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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 11 

 

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 1 3 4 

 

 

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

 

 

Ročník 

 

Počet žáků 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

Snížený stupeň z 

chování 

1. 3 3 0 0 

2. 3 3 0 0 

3. 3 3 0 0 

4. 2 2 0 0 

Celkem 11 11 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 284 25,8 0 0 

II. pololetí 467 42,5 0 0 

Celkem škol.rok 751 68,2 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.  
Pracovní poměr ke 30.6. 2013 ukončila dohodou školnice a topič. 

 

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 

28 

2. vychovatelka ŠD, 

učitelka MŠ 

učitelka ZŠ 

0,37 

0,44 

0,36 

OPZ,SPgŠ 

OPZ 

PZ 

24 

3. učitelka MŠ 

učitelka ZŠ 

účetní (z prostředků 

zřizovatele)  

1,00 

    0,18 
dohoda o 

provedení 

práce 

OPZ,SPgŠ 

PZ 

31 

4. kuchařka 

vedoucí ŠJ 

0,80 

0,20 

        

5. školnice 

učitelka MŠ  

1,00 

0,25 

vyučovala 1 hodinu 

informatiky na DPP 

 

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

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

ZŠ měla pro školní rok 2012/2013 vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, který vycházel z celkové dlouhodobé koncepce školy a Projektu OP VK 1.4   

( Peníze EU do škol).  

Vzhledem k tomu, že prostředky ONIV, které zahrnují i finance na DVPP výrazně v rámci 

celého školství poklesly (o proti roku 2009 o více než 70% ) škola je nucena DVPP omezovat. 

 

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 

4 0 12 12 

 

Účastníci kurzů získali 12x 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: 

 

2 050 505,- 

 

2 050 505,- 

 

0,00 

Platy 1496 508,- 1496 508,- 0,00 

OON 14 900,- 14 900,- 0,00 

Odvody na pojistné 

FKSP 

ONIV 

 

539 097,- 

 

539 097,- 

 

0,00 

Celkem ze státního 

rozpočtu 

 

2 050 505,- 

 

2 050 505,- 
 

0,00 

 

 

Dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány. Škola v roce 2012 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 139 790,- 

Platby rodičů na provoz MŠ a ŠD 21 485,- 

Úroky     5 475, 35 

Sponzorský dar 10 924,- 

Příjmy celkem včetně stravného 632 674,35 

 

Přehled čerpání provozních nákladů v roce 2012. 

 

Služby (energie, koks, telefony, voda, odpad) 256 575,17 

Ostatní služby 23 154,- 

Opravy a údržba 15 893,- 

Materiál 50 657 

Ostatní platby za provedenou práci 55 300,- 

Potraviny 143 513, 90 

Celkem 545 093,07 

 

 

Příjmy:          632 674,35 Kč 

Výdaje:        545 093,07 Kč 

 

Zůstatek:            87 581,28  Kč 

 

Zůstatek bude převeden do rezervního fondu a fondu odměn. 

ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice neměla k 31. 12. 2012 žádné dluhy ani pohledávky. 



7 

 

c) Doplňková činnost. 

 

ZŠ neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. 

 

d) Výsledky inventarizace 

 

Celková výše oceněného majetku 1 271 008,76  Kč 

 

e) Stav fondů 

 

Rezervní fond       165 240, 95 Kč 

 

Fond odměn                   20 470, 10 Kč 

 

7. Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost OPVK 1.4. ( Peníze EU do 

škol). 

 

Škola sama zpracovala projekt pod názvem Čtenářská a informační gramotnost na 1. stupni 

ZŠ.  

Realizace projektu byla zahájena 1.12. 2010. Projekt byl ukončen 31.5. 2013. 

Ke 31.5. 2013 škola zpracovala závěrečnou monitorovací zprávu, která byly MŠMT 

akceptována a tím byl projekt uzavřen. Celková výše dotace – 356 792,- Kč.  

 

Přehled čerpání dotace ke 31.5. 2013 

knihy, pomůcky 30 490,- 

semináře 13 100,- 

cestovné 2 111,- 

kopírka 29 960,- 

notebooky  ped. 30 119,- 

PC, notebooky žáci 130 424,- 

Dohody, odměny 115 446,- 

odvody 5 142,- 

celkem 356 792,- 

 

Dotace byla plně vyčerpána a všechny výstupy splněny.   

