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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                         

 

Název:    Základní škola Pardubice, Bratranců Veverků 866 

 

Sídlo:    ul. Bratranců Veverků 866, Pardubice 530 02 

    Identifikátor zařízení: 600 096 386 

 

Právní forma:   příspěvková organizace   

IČO: 60159154 

 

Zřizovatel:   Statutární město Pardubice 

    Právní forma: obec   

IČO: 00274046 

 

Adresa zřizovatele:  Pernštýnské nám. 1 

    530 21 Pardubice 

 

Charakteristika školy: úplná základní škola 

 

    součásti školy:  

 základní škola  IZO: 060159154 

 školní jídelna  IZO: 102842639 

 školní družina  IZO: 117500356 

 

 

E-mail:    info@zsbrve.cz 

Stránky školy:    www.zsbrve.cz 

Telefon:   773 313 250 

Fax:    466 615 378 

 

 

 

 

 

mailto:kancelar@zsbrve.cz
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NAŠE ŠKOLA... 
1. rodinná atmosféra školy s více než stoletou tradicí 

2. výborná dostupnost 

3. poloha v parku 

4. škola po kompletní rekonstrukci 

5. spolupráce s rodiči, otevřená komunikace 

6. vstřícný a partnerský přístup ke všem 

7. individuální přístup k žákům 

8. činnost školního psychologa a sociální pedagoga 

9. množství zájmových kroužků 

10. originální akce pro děti i rodiče 

11. moderní učebny s interaktivními tabulemi 

12. zcela nový ateliér výtvarné výchovy 

13. dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště v areálu školy 

14. „Trendy a IN” (komunikativní dovednosti, funkční gramotnost, výchova etická, multi-

kulturní, mediální, polytechnická, finanční, branná, právní, ...) 

15. výuka angličtiny a plavání již od 1. třídy 

16. specializace žáků od 6. třídy (všeobecná, sportovní příprava, informatika) 

17. moderní školní jídelna 

18. družina od 6,30 do 17,00 hodin 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Nově zrekonstruovaná historická budova naší školy je umístěna v klidném a bezpeč-

ném prostředí parku ve středu města. V současné době se ve škole nachází 17 tříd - 9 tříd na 

prvním a 8 tříd na druhém stupni. V současné době naši školu navštěvuje 365 žáků. 

Základní škola Bratranců Veverkových je státní školou. Od roku 1995 působí jako sa-

mostatný právní subjekt. Výuka se uskutečňuje podle moderního a na míru tvořeného škol-

ního vzdělávacího programu. Učební plán prostřednictvím povinných a volitelných předmětů 

umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je kvalitně pro přijímací zkoušky 

na střední školy či odborná učiliště. 

Od 1. ročníku mají žáci možnost chodit na plavání, neboť škola aktivně spolupracuje 

se Sports Team Pardubice. Plavci pak často ve svém sportu pokračují na Sportovním gymná-

ziu Pardubice. Žáci se již od 1. ročníku učí anglickému jazyku, od 7. ročníku mohou dále na-

vštěvovat hodiny německého nebo ruského jazyka. 

Škola se může pochlubit dvěma moderními učebnami výpočetní techniky s přístupem 

na internet, ale i velkou audiovizuální vybaveností. Interaktivní tabule jsou umístěny nejen 

v odborných učebnách, ale i v řadě kmenových tříd. Žáci mají k dispozici knihovnu a studov-

nu, výtvarný ateliér, dvě tělocvičny a hřiště v areálu školy. Těm nejmenším slouží nové herny 

ve školní družině. V čase mimo vyučování mohou žáci navštěvovat řadu zájmových kroužků 

přímo v areálu školy. Škola je schopna přijmout i celé kolektivy dětí. 

K dispozici jsou dětem dyslektické asistentky, školní psycholog a metodik prevence. 

Samozřejmostí je úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích. 

Škola pořádá velké množství vlastních akcí (lyžařské pobyty, školy v přírodě, výlety, 

multikulturní akce, jarmarky, atd.), organizuje sportovní turnaje a účastní se přeborů základ-

ních škol v různých sportovních disciplínách. Naše škola je také pilotní školou nového alter-

nativního kolektivního sportu kin-ballu.  

