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1.Charakteristika školy: 

 

Název školy:             Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,  

    okres Jablonec n/N., příspěvková organizace 

Sídlo školy:   Zlatá Olešnice 34 

Zřizovatel:   Obec Zlatá Olešnice 

Adresa zřizovatele:  468 47 Zlatá Olešnice 172 

Právní forma školy:  příspěvková organizace(od 1.1.2003) 

Obor vzdělávání :                 Základní škola 79 – 01 – C/ 001 

IČO:                                       70695849 

E-mail:   zszolesnice@iol.cz 

Telefon:   483 769 019, 731 550 902 

Ředitel školy:   Mgr. Renata Pekařová 

Statutární zástupce:  Mgr. Renata Pekařová 

Datum zařazení do sítě: 1.září 1998 

Celková kapacita školy: 60 (30 dětí MŠ, 30žáků ZŠ) 

 

Hlavní cílem školy bylo poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Základem 

je čtenářská gramotnost, matematická a informační gramotnost. Všechny tyto gramotnosti 

jsou úzce provázány a začleněny do všech vyučovacích předmětů. 

Škola i v tomto školním roce prováděla inkluzívní práci s žáky ze sociálně znevýhodněného  

prostředí a s vadami řeči. 

 

Přehled součástí ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice a jejich kapacita. 

 

součást IZO kapacita 

základní škola 102 165 831 30 

školní družina 116 300 132 30 

mateřská škola 116 300 408 30 

školní jídelna 116 300 418 60 

Při ZŠ pracuje občanské sdružení SRPDŠ a školská rada od 1.1.2006. 
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2. Organizace výchovy a vzdělávání 

  
Základní škola. 

Vzdělávací program Třída/ročník Počet žáků 

ŠVP – ZV.č.j.39/2007 I/1. –4. ročník 12 

 

Jednotřídní základní škola se sloučeným 1. – 4. ročníkem. 

 

Součásti školy jsou: základní škola 

                                 mateřská škola 

                                 školní družina 

                                 školní jídelna 

Provoz všech součástí je úzce propojený z provozních i ekonomických důvodů. 

 

 

3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 

    

Počty zapsaných žáků na školní rok 2013/2014. 

 

Zapsaní 

do1.třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí po 

odkladu 

Nastoupí do 

1. ročníku 

2 3 1 3 

 

 

Přehled prospěchu a chování žáků ve školním roce 2012/2013. 

 

 

Ročník 

 

Počet žáků 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

Snížený stupeň z 

chování 

1. 4 4 0 0 

2. 3 3 0 0 

3. 3 3 0 0 

4. 2 2 0 0 

Celkem 12 12 0 0 

 

Během školního roku 2012/2013 nebylo uděleno žádné výchovné opatření. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013. 

 

 omluvených neomluvených 

celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 

I. pololetí 229 19,0 0 0 

II. pololetí 227 18,9 0 0 

Celkem škol.rok 456 38,0 0 0 

 

. 

Žáci 1. - 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik v rozsahu 10 vyučovacích hodin. 
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4. Personální zabezpečení školy. 

 
Na ZŠ bylo zaměstnáno 6 zaměstnanců, z toho 3 pedagogičtí a 3 provozní. Pracovní poměr 

pedagogických zaměstnanců se, kromě ředitelky ZŠ, skládá z více pracovních poměrů, což je 

dáno velikostí zařízení a celkovým počtem dětí.  
 

Údaje o pedagogických a provozních zaměstnancích. 

 

Pořadové 

číslo 

zaměstnance 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, 

aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. ředitelka ZŠ a MŠ 1,00 OPZ, VŠ – PF,5.-12.,  

Č - ON 

29 

2. vychovatelka ŠD, 

učitelka MŠ 

učitelka ZŠ 

0,37 

0,44 

0,36 

OPZ,SPgŠ 

OPZ 

PZ 

25 

3. učitelka MŠ 

učitelka ZŠ 

účetní (z prostředků 

zřizovatele)  

1,00 

    0,18 
dohoda o 

provedení 

práce 

OPZ,SPgŠ 

PZ 

32 

4. kuchařka 

vedoucí ŠJ 

0,80 

0,20 

        

5. školnice 

učitelka MŠ  

0,75 

0,25 

vyučovala 1 hodinu 

informatiky na DPP 

 

 

6.  uklizečka 0,25 DPP  

7. topič (pouze v topné sezóně) 0,40   

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

ZŠ měla pro školní rok 2013/2014 vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

DVPP bylo zaměřeno na tyto priority:  

a) informační a čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ 

b) výuka cizích jazyků 

c) finanční gramotnost 

d) práce s novými IT technologiemi a pomůckami, příprava výukových materiálů 

 

Přehled DVPP.  

