Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p. o.
Jezernice 39, PSČ 751 31
Telefon: 581 771 752, 734 764 711, email: skola@jezemice.cz

č,j.: 49/2019

V Jezernici 25. 3. 2019

Hodnotící zpráva o Činnosti a hospodaření za rok 2018

Základní škola a mateřská škola Jezernice, příspěvková organizace obce Jezernice, poskytuje
předškolní výchovu a vzdělávállí, základní vzdělávání, výchovu žáků mimo vyučování, stavování dětí,
žáků a pracovníků školy. zajišťuje také pro občany obce kulturní a vzdělávací akce (volnočasové
aktivity pro děti, kulturní vystoupení, karneval, ples, dílny ručních prací, sportovní aktivity a jiné).
Součásti školy jsou mateřská škola, základní Škola pro Žáky l. - 5. ročníku, Školní družina a výdejna
stravy. výchovu a vzdělávání poskytovalo celkem 6 pedagogických pracovníků. Provoz zajišt'ovaly 2
pracovnice.
Charakteristika jednotlivých součástí:

Mateřská Škola
Oddčlení mateřské školy provádí výchovně vzdělávací činnost dle vlastního ŠVP.
Počet dětí: 21 (školní rok 2017/2018) a 20 (školní rok 2018/2019)
Počet tříd: l
Počet pedagogických pracovníků: 2
Počet provozních pracovníků: l
Úvazky: 2,0 pedagogičtí pracovníci, 0,56 provozní pracovnice
Základní škola
Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
,,MOST' pro l. - 5. ročník.
Počet tříd: 2
Organizace výuky: ve Školním roce 2017/2018 spojený l. - 3. ročník, spojený 4. a 5. ročník, na hlavní
předměty matematika a český jazyk se dále třída dělila na samostatnou 5. třídu, když byl spojený l. a
2. ročník a 3. a 4. ročník. Ve školním roce 2018/2019 v hlavních předmětech matematika a český
jazyk pracoval samostatně 2. ročník, spojený byl l. a 3. ročník a 4. a 5. ročník.
Počet žáků ve školním roce 2017/2018: 30
Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 20
Počet pedagogických pracovníků: 3
Počet provozních pracovníků: l
Úvazky ve školním roce 2017/2018: pedagogičtí pracovníci 3,0, provozní pracovnice 0,8
Úvazky ve školním roce 2018/2019: pedagogičtí pracovníci 2,73, provozní pracovnice 0,8
Školní družina
Žáci pracovali podle školního vzdělávacího programu zájmového vzdčlávání. Navštěvovali kroužek
sportovní, dramatický, přírodovědný a keramiku (v roce 2017/20 l 8). Ve školním roce 2018/2019 žáci
navštěvovali kroužky: keramický, klub zábavné logiky a deskových her, kroužek prezentování
v českém a anglickém jazyce.
Počet oddělení: l
Počet žáků ve školníin roce 2017/2018: 29
Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 20
Počet pedagogických pracovníků: l
Úvazky: vychovatelka Školní družiny 0,79

l

výdejna stravy
Strava byla dovážena ze ZŠ a MŠ Hranická úl., Lipník nad Bečvou.
Počet strávníků ve školním roce 2017/2018: 57
Počet strávníků ve Školním roce 2018/2019: 46
Počet provozních pracovníků: 2 (lx ZŠ, lx MŠ)
Úvazky: 0,32 (0,12 ZŠ + 0,2 MŠ)
Hospodaření školy
Dotace KÚ 33353

Přímé náklady na vzdělávání
z toho

platy
OON
odvody ZP a SP + příspěvky FKSP + ONIV

3 393 450,00 KČ
2 367 600,00 KČ
95 500,00 Kč
930 350,00 KČ

Počet zaměstnanců (závazný ukazatel): 7,44

Ve školním roce 2018/2019 schválilo zastupitelstvo obce výjimku z nejnižšího počtu žáků.
Vratka dotace O,- KČ
Dotace KÚ byly vyčerpány dle stanovených pravidel. Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy.
Účelový znak 33063
Dotace projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/000366'
Projekt probíhal v období 01/2017 - 12/2018. Vratka dotace

268 213,76 Kč
0,00 KČ

Příspěvek zřizovatele:
Schválený rozpočet na rok 201 8"
Doňnancováni (schváleno 294 000,00 KČ)

680 000,00 KČ
112 617,30 KČ

Náklady - některé položky
501 Spotřeba materiálu
130 773,53 Kč
502 Spotřeba energií
166 314,68 Kč
518 Ostatní služby (služby, plavecký kurz, revize, věcná režie za žáky aj.) ...281 926,90 Kč
521 Mzdové náklady OON
22 862,04 Kč
520 Osobní náklady účelově z dofinancování výjimky
112 617,30 Kč

Výnosy - některé položky
602 Tržby z prodeje služeb (školné MŠ, Školné ŠD, keramika aj.)
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek hlavní činnosti (z provozního rozpočtu)'

52 908,- KČ
733 653,29 KČ
743 908,00 KČ
10 254,71 KČ

Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy.
Podrobné vyhodnocení hospodaření školy je uvedeno v roční rekapitulaci Čerpání rozpočtu
na rok 20 l 8.
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