Můžeme se pyšnit mnoha zvučnými jmény těch, kteří navštěvovali naši školu. Za 

všechny jmenujme například úspěšnou plavkyni Terezu Diepoldovou, která se umísťovala na 

předních místech v mezinárodních mistrovstvích i na olympiádách tělesně postižených. Mezi 

velmi úspěšné žáky počítáme plavce Jiřího Jedličku, který byl vyhlášen nejlepším českým 

plavcem roku 2007, účastníka olympijských her v Pekingu. Adam Ptáčník, reprezentant a 

olympionik v dráhové cyklistice, Tomáš Ptáčník, reprezentant v rychlobruslení a všem milov-

níkům hokeje známý Aleš Hemský působící v NHL, byli rovněž našimi žáky. Kromě sportovců 

naši školu navštěvovali Jiří Bartoška, František Filipovský, Martin Vencl, Daniel Rum-

pík a další. 

http://www.zsbrve.cz/
http://www.sportsteam.cz/
http://www.ppp-pardubice.cz/
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Přehled těch nejznámějších osobností: 

 FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ, herec a nezapomenutelný dabér z doby, kdy v budově sídlilo 

také několik učeben reálného gymnázia 

 JIŘÍ BARTOŠKA, herec a ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Va-

rech 

 TEREZA DIEPOLDOVÁ, reprezentantka ČR na paralympijských hrách v plavání 

 JIŘÍ JEDLIČKA, nejlepší český plavec roku 2007, účastník olympijských her v Pekingu 

 MARTIN SEDLÁK, úspěšný plavec 

 ADAM PTÁČNÍK, cyklistický reprezentant, olympionik 

 TOMÁŠ PTÁČNÍK, reprezentant v rychlobruslení 

 ALEŠ HEMSKÝ, hokejista NHL, mistr světa v hokeji 

 DANIEL RUMPÍK, programový ředitel Radia Blaník 

 DANIEL RÁKOS, pardubický hokejista 

 DANIEL PLOVAJKO, manažer a mluvčí několika společností včetně Českých aerolinií 

nebo TV Nova 

 MARTIN EHL, vedoucí zahraniční rubriky Hospodářských novin 

 TOMÁŠ GOTTVALD, ředitel pardubické nemocnice 

 JIŘÍ STŘÍTESKÝ, bývalý primátor Pardubic 

 JAN ŠPILAR, Střihoruký Edward, špičkový kadeřník 

 VLASTIMIL BIČÍK, varhaník a hráč na klávesové nástroje hudebních skupin v televiz-

ních tanečních a pěveckých soutěžích 

 RADEK DRAHNÝ, tiskový mluvčí Krkonošského národního parku 

 PAVEL LEJHANEC, zlatník a nositel tradice výroby Zlaté přilby Pardubic 

 MARTIN VENCL, redaktor TV Nova 

V současné době nás reprezentují v plavání například Lukáš Balcar, který již několik let 

dosahuje na mistrovské tituly ve svých věkových kategoriích. Dalšími úspěšnými reprezen-

tanty školy jsou plavkyně sestry Pavla a Kateřina Avramovy. 

Talentovaní žáci se pravidelně zúčastňují soutěží a olympiád v humanitních i přírodověd-

ných předmětech, kde dosahují rovněž velmi pěkných umístění. 
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3. UČEBNÍ PLÁNY 

Ve školním roce 2012 – 2013 se vyučovalo ve všech ročnících podle učebních dokumen-

tů „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pardubice, Bratranců 

Veverků 866. 

Tak jako v  předchozích letech, byl v rámci školního projektu „Trendy a In“ kladen velký 

důraz na enviromentální, etickou, mravní, zdravotní, multikulturní, estetickou, tělesnou a 

pracovní výchovu, dále na funkční a finanční gramotnost. Velká pozornost byla věnována 

také ochraně a bezpečnosti obyvatelstva za zvláštních a mimořádných situací, prevenci šika-

ny, prevenci sociálně patologických jevů a finanční gramotnosti. 

 

SPECIALIZACE ŽÁKŮ 

Od šestých tříd nabízíme nově dětem možnost specializace na větev všeobecnou, větev se 

zaměřením na sportovní přípravu a větev se zaměřením na informatiku. 

  

 VĚTEV SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM: 

mimo běžných předmětů (které absolvují všichni žáci - viz školní vzdělávací program) bu-

de vyučována v průběhu výuky na druhém stupni v rámci různých předmětů rodinná a 

sexuální výchova, vaření, péče o domácnost, mediální výchova, finanční gramotnost, 

technické kreslení, ekologická výchova, komunikativní dovednosti atd. 

 

 VĚTEV SE ZAMĚŘENÍM NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE: 

v rámci výuky tohoto předmětu se žáci naučí nejen běžné a dnes již zcela nezbytné kan-

celářské aplikace Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), orientaci v prostředí Win-

dows, získají informace o různých internetových prohlížečích, naučí se základům grafiky, 

fotografování, natáčení videa a tvorbě propagačních materiálů, základům programování 

a tvorby webu, důraz bude kladen na vybrané aspekty mediální výchovy. 

