Základní škola Hradec Králové – Pouchov,
K Sokolovně 452

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2012/2013
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ÚVOD
Školní rok 2012/2013 byl pro vedení školy a zainteresovanou část zaměstnanců druhým
rokem čerpání finančních prostředků z Operačního programu EU Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jejímž hlavním cílem je vylepšení materiálně – technického zázemí pro
kvalitnější výchovně-vzdělávací podmínky ve škole. Pokračovala tak modernizace vybavení
školy i výukových materiálů zpracovaných učiteli. Zároveň byl školní rok poznamenán
generální rekonstrukcí obvodového pláště školy, která proběhla v měsících červen až srpen.
Chtěl bych poděkovat jak pedagogickému sboru, tak i provozním zaměstnancům a všem
zainteresovaným za veškerou práci, která přispívá k dobrému jménu školy.

Mgr. Jiří Otčenášek
zpracovatel výroční zprávy

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

1.3 Místo poskytovaného vzdělávání
Mateřská škola
Základní škola
1.4 Místo poskytovaných služeb
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Hradec Králové-Pouchov
K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové
příspěvková organizace
62693123
600088863
ředitel: Mgr. Jiří Otčenášek
zástupce ředitele: Mgr. Vendulka Silvarová
tel.: 495212121
fax: 495215691
e-mail: zspouchov@zspouchov.cz
www: www.zspouchov.cz

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
tel.:
495 707 111
fax:
495 707 100
e-mail posta@mmhk.cz
kapacita
0
450
180
0
450

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
0
0
1. stupeň ZŠ
9
177
2. stupeň ZŠ
5
115
Školní družina
4
90
Školní jídelna MŠ
x
0
Školní jídelna ZŠ
x
cca 450

Počet dětí/žáků
na třídu
0
19,66
23,00
22,50
x
x

Počet žáků na
pedagoga
0
17,7
8,8
22,50
x
x

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Škola je umístěna v okrajové části města Hradec Králové - sídlišti Pouchov. Sestává ze 4
samostatných pavilonů vzájemně propojených krytými spojovacími chodbami. Součástí je i
plně vybavená tělocvična. Dále ke škole patří výukový pozemek, tenisové a volejbalové
kurty, multifunkční hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno v rámci protidrogové
prevence a slouží žákům školy i širší veřejnosti.
Třídy na druhém stupni fungují jako odborné učebny, je zde nová počítačová učebna
vybavená 12 novými počítači a dataprojektorem a nová multimediální učebna jazyků. Ve
školním roce 2006/2007 byly kompletně zrekonstruovány odborné učebny zeměpis/dějepis a
fyzika. Obě byly v rámci této rekonstrukce vybaveny novou multimediální technikou včetně
dataprojektoru. Doplňování jednotlivých druhů médií probíhalo v průběhu celého roku podle
finančních možností školy. V tomto školním roce pokračovalo využívání finančních
prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále je zde školní
dílna, kuchyňka, keramická dílna, videosál. Školní družina využívá čtyři místnosti, z toho dvě
pouze pro svou činnost.
Součástí školy je i moderně vybavená knihovna. Tato obsahuje 2736 knihovních jednotek ve
volném výběru.
Všechny kabinety pedagogických pracovníků jsou propojeny telefonními linkami. Celá škola
je propojena strukturovanou datovou sítí. Pedagogická dokumentace je vedena v programu
Bakalář.

