, ředitelka školy
Přílohy:
Rozvaha k 31.12.2016
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016
Příloha k 31.12.2016

1 240,00
84 621,83
8 572,89
0,00
74 117,55