 

 VĚTEV SE ZAMĚŘENÍM NA VŠEOBECNOU SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU: 

tato větev je zaměřena na poznání teorie i herní praxe jednotlivých tradičních kolektiv-

ních sportů (s důrazem na futsal, florbal, basketbal a volejbal), včetně nových méně tra-

dičních (frisbee, kin-ball, rasketbal, ringo a dalších). 

 

 

 

http://www.zsbrve.cz/o-nas/specializace
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FAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Na období od 1. září 2012 do 31. srpna 2017 se naše škola stala fakultním pracoviš-

těm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Význam této spolupráce spočívá zejména v metodické podpoře našich pedagogů, umožnění 

praxí, náslechů a samostatných výstupů studentům učitelských či neučitelských oborů. Ne-

dílnou součástí této spolupráce je zapojení školy do univerzitních výzkumů. 

 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY 

 PROJEKT TECHNOHRÁTKY  

Unikátní projekt Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje na podpo-

ru technických profesí a řemesel. Kampaň svým zaměřením osloví především žáky zá-

kladních škol, veřejnost i velké zaměstnavatele v regionu. Tato netradiční kampaň obsa-

huje praktické, edukační i zábavné formy popularizace technických profesí, které jsou zá-

roveň podporované stipendii Pardubického kraje. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje 

http://www.zsbrve.cz/o-nas/fakultni-pracoviste
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx
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studium na technicky zaměřených školách. Navzdory těmto aktivitám se však stále nedaří 

dosáhnout kýženého stavu a zájem o tyto obory stále klesá.  

 PROJEKT "TRENDY & IN" 

V rámci výuky vybraných předmětů je a nadále bude věnována zvýšená pozornost etické, 

multikulturní, mediální, branné či polytechnické výchově a komunikativním dovednos-

tem, nemalý prostor bude věnován také právní, finanční, ale zejména funkční gramot-

nosti. Naším cílem je připravit žáky na vstup do praktického života. Velkou inovací projde 

v rámci tohoto projektu zejména předmět Výchova k občanství, pro který plánujeme mi-

mo jiné otevřít také specializovanou učebnu. 

 PROJEKT MŠMT "IVýP" 

V rámci zvládání školní nekázně se škola přihlásila jako jedna z pilotních škol do projektu 

MŠMT „Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů“. V rámci tohoto projektu 

nám MŠMT poskytuje plnou metodickou podporu. 

 PROJEKT "LETEM SVĚTEM SE ŠKOLOU" 

Tento projekt se přímo nabízí. Školu totiž navštěvují žáci 18 národností (většina z nich má 

dvojí občanství - české a dané země). V rámci multikulturního týdne se děti seznamují se 

zvyky vybraných kultur. Kaligrafie, zvyky, informace, fakta, zajímavosti, ochutnávky, 

workshopy, tance, zpěv, ... to vše čeká na naše děti v projektu "Letem světem se školou" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsbrve.cz/informace-o-zarazeni-do-po-ivyp.pdf
http://www.zsbrve.cz/multikulturni-tyden.jpg
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4. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ve školním roce 2012-2013 byla družina umístěna v přízemí budovy školy. Školní družinu 

navštěvovalo celkem 92 dětí a to ve třech odděleních, pracovali zde 3 paní vychovatelky (z 

toho jedna na plný úvazek a dvě na částečný). Do školní družiny byli přijati žáci 1., 2. a 3. 

tříd.  Z důvodu sociálních a dojíždění ze vzdálenějších míst i někteří žáci třídy čtvrté, dva 

z nich navštěvovali pouze ranní družinu. Provoz školní družiny byl od 6,30- 8,00 a od 11,40 do 

16,30 hodin. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost využívala školní družina 3 herny, 2 tělo-

cvičny a školní hřiště.  

Žáci ve školní družině navštěvovali zájmové kroužky, jako byly: plavání, atletika, ke-

ramika, angličtina, roztleskávačky, šikovné ruce, sebeobrana a judo. 

V září 2012 se vychovatelky školní družiny zúčastnily prvního adaptačního školního 

výletu s novými prvňáčky do Šťastné země v Radvánovicích u Turnova, ve školní druži-

ně proběhla výtvarná soutěž „O nejkrásnější sluníčko“. V měsíci říjnu jsme vyráběli draky a 

uskutečnili jsme první „Drakiádu“. V listopadu jsme pořádali hudební školičku, dále jsme se 

zúčastnili příprav na Mystérium I, soutěžili jsme o vytvoření nejlepšího strašidla. 