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
zástupci rodičů
Iveta Vondráčková
Ing. Romana Dusová

1.1.2006
zástupci magistrátu
Mgr. Libuše Moníková
Mgr. Hana Špatenková

zástupci učitelů
Mgr.Eva Kuhn
Mgr.Irena Ročková

Školská rada při ZŠ Hradec Králové – Pouchov navázala na práci dříve fungující Rady školy,
založené v roce 2002.
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Klub rodičů
Klub rodičů tvoří zástupci jednotlivých tříd. Celkový počet 14 členů, předsedkyně paní Radka
Heiningerová.
4x ročně se pravidelně schází před třídními schůzkami a přenáší zprávy do jednotlivých tříd,
vyjadřuje se k chodu školy, řeší připomínky, řeší nakládání s finančními prostředky Klubu
rodičů, vede účetnictví
a hospodaření kontroluje,přispívá a finančně podporuje sportovní soutěže, školní kola různých
soutěží a olympiád,sportovní den, rozloučení se žáky 9.tříd apod.
Ambrozia, o.p.s.
Čtvrtým školním rokem je zaregistrována činnost umělecké agentury Ambrozia o.p.s. ,
působící při naší ZŠ. Jejími hlavními aktivitami je pořádání letních a zimních odborných
činností pro děti a mládež – Ambroziáda, další činností během školního roku jsou odborné
kurzy a kroužky z oblasti divadelní, filmové apod.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání

Poznámky

79-01-C/01
79-01-B/01

RVP
RVP

Základní škola
Základní škola speciální

b) dobíhající soustava
Kód
Obor vzdělání

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Pedagogická asistentka
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

14
0

Kód oborů podle dřívějších
předpisů
nebyl přidělen
nebyl přidělen

79-01-C/001 Základní škola
79-01-B/001 Pomocná škola
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Rozšířené vyučování:
č.j. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy)
č.j. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy)
č.j. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a
přírodovědných předmětů)
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy)
č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků)
č.j. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní
techniky)

Zařazené třídy

Zařazené třídy
0
0

Zařazené třídy
14
-

37
23
0
4
0
5
0
5

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
/další údaje – viz. přílohy/
. Přehled pracovníků, jejich kvalifikace, obor studia, délka praxe
JMÉNO PRACOVNÍKA
KVALIFIKACE
OBOR STUDIA – DÉLKA PRAXE
Čechová Dagmar Mgr.
PF HK
Vychovatelství
42 let
Bělonohá Dagmar Mgr.

PF HK

Učitelství I.stupně
10 let

Kobrle Lukáš MgA,Bc.

DAMU Praha

Dramatická výchova
6 let

Kesnerová Alice Mgr

PF HK

Učitelství I.stupně
16 let

Klimešová Gabriela Mgr.
/MD/

PF HK

Český jazyk – dějepis
17 let

Kalíšková Věra, Mgr.
/MD/

UHK - PF

Společenská výchova – základy techniky –
zeměpis. 3 roky

Čtvrtečková Renáta Mgr.
/MD/

UHK-PF

Biologie – chemie
10 let

Martincová Věra Mgr.

PF HK

Český jazyk – výtvarná výchova
38 let

Marečková Petra Mgr.

PF HK

Učitelství I. stupně
28 let

Molitorová Jitka Mgr.

PF HK

Vychovatelství – výtvarná výchova
36 let

Slivková Dana, Mgr.

PF HK

Učitelství I. stupně
12 let

Ročková Irena Mgr.

PF Olomouc

Ruský jazyk – dějepis; Anglický jazyk –
státní zkouška. 33 let

Roubínková Jana Mgr.

PF
České Budějovice

Přírodopis – pěstitelství
36 let

Silvarová Vendulka Mgr.

PF HK

Matematika – pedagogika
24 let

Šafářová Renáta Mgr.

PF HK

Učitelství I. stupně
22 let

Říha Martin Mgr.

PF HK

Tělesná výchova – dějepis
2 roky

Zemanová Naďa Mgr.

PF HK

Český jazyk – občanská výchova
33 let

Poláková Sabina Mgr.

PF HK

Učitelství I. stupně
10 let

Svobodová Alexandra
PaedDr.

PF HK

Učitelství I. stupně
25 let

Binarová Andrea Mgr.

UHK-PF

Učitelství I. stupně
4 roky

Křížková Jana Mgr.