Počty pracovníků Druh vzdělání Celkem 

dlouhodobé kurzy krátkodobé kurzy 

3 0 4 4 

 

Účastníci kurzů získali 4x certifikát o absolvování kurzu. 
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6. Základní údaje o hospodaření školy. 

 

a) Příjmy a výdaje z hlavní činnosti 

 

Rozpočet přímých neinvestičních výdajů – příjmy ze státního rozpočtu a jejich čerpání za rok 

2012. 

 Příjmy Výdaje Zůstatek 

NIV, přímé náklady 

na vzdělávání, v tom: 

 

2 215 314,- 

 

2 215 314,- 

 

0,00 

Platy 1 594 172,- 1 594 172,- 0,00 

OON 27 550,- 27 550,- 0,00 

Odvody na pojistné 

FKSP 

ONIV 

 

593 592,- 

 

593 592,- 

 

0,00 

Celkem ze státního 

rozpočtu 

 

2 215 314,- 

 

2 215 314,- 
 

0,00 

 

 

Dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány. Škola v roce 2013 nevracela ani nepřečerpala 

přidělené finanční prostředky. 

 

b) Provozní náklady 

 

Rozpočet provozních nákladů – příjmy od zřizovatele a ostatní příjmy v roce 2012. 

 

Dotace OÚ na provoz 455 000,- 

Stravné 150 227,- 

Platby rodičů na provoz MŠ a ŠD 40 760,- 

Úroky 5 976, 81 

Příjmy celkem včetně stravného 651 963, 81 

 

Přehled čerpání provozních nákladů v roce 2012. 

 

Služby (energie, koks, telefony, voda, odpad) 273 791,02 

Ostatní služby 22 309,72 

Opravy a údržba 84 572,- 

Materiál 99 787,50 

Ostatní platby za provedenou práci 48 997,- 

Drobný hmotný majetek 52 061,- 

Potraviny 150 063,40 

Celkem 731 581,64 

 

Příjmy:          651 963, 81 Kč 

Výdaje:        731 581,64 Kč 

 

Z rezervního fondu čerpáno                             79 617, 83 Kč 

 

V roce 2013 výdaje převýšily příjmy. Při celkové rekonstrukci budovy školy byly provedeny 

některé další úpravy( rozšíření umývárny v MŠ, probourání vstupu ze třídy MŠ do tělocvičny 

a  terénní úprava pro sportovní hřiště pod školou). Proto byly čerpána prostředky z rezervního 

fondu. 
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ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice neměla k 31. 12. 2013 žádné dluhy ani pohledávky. 

 

c) Doplňková činnost. 

 

ZŠ neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. 

 

 

d) Výsledky inventarizace 

 

Celková výše oceněného majetku 1 233 428, 59 Kč 

 

e) Stav fondů 

 

Rezervní fond         99 315, 94 Kč 

 

Fond odměn                   37 875, 55 Kč 

 

Ekonomické priority pro rok 2014/2015 

 

Dokončení sportovního hřiště pod školou – oplocení celého pozemku. Vybavení hřiště.  

Úprava parkovací plochy vedle školy. 

Podle finančních možností oprava budovy sklepa. 

 

7. Zapojení do projektů 

 

 ZŠ se zapojila do mezinárodního projektu Školy pro UNICEF -  „ Mýdlo- hrdina dětí“. 

 

Tento projekt probíhal v 90 zemích po celém světě. Učil děti základním hygienickým 

návykům včetně důsledného mytí rukou s pomocí mýdla. Zároveň seznamoval děti s realitou 

rozvojových zemí, kde je čistá voda a hygiena otázkou přežití.  