V prosinci k nám přišel Čert a Mikuláš, dále jsme tvořili ozdoby na vánoční jarmark, v 

OC Grand jsme zdobili vánoční perníčky a vyráběli adventní věnce, zúčastnili jsme se výletu 

do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme připravovali Vánoce pro zvířátka, také proběhly besídky a 

zpívání koled u vánočních stromečků v jednotlivých odděleních a překvapením byla spousta 

dárků. 

V lednu jsme si zahráli o „pexesového“ krále školní družiny, vyráběli jsme maňásky, 

loutky a nakonec jsme si v každé družince zahráli s našimi výrobky divadlo. V únoru proběhla 

soutěž „Superstar“ o nejlepšího zpěváka školní družiny a příprava na karneval. V březnu se 

uskutečnil karneval v pohádkovém duchu, plný her a soutěží. Zapojili jsme se do literárně 

výtvarné soutěže centra Basic „Mít tak kouzelný prsten“. Vybraní žáci se zúčastnili vyhodno-

cení soutěže ve Východočeském divadle. 

V dubnu jsme se podíleli na přípravě velikonočního jarmarku, vytvářeli jsme originální 

kraslice a společně jsme si vyzdobili školní družinu. V rámci měsíce bezpečnosti jsme vyráběli 

dopravní značky a udělali jsme si dopravní odpoledne na školním hřišti, také jsme si tento 

měsíc zvládli zahrát Kimovy hry. Na Den Země jsme navštívili zábavné odpoledne na Pern-

štýnském náměstí. 

V květnu nás navštívil pan Honza Petráš a vymyslel nám zábavné odpoledne.  1.a 2. 

třídy se zúčastnily škol v přírodě v Jívce u Trutnova a v Jizerských horách, poslední pátek v 

měsíci květnu jsme měli ve škole Dětský den.  
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V červnu odjeli na školu v přírodě 3. třídy. V posledních dnech školního roku jsme si 

užili spousty her na školním hřišti a zúčastnili jsme se výtvarné soutěže "Těšíme se na prázd-

niny".  

Na žádost rodičů jsme se s vedením školy domluvili na prodloužení pracovní doby ŠD pro 

příští školní rok a to do 17,00 hodin. Také plánujeme otevřít 4. oddělení školní družiny a zvý-

šit tak kapacitu na 110 míst. Mezi zájmové útvary jsme se rozhodli pro příští školní rok zařa-

dit literárně dramatický kroužek, šachy, hip hop, florbal i pro žáky 1. - 4. tříd a novinku s ná-

zvem "Vědecké pokusy". 

 

 

5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH                                                                      

     přepočtený počet 

Pracovníků celkem:    37,065   

kvalifikace  učitel I. stupně    8,91   

  učitel II. stupně  14,114  

         vychovatel:     2,77 

asistent pedagoga:    0,633   

  správní zaměstnanci:    5,339   

pracovníci školní jídelny:   5,299  
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6. POČTY ŽÁKŮ                 

K 30. září 2012 navštěvovalo školu celkem 365 žáků. 

 počet zapsaných dětí do 1. třídy:  57 

 počet odkladů:    12 

 počet dodatečných odkladů:     0 

 do prvních tříd nastoupilo dětí:  45 

 počet tříd:     17 

 počet oddělení ŠD:      3 

 počet zapsaných dětí:    92  

 průměrný počet žáků ve třídě:  21,5 

 

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Tabulka přehledu chování a prospěchu za I. pololetí 2012/2013 

                 

Tř
íd

a 

Počet žáků Pochvaly Nap. Důtky Chování Prospěch 
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íd

n
íh

o
 

u
či

te
le

 

tř
íd

n
íh

o
 

u
či

te
le

 

ře
d

it
e

le
 

2
. s

tu
p

e
ň

 

3
. s

tu
p

e
ň

 

N
e

o
m

lu
v.
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n
am

e
n
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P
ro
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ě
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N
e

p
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ě
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N
e

kl
as
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ik
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1. A 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 20 0 0 