VŠP HK

Učitelství I. stupně
20 let

Kuhn Eva Mgr.

PF HK

Učitelství I. stupně
28 let

Otčenášek Jiří Mgr.

PF HK

Fyzika – základy techniky
26 let

Škultétyová Martina Mgr.

UHK-PF

Český jazyk-dějepis
4 roky

Zirnsáková Jana Mgr.

UHK-PF

Matematika – informatika
3 roky

Humlová Eva Bc.

MU-PF Brno
studující 5. ročník

Anglický jazyk
9 let

Kraus Jiří Mgr.

PF-HK

Fyzika – základy techniky
9 let

Jelínková Iva Mgr.

UHK-PF

Učitelství I. stupně
15 let

Špryňarová Zuzana Mgr.

UHK-PF

Učitelství I. stupně
2 roky

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
%
Aprobovanost ve výuce
%
Učitelé 1. stupně
100,0
Učitelé 1. stupně
100,0
Učitelé 2. stupně
96,0
Učitelé 2. stupně
91,5
Učitelky MŠ
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
100,0
Vychovatelky ŠD
100,0

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 35 let
35 – 45 let
45 – 55 let
nad 55 let
do důch. veku

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

muži

ženy

2
Komentář

7

muži
0

ženy
5

muži
2

ženy
6

muži
0

ženy
2

0

ženy
3

4

ženy
23

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Funkce
školník
hospodářka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
hlavní kuchař
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Úvazek %
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100

Stupeň vzdělání
SOU
VOŠ + DiS
SOU
SOU
SOU
SŠ maturita
SOU
SOU
SOU
SOU

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

2

34

z toho počet dětí
počet odkladů pro školní
starších 6ti let (nástup
rok 2014/2015
po odkladu)
3
6

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
Gymnáziá celkem

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

0
0
4
4

1
0
0
1

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
5

2

3

2

2

9

23

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
2
2
0

průmyslové
střední
ostatní
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0

celkem
4

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
27
0

Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení:

celkový
OU se
žáci přijatí
gymnázia
SOŠ s
SOU s
počet
závěrečnou na SŠ
maturitou maturitou
žáků školy víceletá ostatní celkem
zkouškou celkem
5
7
11
8
1
292
12
19

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
viz. přílohy

5.2 Počty žáků ve třídách
viz. přílohy

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
2. – 9.

Počet žáků
0
0
0
0
0
31

5.4 Výchovně-vzdělávací proces
Výchovně vzdělávací proces probíhal ve školním roce dle stanoveného rozvrhu hodin. Tento
odpovídal v maximálně možné míře všem psychohygienickým požadavkům a také zákonným
parametrům na délku vyučovacího procesu během dne a délky přestávek.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo dle individuálních
vzdělávacích plánů. Pro tyto žáky bylo ustaveno šest skupin další výuky, průměrný počet
žáků ve skupině jsou tři až čtyři.
Veškerá výchovně-vzdělávací činnost ve škole je provázána pravidly pro žáky, která jsou
obsažena ve školním řádu. Na začátku školního roku jsou žáci s těmito pravidly seznámeni.
Školní řád byl schválen pedagogickou radou školy, Klubem rodičů a Školskou radou.
Veškeré potřebné informace jsou žákům předávány průběžně hlavně prostřednictvím třídních
učitelů, dále školním rozhlasem a od srpna 2007 i školním informačním kanálemvelkoplošnou projekcí ve vestibulu školy. Žáci dále vydávají vlastní školní časopis.
Rodiče jsou s děním ve škole seznamováni pomocí třídních schůzek čtyřikrát ročně. Aktuální
informace jsou jim sdělovány v žákovských knížkách a klasifikace dále pomocí elektronické
žákovské knížky. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu školy.
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi při řešení
výchovně-vzdělávacích problémů. Na škole pracuje preventista rizikového chování žáků.
Škola se snaží modernizovat výuku novými didaktickými prostředky. K dispozici je již
dvanáct dataprojektorů, sedm interaktivních tabulí.
Výuka probíhá nejen tradiční formou, ale i např. pomocí projektových dnů. Zde mají žáci
možnost více se zapojit do skupinové výuky, více se seberealizovat a uplatnit své dovednosti.
Pravidelné projektové dny byly do výuky začleněny v souvislosti s tvorbou školního
vzdělávacího programu.
Snahou školy je naplňovat třídy do optimálního počtu žáků. Ne vždy se to ale daří, tato
záležitost je závislá na přísunu finančních prostředků ze státního rozpočtu.
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Přehled vzdělávacích kurzů, kterých se pedagogové zúčastnili ve školním roce 2012/2013
viz. příloha
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Kurzy pořádané školou (bez akreditace)
Název kurzu
Podzimní a jarní Ambroziáda *