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí žáků základních škol o životě jejich vrstevníků, kteří 

nemají snadný přístup k vodě a hygieně a zvýšit znalosti žáků o problémech spojených s 

nedostatkem vody a hygieny.  

Na závěr projektu žáci vyrobili mýdla a na školních i mimoškolních akcích je prodali. 

Prodejem mýdel děti vydělaly 1236,- Kč. Peníze jsme zaslali na účet UNICEF. 

 

Další projekty realizované ve škole: 

 

Zdravé zuby ( zdravotní výchova) 

 

Recyklohraní ( třídění odpadů) 

 

Den Země ( environmentální výchova) 

 

Sportovní školička ( zdravotní výchova) 

 

Ovoce do škol ( zdravotní výchova) 

 

Záložka spojuje ( mezinárodní česko- slovenský projekt – výroba a výměna záložky do knihy 

s stejně starými spolužáky ze Slovenska). 
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8. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

 

V roce 2013 byla škola zapojena do Rozvojového programu na podporu škol, které 

realizují inkluzívní vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
Realizace projektu spočívala v celoroční pedagogické práci při vyučování, která vycházela 

z potřeb dětí, jejich stupně poznání a osvojování učiva. Žáci docházeli na individuální 

docvičování po vyučování. 

Naším cílem bylo poskytnout dětem dobrý základ pro další vzdělávání a udržet je ve středním 

vzdělávacím proudu. 

 

 

9. Údaje o spolupráci školy 

 

Škole velmi úzce spolupracuje se zřizovatelem Obcí Zlatá Olešnice. Zřizovatel má velký 

zájem o dobré fungování školy  a výrazně školu podporuje finančně. 

 

Vzhledem k velikosti zařízení nemá ZŠ výchovného poradce.  

 

V oblasti problematiky dětí předškolního a mladšího školního věku spolupracujeme s: 

 PPP Jablonec n/N 

 SPC Jablonec n/N 

 SPC Liberec  

 Odborem péče o dítě Městský úřad Tanvald 

 

V oblasti zdravotní výchovy jsme spolupracovali s ČČK Jablonec n/N. 

 

V oblasti dopravní výchovy a prevence sociálně patologických jevů jsme spolupracovalis 

Policií ČR a BESIP. 

 

V rámci výchovně vzdělávacího procesu spolupracujeme s okolními školami, zvl. ZŠ a MŠ 

Velké Hamry II, ZŠ Plavy  a ZŠ Kořenov. Jedná se školy podobné velikosti a stejného typu. 

Organizujeme společně sportovní,výchovně vzdělávací akce a výlety. 

 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Během školního roku 2013/2014 nebyl na ZŠ zaznamenán žádný ze závažných sociálně 

patologických jevů. Je to dáno jednak věkem dětí, jejich celkovým počtem a také klimatem 

školy. 

Škola se v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřila na tyto okruhy:  

zdravá výživa a zdravý životní styl 

ochrana vlastního zdraví  

environmentální výchova přiměřená věku 

dopravní výchova 

etická výchova (odpovědnost za své chování, plnění povinností, dokončení započaté práce, 

úcta k druhým). 

Škola věnuje tomuto problému významnou pozornost v každodenních činnostech a využívá 

společného soužití žáků více ročníků v jedné třídě k rozvoji sociální a emoční inteligence. 

V posledních letech narostl i počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Škola 

pomáhá těmto žákům při zvládání školních povinností formou individuální práce při 
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vyučování i po vyučování. Žáci docházejí na individuální doučování a konzultace. Některým 

žákům sponzorsky zajišťujeme také školní potřeby. 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, ČČK Jablonec 

n/N, využíváme audiovizuálních výukových materiálů a výchovných programů nabízených 

dalšími subjekty. 

Výrazné výchovné problémy se vystupňovaly u jednoho žáka. Vedení školy řešilo problémy 

s rodiči. Od ledna 2015 žák přestoupil na jinou školu. 