1. B 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 21 0 0 

2. A 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 23 0 0 

2. B 20 11 9 0 0 0 2 0 0 0 0 8 13 19 1 0 

3. A 20 13 7 4 0 0 0 0 0 0 0 8 14 20 0 0 

3. B 21 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 19 21 0 0 

4. A 30 17 13 6 0 5 0 1 0 0 5 10 21 28 2 0 

5. A 20 12 8 8 0 5 2 0 0 0 0 3 11 19 1 0 

5. B 23 13 10 0 0 5 1 1 1 0 122 1 7 20 2 1 

6. A 24 9 15 0 0 5 2 3 0 1 324 1 8 22 2 0 

6. B 23 12 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8 22 1 0 

7. A 22 13 9 0 0 7 8 4 5 0 0 0 6 13 8 1 

7. B 19 9 10 2 0 1 2 4 1 2 0 1 5 14 5 0 

8. A 20 10 10 2 1 3 0 1 0 0 0 1 7 18 2 0 

8.B 22 7 15 1 7 4 0 0 1 0 0 0 10 22 0 0 

9. A 16 9 7 0 0 3 0 5 1 0 18 1 1 15 1 0 

9. B 17 5 12 8 0 4 0 0 0 0 0 1 5 14 3 0 

1. st. 198 110 88 29 0 15 5 2 1 0 127 90 142 191 6 1 

2. st. 163 74 89 13 8 29 14 17 8 3 342 5 50 140 22 1 

celkem 361 184 177 42 8 44 19 19 9 3 469 95 192 331 28 2 
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                Tabulka přehledu chování a prospěchu za II. pololetí 2012/2013 

                 

Tř
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Počet žáků Pochvaly Nap. Důtky Chování Prospěch 
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1. A 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 21 0 0 

1. B 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 20 1 0 

2. A 23 12 11 9 2 0 0 0 0 0 0 11 17 23 0 0 

2. B 23 11 12 7 0 0 0 0 0 0 0 7 19 21 1 1 

3. A 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 5 15 21 0 0 

3. B 20 9 11 8 0 0 0 0 0 0 0 8 16 20 0 0 

4. A 31 18 13 5 0 3 3 1 0 0 0 8 22 28 3 0 

5. A 21 13 8 6 3 5 7 3 0 0 0 3 6 20 1 0 

5. B 25 14 11 6 0 4 3 0 1 0 95 1 7 23 2 0 

6. A 23 8 15 2 0 0 2 2 0 3 0 2 6 21 2 0 

6. B 23 12 11 10 0 11 6 4 1 0 0 0 7 23 0 0 

7. A 21 12 9 0 0 0 2 4 8 0 13 0 6 13 8 0 

7. B 21 10 11 1 0 2 2 3 2 0 2 1 5 18 3 0 

8. A 22 11 11 7 1 0 1 0 0 0 78 1 7 14 6 0 

8.B 22 7 15 4 5 3 0 0 0 0 0 2 11 22 0 0 

9. A 15 8 7 1 2 1 0 3 1 0 18 1 1 14 1 0 

9. B 17 5 12 4 3 1 0 0 0 0 0 1 5 15 2 0 

1. st. 198 110 88 46 5 15 13 4 1 0 95 90 142 191 6 1 

2. st. 164 73 91 29 11 18 13 16 12 3 111 8 48 140 22 0 

celkem 362 183 179 75 16 33 26 20 13 3 206 98 190 331 28 1 
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Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2012/2013 

Škola, odborné učiliště Matur. 

studium 

Učební 

obor 

Počet 

přihl. 

žáků 

Přijato 

v I. kole 

Přijato 

v II. kole 

Gymnázium Dašická 4  4 4  

Obchodní akademie Pardubice 1  1 1  

SPŠ elektrotechnická Pardubice 2  2 2  

Labská hotelová SŠ Pardubice  2 2 2  

Anglické gymnázium Pardubice 5  5 5  

SOŠ a SOU strojní, Do Nového Pce 2  2 2  

SPŠPT nám. Republiky Pardubice 2 1 3 2  

SPŠ chemická Pardubice  1 1 1  

SOU plynárenské Pardubice 1 2 3 3  

G a SOŠ Přelouč  1 1 1  

SŠ Bohemia Chrudim 1  1 1  

SŠ zdravotnická Pardubice 2 1 3 2 1 

SŠ zdravotnická Chrudim 1  1  1 

Česká lesnická akademie Trutnov 1  1 1  

Vojenská SŠ Moravská Třebová 1  1 1  

SOŠ a SOU obch. a služeb, Chrudim  1 1 1  

SOŠ OOM Malé Svatoňovice 1  1 1  

VOŠ a SOŠ umělecká, Praha 1  1 1  

SOU stavební Černá z. B.  1 1 1  

SPŠ stavební Rybitví  1 1 1  

Taneční konzervatoř Brno 1  1  1 

Osmiletá gymnázia 4  4 0  

Celkem SŠ a SOU 30 11 41 33 3 
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Třída Matur. 

studium 

Učební 

obor 

Počet 

přihl. 

žáků 

Přijato 

v I. kole 

Přijato 

v II. kole 

IX.A 12 3 15 14 1 

IX.B 14 3 17 16 1 

Nižší ročníky 5 4 9 3 1 

 

 

Počet žáků přihlášených na osmileté gymnázium    4 

Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium   0 

Počet žáků vycházejících z IX. ročníku  32 

Počet žáků vycházejících z nižších ročníků     5 

 

  

8. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Spolupráce s rodiči probíhala průběžně po celý školní rok. Vůči rodičům škola vystupovala 

otevřeně a v případě jakýchkoliv problémů jsme se snažili formou dialogu vysvětlit postoj 

školy. 