Počet účastníků
cca 140

Komentář ředitele školy:
* Dva víkendové kurzy pořádala společnost Ambrozia o.p.s. – dramatická výchova

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Nejvýraznější prezentační akcí školy pro rodiče a širokou veřejnost je každoročně pořádaná
školní akademie, na které jsou přivítáni budoucí prvňáčci a zároveň slavnostně vyřazeni
žáci deváté třídy. Letošní akademie neproběhla z důvodu probíhající rekonstrukce školy,
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Významné akce školy pro veřejnost
Ambroziáda 2012/podzimní/, Ambroziáda 2013/jarní/
Prezentace školy v MŠ Pouchov
Den otevřených dveří
Návštěva psího útulku, potravinová podpora
Karneval /pro žáky a rodiče/
Dětský den - akce pro veřejnost
Projekt adopce na dálku
Svačinové dny-podpora adopce na dálku
Tvořivé dílny – pro veřejnost
Malá školní maturita – 9.tř.
Akce k prevenci rizikového chování
Přednáška sex, AIDS - 8. tř., 9.tř.
Beseda s Policií ČR, Městskou policií /Jak se chovat k neznámým lidem, Co je šikana, Právo,
morálka odpovědnost, Přestupky, Správné chování účastníků silničního provozu /
Městská policie- soutěž Bezpečné město /1.-5. třídy/
Návštěva nízkoprahového centra Klídek Hradec Králové
Návštěva městské knihovny /vybrané třídy/, akce školní knihovny, hudební knihovna
Sebeobrana /dívky 8.a 9. třídy/
Bobřík informatiky /5.-9.třídy/
Spolupráce. tříd - MOZAIKA
Beseda se spisovatelkou /3. třídy/
Akce k environmentální výchově
ŠVP školící středisko Sever Horní Maršov - 6. třída
Škola v přírodě – /8. třídy, 6.tř., 1.B, 3. třídy, 4. tř., 5.B/
Den Země – projektový den
Naučná stezka – Nový Hradec Králové – 1. stupeň
Přírodovědný KLOKAN

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Vánoční ladění
Projektový den pro žáky, soutěže v pracovních dílnách
Malá školní maturita
Žáci devátých tříd
Pythagoriáda
Matematická soutěž, 6., 8. ročník, účast 25 žáků
Konverzační soutěž
Školní kolo + okresní kolo /8.,9 třída/
Dopravní soutěž
1. stupeň
Herecké dílny
Ambrozia,o.p.s.
Mladý Démosthenes-okr. kolo
Recitační soutěž
Basiclingua
Okresní kolo 8.,9. třídy
Dějepisná olympiáda
Školní kolo + krajské kolo /9. třída/
Puškinův památník
Žáci 7.třídy /krajské kolo/

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Školní přebor v šachu
Sportovní soutěže SOU Vocelova
Schodoběh
Hradecké sportovní hry
Sportovní den
Šachový přebor České republiky
Florbalový turnaj
Plavecká škola