 

Stav realizace projektu podle daných výstupů: 

Výstupy vyplývající z 

projektu 

Splněné výstupy 

4 sady inovativních 

výukových materiálů 

v rámci šablony I 

 

vypracovány 4 

72 odučených hodin 

v rámci individualizace 

vyučovacího procesu – 

šablona I 

 

odučeno 72 

72 odučených hodin 

v rámci individualizace 

vyučovacího procesu – 

šablona III 

 

odučeno 72 

15 vzdělávacích kurzů  absolvováno 15 
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f) Ekonomické priority pro rok 2012/2013 

 

Využít peníze z evropských fondů na modernizaci školního vybavení. 

Začít s terénními úpravami pro nové hřiště u školy. Pokračovat v roce 2013. 

Zřizovatel Obec Zlatá Olešnice podal žádost o dotaci na zateplení budovy školy, výměnu 

oken a topné soustavy. Vyhodnocení žádosti by mělo proběhnout v listopadu 2012. 

 

Hodnocení:  

Za peníze z evropských fondů jsme nakoupili knihy do žákovské a učitelské knihovny a další 

pomůcky v hodnotě 30 490,- Kč. 

Terénní úprava pro nové hřiště u školy byla provedena. Další práce proběhnou na jaře 2014. 

Obec Zlatá Olešnice obdržela dotaci na zateplení budovy, výměnu topné soustavy a oken. 

Práci byly zahájeny v polovině měsíce července 2013. 

 

Ekonomické priority pro rok 2013/2014 

 

Dokončení  terénních úprav kolem školy. Dokončení a osazení hřiště pod školou. 

Podle finančních možností oprava budovy sklepa. 

 

8. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

 

V roce 2012 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového programu . 

 

9. Údaje o spolupráci školy 

 

Vzhledem k velikosti zařízení nemá ZŠ výchovného poradce. 

V oblasti problematiky dětí předškolního a mladšího školního věku spolupracuje s PPP 

Jablonec n/N, SPC Jablonec n/N, SPC Liberec a 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 Velké Hamry a MŠ Plavy. 

 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Během školního roku 2012/2013 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, relaxační cvičení, ochrana vlastního zdraví, environmentální 

výchova přiměřená věku, zdravotní výchova, 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 

vyučování i po vyučování. Žáci docházejí na individuální doučování a konzultace. Některým 

žákům sponzorsky zajišťujeme také školní potřeby. 



9 

 

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

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

dalšími subjekty. 

Chování žáků však není úplně bezproblémové. V tomto školním roce se v jednom případě 

objevily projevy agresivního a impulsivního chování žáka. Vedení školy řešilo problémy 

s rodiči a upozornilo je na možná rizika v budoucnosti. Rodičům bylo doporučeno vyšetření 

v poradenském zařízení. Toto vyšetření proběhlo a škola na řešení problému spolupracuje 

s rodinou, poradenským zařízením a lékařem. 

 

11. Údaje o průběhu kontrol 

 

Ve školním roce 2012/2013 byly na ZŠ provedeny tyto kontroly: 

 

a) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – 14.3.2013 

 

Předmět kontroly:  

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

dětí a mladistvých podle vyhlášky 410/2005 Sb. 

 

Závěr šetření: nebyly shledány nedostatky 

 

 

 

12. Údaje o dalších aktivitách 

 
a) zájmové aktivity 

Ve školním 2012/2013 nabízela ZŠ tyto zájmové aktivity:         

 

Šikulové – kroužek v rámci školní družin ŠD 

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

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) projekty 

Škola byla zapojena do těchto projektů: 

 

Recyklohraní ( sběr elektrošrotu a baterií) 

 

Sběr a třídění druhotných odpadů  

 

Ovoce do škol 

 

Bílé zuby 

 

Sbírka pro Fond Sidus 

 

Záložka – mezinárodní česko – slovenský projekt 

 

Školní projekt – Dopravní výchova 
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Projekt Sportovní školička 

 

Testování SCIO – Stonožka 

 

Matematický klokan 

 

c) další akce pořádané školou 

 

 2 divadelní představení ve škole (pozvána MŠ Plavy) , výchovný koncert ve škole 

 exkurze do továrny na výrobu hraček Detoa Jiřetín 

 ve spolupráci se zřizovatelem Mikulášská veselice pro veřejnost  

 zimní školní olympiáda 

 společná dílna rodičů a dětí ke Dni matek 

 jízda zručnosti na kole a výlet na kolech 

 rej čarodějnic 

 výlet na Máchovo jezero 

 

 