Na škole je zřízen výbor rodičů, který je vytvořen jedním zástupcem za každou třídu. 

Od ledna 2006 působí na škole Školská rada.  Rodiče tak mají možnost se podílet na chodu 

školy a napomáhat lepší vzájemné komunikaci. 

 Jako poradní orgán pracuje ve škole i Rada žáků. Její zástupci spolupracují s vedením 

školy a docházejí i do Dětského parlamentu zřízeného při Magistrátu města Pardubic. 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

Naše škola využívá elektronických žákovských knížek v systému "Bakalář". Prostřednictvím elek-

tronických žákovských knížek mohou rodiče pravidelně kontrolovat školní výsledky svých dětí. 
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9. ÚDAJE O INSPEKCÍCH A KONTROLÁCH 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly na naší škole uskutečněny žádné inspekce ani kontroly, 

vyjma jedné vyžádané z Krajské hygienické stanice. 

 

 

10. SOUTĚŽE A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

Ve školním roce 2012/13 tak jako v předchozích, se škola zapojila do mnohých vzdělávacích a 

sportovních soutěží. 

 

Soutěž       

Matematická olympiáda       

Zeměpisná olympiáda     

Dějepisná olympiáda        

Pythagoriáda         

Olympiáda v českém jazyce        

Biologická olympiáda        

Recitační soutěž        

Recitace v anglickém jazyce   

Literární soutěž O pardubický literární pramínek 

Výtvarná soutěž        

Přespolní běh              

Gymnastika              

Basketbal - chlapci          

Basketbal – dívky (okresní kolo turnaje o Pohár Bratranců Veverkových)             

Pohár Českého rozhlasu             

Atletická liga škol               

Hokejbal chlapci                

Hokejbal dívky 

Volejbal 

Futsal                

Pohár ZŠ                                
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Malá kopaná       

Vybíjená     

Preventan – cup 

Stolní tenis 

Kin-Ball (krajské kolo turnaje o Pohár Bratranců Veverkových)  

Turnaj šachy 

 

Řada žáků od prvního až po devátý ročník se věnuje aktivně závodnímu plavání ve Sportklubu 

Plaveckého areálu Pardubice. Dosahují velmi dobrých výsledků na domácím poli, ale i na me-

zinárodních závodech. 

 

Ve školním roce 2012 – 2013 žáci mohli navštěvovat tyto zájmové kroužky 

 hra na kytaru 

 florbalový kroužek 

 příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 

 příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

 fotografický kroužek 

 šikovné ruce 

 hra na flétnu 

 roztleskávačky 

 keramika 

 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Ve školním roce 2012/13 se uskutečnilo 7 výjezdů do školy v přírodě, 2 adaptační kurzy a 

ozdravného pobytu na horách. Celkem se jich zúčastnilo 328 žáků. Samozřejmostí jsou školní 

výlety, exkurze, návštěvy muzeí, galerií a besedy pro žáky, filmová a divadelní představení. 

 

AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU  

 noční akce ve škole Tajemství mystéria 

 sběrový den a ekologické dopoledne 
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 vánoční jarmark 

 adventní zpívání v kostele 

 vánoční zpívání na schodech 

 vánoční turnaj ve vybíjené 

 multikulturní týden Letem světem 

 velikonoční dílny „Devatero zastavení jara“ 

 sportovní dopoledne 

 projekt Zdravé zuby 

 projekt Zdravá pětka 

 Den dětí pro mateřské školy  

 Energetická Mise Plus+ 

 Beseda s tělesně postiženými 

 Zábavné odpoledne ve školní družině 

 Den dětí 

 Dny otevřených dveří 

 Rodinné odpoledne (organizace, pomoc ÚMO Pardubice I) 

 

ŠKOLNÍ TÁBOR VE STŘÍBRNICÍCH 

Tábor se nachází v malebné a téměř nedotčené přírodě na úpatí Kralického Sněžníku v obci 

Stříbrnice, nedaleko Starého Města pod Sněžníkem. Nově zrekonstruovaná chata je ze tří 

stran obklopená zahradou, kolem níž se vine Stříbrnický potok. Zahrada je dostatečně velká, 

a proto umožňuje hraní různých her, ale i klidné posezení v přírodě. Areál nabízí ke sportov-

nímu vyžití travnaté hřiště, kurt na volejbal, trampolínu a prolézačky pro menší děti.  