Účastnilo se 21 dětí celé školy
8. třídy
Účastnilo se 52 žáků
Žáci 2. stupně
Pro žáky 1.stupně a 2.stupně v rámci dětského dne
1 žák – 1. místo
Vybraní žáci
Žáci 2. – 4. tříd

Ve škole fungovalo šestým rokem centrum sportovní přípravy se zaměřením na florbal. Na
základě dobré spolupráce byla dle výsledku zápisu do prvních tříd a zájmu rodičů umožněno
žákům se zájmem o tento sport navštěvovat rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením
na florbal.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Název programu
Finanční vypořádání dotace
Název programu

EU-peníze školám
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost 1.4
Dotace EU - MŠMT

Finanční vypořádání dotace

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů
Název programu
Stručný popis programu
Počty zapojených
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)

Nebyl realizován

Komentář ředitele školy:

§ 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Volnočasové aktivity na ZŠ Pouchov
název kroužku
Anglický j. – 1. roč.
Anglický j. – 2. roč.
Anglický j. – 3. roč.
Anglický j. – 4. – 5. roč.
Divadelní a film. herectví
(15-16 let)
Divadelní a filmové herectví
(8.-9. třída)
Divadelní herectví (3.– 5. tř.)
Divadelní herectví (1. – 2. tř.)
Divadelní herectví (6. – 7. tř.)
Dovedné ruce – šití, háčkování…
Flétna
Florbal – přípravka
(ročník 2004 a mladší)
Florbal – elévové
(ročník 2002 - 03)
Florbal – mladší žáci
(ročník 2000 - 01)
Florbal – starší žáci
(ročník 1998 - 99)
Florbal – dorostenci
(ročník 1996 - 97)
Fotografický kroužek 6. – 9. roč.
Chovatelský
Keramický I.
Keramický II.
Let´s dance -vzhůru do tance
Let´s dance -vzhůru do tance
Míčové a pohybové hry
Moderní tanec (11 – 15 let)
Moderní tanec (7 – 10 let)
Příprava na př. zk. Čj
Příprava na př. zk. M
Přípravný kurz na herec. školy
Přírodovědný
Ruční práce
Šachový – I. stupeň
Šikula
Vaření
Výtvarný
Zumba

vede
Mgr. Dana Slivková
Mgr. Petra Marečková
Mgr. Petra Marečková
PaedDr. A. Svobodová
MgA. Lukáš Kobrle

den a čas konání
úterý 1300 - 1345
dle dohody
dle dohody
dle dohody
pátek 1530 – 1700

Mgr. Andrea Simonidesová pátek 1400 - 1530
Mgr.Andrea Simonidesová
Mgr. Andrea Simonidesová
Denisa Andrlová
Mgr. Dagmar Bělonohá
Mgr. Sabina Poláková
Eliška Kučová

úterý 1330 - 1500
čtvrtek 1400 - 1500
čtvrtek 1600 - 1730
čtvrtek 1155 - 1255
středa
pondělí 1600 – 1715

Jaroslav Vaněk

Jan Volák

úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
pondělí
pátek
středa

Mgr. Jana Zirnsáková
Ing. Martin Kohout
Mgr.Jana Křížková
Mgr.Jana Křížková
Mgr. Zuzana Špryňarová
Mgr. Zuzana Špryňarová
Mgr. Zuzana Špryňarová
Renata Švubová
Renata Švubová
Mgr. N. Zemanová
Mgr. V. Silvarová
tým lektorů
Ing. Iva Skalská
Mgr. Věra Kalíšková
Ing. Bielavský
Mgr. Zuzana Špryňarová
Ing. Iva Skalská
Ing. Iva Skalská
Lupínková Iva

dle dohody
úterý 1600 – 1700 od 25. října
pondělí 1300 - 1345
středa 1300 - 1345
středa 1300 - 1400
středa 1400 - 1500
pátek 1250 - 1335
pondělí
pondělí
dle dohody
dle dohody
neděle 1400 - 1800
dle dohody
dle dohody
čtvrtek 1330 – 1430, od 30. září
čtvrtek 1300 - 1400
dle dohody
dle dohody
Pondělí 1600 - 1700