 

11. Údaje o průběhu kontrol 

 

Ve školním roce 2013/2014 byly na ZŠ provedeny tyto kontroly: 

 

a) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – 11.11.2013 

 

Předmět kontroly:  

Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých podle vyhlášky 410/2005 Sb. – odstranění závady zjištěné 14.3. 2014: 

 

Nesoulad v kapacitě počtu umyvadel v umývárně MŠ a počtem dětí zapsaných v MŠ. 

 

Závěr šetření: Závada byla během prázdnin odstraněna a umyvadla doplněna. 

 

 

12. Údaje o dalších aktivitách 

 
a) zájmové aktivity 

Ve školním 2013/2014 nabízela ZŠ tyto zájmové aktivity:         

 

Šikulové – kroužek v rámci školní družin ŠD 

Čteníčko – 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník v rámci ŠD 

dramatický kroužek 

kroužek AJ pro 1. a 2. ročník 

hra na flétnu individuálně v rámci ŠD 

základy práce na PC pro 1. – 4. ročník 

 

Zájmové aktivity byly žáky hojně navštěvovány.  

 

b) další aktivity 

 

Sběr a třídění druhotných odpadů  

 

Sběr citronové a pomerančové půdy 

 

Školní projekt – Dopravní výchova 

 

Matematický klokan 
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c) další akce pořádané školou 

 

 3 divadelní představení  

 výchovný koncert  v Eurocentru Jablonec n/N 

 Mikulášská nadílka ve škole 

 Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, program dětí 

 lyžařský výcvik ve Skiareálu Rejdice 

 společná Velikonoční dílna rodičů a dětí  

 výukový program ČČK Jablonec n/N ve škole 

 Čarodějnická škola  

 exkurze do ČT v Praze společně se ZŠ Velké Hamry II 

 plavecký výcvik 

 návštěva dopravního hřiště Košťálov 

 atletický Trojboj malotřídek v Plavech 

 jízda zručnosti na kole a cyklistický výlet  

 spolupráce s místní knihovnou ve Zlaté Olešnici 

 

 

13. Zateplení objektu školy a rekonstrukce budovy  

 

V době od 1.7. 2014 do 15.10. 2014 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy.  

V rámci projektu hrazeného z Fondu soudržnosti (EU), Státního rozpočtu (ČR) a vlastních 

zdrojů  žadatele byla celá budova byla zateplena, byla vyměněna okna a vchodové dveře. 

Dále byla vyměněna celá topná soustava. 

 Do budoucna by tato úprava měla škole přinést výrazné úspory za teplo a snížení škodlivých 

emisí vypouštěných do ovzduší. 

Náklady na tuto část prací jsou součástí přílohy č.1. 

Zároveň byly provedeny další úpravy hrazené z rozpočtu zřizovatele nebo školy. Byly 

rekonstruovány umývárny MŠ, provedeny úpravy v herně MŠ a v tělocvičně, téměř v celé 

budově byly položeny nové podlahové krytiny. Do kanceláře a třídy ZŠ byly zakoupeny nové 

skříně a další vybavení. 
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Příloha č. 1 

Zateplení objektu s výměnou zdroje tepla v ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice 

 
Zadavatel: Obec Zlatá Olešnice 
 
Předmětem zakázky bylo provedení stavebních úprav objektu obsahující 

- Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle energetického auditu: 
o Zateplení obvodových svislých konstrukcí 
o Výměna otvorů ve fasádě 
o Zateplení vodorovných konstrukcí 

- Výměna zdroje vytápění na automatický nízkoemisní kotel na černé uhlí o jmenovitém výkonu do 50 
kW, rekonstrukce otopné soustavy. 

 
Práce zahájeny 7/2013 a dokončeny 11/2013. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 5 mil. Kč. Výběrového řízení se účastnilo 5 firem. Zakázku získala 
firma SIZ s.r.o. s nabídkovou cenou 3.221.057,66 Kč bez DPH a bez 5% rozpočtové rezervy. 
 