Blízké okolí nabízí možnost vyjížděk na koních, turistické stezky různé náročnosti a 

naučné stezky s krásnými přírodními scenériemi. Dalšími atraktivními turistickými cíli v okolí 

jsou zámek a zřícenina hradu v Branné, horský průsmyk Ramzová, Praděd, Obří skály, Kladský 

průsmyk, grafitový důl, termální koupaliště, zámek a ruční výrobna papíru ve Velkých Losi-

nách, zámek Jánský Vrch, jeskyně Na Pomezí nebo třeba známý poutní klášter v Hedči. 

Pro děti je připraven pestrý a všestranně rozvíjející program, ze kterého si odnesou 

mnoho nevšedních zážitků a zkušeností a nepoznají při něm nudu. Samozřejmostí je i tema-

ticky zaměřená etapová hra a celodenní výlet. O vaše děti se budou starat spolehliví a prově-

ření vedoucí. 

http://www.zsbrve.cz/o-nas/skolni-tabor
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FOTOGALERIE Z AKCÍ 

  

Slavnostní šerpování prvňáčků 1. září 

 

  

Výlet prvňáčků do Šťastné země 

 

  

Sběrová akce 
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Tajemství mystéria 

 

  

  

  

Tajemství mystéria 

 

 

 



 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 

 

       

 

 

                                                         

 

 

23 

  

Čert a Mikuláš 

 

Vánoce u Veverků 

  

Adventní zpívání v kostele Sv. Jana 

  

Vánoční zpívání ve škole 
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Vánoční jarmark 

 

 

  

Lyžování v Lánských Lázních 
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Netradiční zápis do prvních tříd „Letem světem“ 
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Multikulturní týden 

 
Ve dnech 25. února - 1. března 2013 se na naší škole uskutečnil ve spolupráci 

s Centrem pro integraci cizinců v Pardubicích MULTIKULTURNÍ TÝDEN, jehož posláním bylo 

seznámení s některými vybranými kulturami, se kterými se děti mohou denně setkávat jak v 

naší škole, tak i mimo ni. Tentokráte jsme se seznámili Vietnamem, Mongolskem, Angolou, 

Ruskem a Ugandou.  

První den týdne nás poctili svou návštěvou domorodci z Mongolska. Dověděli jsme se 

mnoho novinek o této krásné pro nás velice exotické zemi, ochutnali tradiční pečivo a věnova-

li se mongolské kaligrafii. V úterý nás navštívila "delegace" z Vietnamu. Zahráli jsme si taměj-

ší tradiční pohádku a zhlédli jsme módní přehlídku našich děvčat ve vietnamských krojích. Ve 

středu nás navštívil angolský student studující pardubickou univerzitu a seznámil nás se zvy-

ky, tradicemi a přírodou své rodné země. Předposlední den přijela do školy návštěva z Ruska. 

Na programu bylo seznámení s tradicemi a zvyklostmi Ruska, také jsme si zazpívali známé 

ruské písně. V tělocvičně jsme nacvičovali s ruskou baletkou žijící v Česku jazzbalet. Nejlepší 

nakonec! V pátek nás přišla navštívit návštěva až z daleké Ugandy! Viděli jsme malého čer-

nouška, ale hlavně úchvatné černošské tance, rituály, ozdoby, zpěv a bubnování. Nádherný 

zážitek!!! 

 

  

  

 

 

http://www.integracnicentra.cz/
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Turnaj v kin-ballu O pohár bratranců Veverkových 

 

  

Karneval ve školní družině 

 

  

Turnaj v basketbale dívek O pohár bratranců Veverkových 
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Adaptační kurz žáků 7. tříd 

 

  

Energetická Mise Plus 

 

  

O pohár českého rozhlasu 
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Devatero zastavení jara 

V úterý 26. března jsme ve škole pořádali Velikonoční jarmark s názvem "Devatero zastavení 

jara". Této zdařilé akce se zúčastnilo více než 150 návštěvníků z řad žáků naší školy, jejich 

rodičů a prarodičů, ale i náhodných kolemjdoucích. Na ně čekalo v krásně nazdobené škole 

devět tvořivých dílniček - pletly se pomlázky, zdobily kraslice (na několik způsobů), soutěžilo 

se o nejhezčí malované vajíčko, tvořily se věnečky z malých cibulek, dělaly se ozdobné zápi-

chy, skládaly origami, lepila velikonoční koláž... Jako občerstvení jsme dostali jidášek a čaj, 

ale hlavně... přijel stánek s trdelníkem! Ten k nám zajíždí tradičně na naše školní akce již ně-

kolik let. Stála na něj dlouhá fronta. Ten byl výborný!!! Však také voněla škola ještě několik 

dní poté...  