Petr Drahoňovský
Jakub Lassig

1700 – 1900
1700 - 1830
1600 – 1730
1530 - 1700
1715 – 1830
1730 - 1900
1630 - 1800

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Na škole proběhla v tomto školním roce hloubková inspekční činnost. Výsledkem je
inspekční zpráva – viz. příloha
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012
a) příjmy
1. celkové příjmy,
2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných
zástupců, ost. výnosy
3. příjmy z doplňkové činnosti,
4. ostatní příjmy; dotace
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdravotního a sociálního
pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební
pomůcky,
- stipendia,
- ostatní provozní náklady
- hospodářský výsledek

v tisících Kč
17 491
0
1 377
16 114
17 491
0
17 491
8 281
71
2 802
141
0
6 196
0

Získané granty – údaje jsou za školní rok 2012/2013
GRANT

Poskytovatel

Volnočasové aktivity dětí při ZŠ Pouchov
Volnočasové aktivity dětí při ZŠ Pouchov

Statistika grantů :

MMHK
MMHK

Částka Kč
15 700,31 800,-

MMHK
Ostatní
Celkem

: 47 500,:
0,: 47 500,Sponzorské dary :
0,CELKEM GRANTY+DARY : 47 500,-

Škola začala čerpat od září 2011 finanční prostředky z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Částka, kterou má škola k dispozici, je
1 434 857,- Kč, čerpání bude na základě předloženého a schváleného projektu probíhat
do února 2014.

10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
10.1 Spolupráce s odborovými organizacemi
Formy spolupráce
Spolurozhodování
Informace
Vyjednávání

komentář
FKSP
Informace o vývoji platů
Kolektivní smlouva

10.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů
Formy spolupráce
nerealizována

Komentář

10.3 Spolupráce s dalšími partnery
Formy spolupráce
PČR,Městská policie,HZS
Ped.-psych. poradna, Domino, Mozaika
Orgány péče o dítě a mládež
Neziskové organizace
NIDV, CVKHK

komentář
Preventivně výchovné akce pro žáky
Poruchy vzdělávání a chování
Problematické rodinné zázemí žáků
Příspěvky sociálního charakteru
Vzdělávání ped. pracovníků
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1

Počty žáků
Počty žáků školy
třída

počet žáků

z toho
chlapců

z toho dívek

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
5.A
5.B
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
celkem

20
19
19
16
15
17
32
21
18
29
27
16
16
27
292

11
13
8
11
6
12
15
4
8
16
16
9
7
13
149

9
6
11
5
9
5
17
17
10
13
11
7
9
14
143

výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

2

Seznam tříd, třídní učitelé
třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
5.A
5.B
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A

počet žáků
20
19
19
16
15
17
32
21
18
29
27
16
16
27

Třídní učitel
Mgr. Bělonohá Dagmar
Mgr. Slivková Dana
Mgr. Poláková Sabina
Mgr. Křížková Jana
Mgr. Špryňarová Zuzana
Mgr. Jelínková Iva
PaedDr. Svobodová Alexandra
Mgr. Kuhn Eva
Mgr. Šafářová Renáta
Mgr. Kalíšková Věra
Mgr. Ročková Irena
Mgr. Škultétyová Martina
Mgr. Zirnsáková Jana
Bc. Humlová Eva

3

4

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Studium k rozšíření kvalifikačních předpokladů
Druh studia
Studium pro ředitele škol +
Studium k rozšíření odborné kvalifikace ++

Počet pracovníků
0
1

Komentář ředitele : ++ získávání zkušeností z evropských zemí /Ukrajina/

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Odbornost
Výchovné poradenství
Výuka na I.stupni
Český jazyk
Matematika
Ostatní

Počet kurzů
4
11
3
2
11