Podpořeno z Operačního programu životní prostředí Ministerstva pro životní prostředí, prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 
 
Náklady 

Firma Popis Částka 

SONET Building s.r.o. Vypracování projektové 

dokumentace v rozsahu pro získání 

územního souhlasu potřebného pro 

vypracování EA, rozpočtu a pro 

podání žádosti o dotační podporu 

SFŽP ČR, zpracování 

dokumentace pro provádění staveb 

potřebné pro zadávací dokumentaci 

k výběrovému řízení. Podpis sml. 

7/2012. 

48.000,00 Kč s DPH 

1,5 % z rozpočtu akce max. 

90.000,00 Kč bez DPH (dle faktur 

SIZu cca 60 782 Kč) 

SONET Building s.r.o. Vypracování projektové 

dokumentace v rozsahu provádění 

stavby, autorský dozor. Podpis sml. 

1/2013. 

99.220,00 Kč s DPH 

24.200,00 Kč s DPH 

DEKPROJEKT s.r.o. Energetický audit 37.200 Kč s DPH 

Ing. David Plíštil, Ph.D. Zpracování žádosti o dotaci na 

akci, administrace do fáze přidělení 

registr.čísla akce. Podpis sml. 

7/2012. 

131.285 Kč s DPH 

Ing. David Plíštil, Ph.D. Organizace zadávacího řízení, 

výběrového řízení, správa 

Benefillu do dobu udržitelnosti 

projektu a provádění 

monitorovacích zpráv, kompletace 

podkladů k ZVA a předání SFŽP.  

Podpis sml. 1/2013. 

1 % z celkových nákladů akce, 

min. 40tis. Kč 

(dle SFŽP 4 431 631,32 cca 44.316 

Kč) 

SIZ, s.r.o. Provedení stavebních prací,  

č.fa 1300120 

1 128 211 Kč s DPH 

SIZ, s.r.o. Provedení stavebních prací,  

č.fa 1300156 

1 587 072 Kč s DPH 

SIZ, s.r.o. Provedení stavebních prací,  

č.fa 1300177 

1 058 216 Kč s DPH 

SIZ, s.r.o. Provedení stavebních prací,  

č.fa 1300216 

130 031 Kč s DPH 
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SIZ, s.r.o. Čerpání finanční rezervy na 

stavební práce,  

č.fa 1300225 

148 715 Kč s DPH 

Zbyněk Holina Výkon TDI 22 000 Kč (není plátce DPH) 

Zbyněk Holina Výkon TDI 7 272 Kč (není plátce DPH) 

CELKEM  4 526 520 Kč s DPH 

 
 
Celkové výdaje dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou    4 431 361,32 Kč 
Nezpůsobilé výdaje          638 631,00 Kč 
Způsobilé výdaje        3 792 730,32 Kč 
Způsobilé veřejné výdaje       3 792 730,32 Kč 
Podpora  (90 % způsobilých výdajů)     3 413 457,00 Kč  
Dotace Fondu soudržnosti (EU)      3 223 820,50 Kč 
Dotace Státního rozpočtu (ČR)         189 636,50 Kč 
Vlastní zdroje žadatele veřejné         379 273,32 Kč 
 
 
Monitorovací ukazatele 
Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota 

Nově dosahovaná koncentrace CO mg/m
3
 2 200,000 

Nově dosahovaná koncentrace 

TZL 

mg/m
3
 70,000 

Nově dosahovaná koncentrace 

VOC (vyjádřeno jako TOC) 

mg/m
3
 80,000 

Nový instalovaný výkon zdroje MW 0,050 

Plocha zateplení konstrukce 

(výplně otvorů + obvodové zdivo + 

střechy) 

m
2
 1 269,000 

Snížení emisí CO t/rok 0,686 

Snížení emisí SO2 t/rok 0,160 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 373,000 

Snížení emisí CO2 t/rok 41,000 

Snížení emisí NOx t/rok 0,020 

Snížení emisí primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic 

t/rok 0,271 

Snížení emisí TZL t/rok 0,167 

 
 
 
Konečná spotřeba paliv a energie dle Energetického auditu 

 Před realizací projektu  548 GJ/rok  (energie) 
194 tis. Kč 

 Po realizaci projektu   175 GJ/rok (energie) 
83 tis. Kč 

 
Potenciál energetických úspor  373 GJ/rok 
     104 MWh/rok 
 
 

 