 

  

  

  

 

http://www.zsbrve.cz/jarni-zastaveni.jpg
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Dětský den 

V pátek 31. května se uskutečnil dětský den pro žáky naší školy. Počasí nám bohužel vůbec 

nepřálo, přesto se den perfektně vydařil. Posuďte sami: na úvod nás čekalo "aerobikové" 

vystoupení, dále některé nafukovací atrakce - skákací hrad a "divoký býk". Následovala bez-

pečnostní akce BESIPu a soutěže s odměnami. Navštívily nás také hostesky z McDonald´s. Na 

závěr se konalo překvapení - velká diskotéka.  
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Hurá na prázdniny 

  

  

  

Hurá na prázdniny (spolupráce s MO Pardubice I) 
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11. HODNOCENÍ AKTIVIT V POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

Oddělení sociální prevence Magistrátu města Pardubice již několik let pravidelně spolupracu-

je s naší školou. Nejen učitelé, ale i rodiče mají možnost na pravidelných schůzkách konzulto-

vat výchovné a vzdělávací problémy žáků. Ve škole pracovalo 5 dyslektických asistentek.    

 

Školní psycholog 

Od školního roku 2012-2013 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psycholo-

ga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti 

školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze stan-

dardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Co školní psycholog dělá? 

 provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo 

vyhledat žáky nadané 

 poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými po-

tížemi 

 poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve 

škole co nejlépe prospívali 

 spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji 

 poskytuje krizovou intervenci 

 zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství 

 pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny 

žáky 

 provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup 

k žákům ze strany školy 

 spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit? 

Žáci: 

 když vám nejde učení tak, jak byste chtěli 

 když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit 

 když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, 

ostatní zaměstnanci školy…) 

 když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, 

tréma…) 

 když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se 

sourozenci…) 

 když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu 

http://www.zsbrve.cz/o-nas/poradenske-sluzby/skolni-psycholog
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 když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat 

 

Rodiče: 

 pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte 

 když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo 

 když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí 

 když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu 

 když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo 

 když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad 

na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…) 

 když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, 

nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.) 

 když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo 

se s někým takovým stýká 

Jak probíhá spolupráce s psychologem? 

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových 

aktivit, neboindividuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. 

Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo 

dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a 

podle konkrétní dohody s psychologem. 

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým 

umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále 

aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče ten-

to souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává. 

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou 

o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální sou-

hlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může 

psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat. 

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím 

jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá doku-

mentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní 

zástupci dítěte (popř. děti). 

 

 

 

 

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
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Všichni pedagogičtí pracovníci měli, jako každý rok, možnost se odborně vzdělávat dle svého 

profesního zaměření na základě plánu vzdělávání a současné nabídky jednotlivých školení. 

Přednostně všichni stále absolvují školení zaměřená na nové vyučovací trendy, práci 

s interaktivní tabulí a na metodiku tvorby ŠVP, podporující rozvoj kompetencí učení. Jedním 

z kritérií výběru byla ale i vzdálenost do místa školení, neboť nemalé finance stojí cestovní 

náhrady na tato školení. 

 

 

13. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Koncepce výchovného poradenství vycházela ze zpracovaných plánů výchovného poradce 

pro školní rok 2012/13. Naplánované úkoly byly splněny. 

 

Výchovná poradkyně: 

 zajišťovala evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami 

 ve spolupráci s třídními učiteli podávala návrhy na jejich vyšetřeni 

 seznamovala s výsledky šetření třídní učitele a ostatní vyučující 

 sledovala změny v právních předpisech, týkajících se problematiky   

 výchovného poradenství 

 věnovala pozornost žákům s problémovým vývojem rizikovým chováním 

 poskytovala metodickou pomoc pedagogogickým pracovníkům 

 svolávala výchovné komise pro jednání s rodiči 

 spolupracovala s pracovníky PPP, SPC 

 jednala s rodiči žáků 

 pomáhala žákům získávat informace o možnostech vhodného výběru 

 střední školy 

 organizovala exkurze na Úřad práce 

 podávala informace o možnostech studia 

 

14. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
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Program minimální prevence sociálně patologických jevů byl zpracován metodikem minimál-

ní prevence v souladu s metodickým pokynem MŠMT. Jeho plnění bylo průběžně kontrolo-

váno, doplňováno a upravováno. 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 

V průběhu celého školního roku byly plněny všechny obecné i konkrétní cíle v primární pre-

venci. Vzhledem k metodám užívaným při hodinách (zejména výchova ke zdraví, rodinná 

výchova, občanská výchova,…) jsou žáci otevřenější, více spolupracují, jsou ochotni řešit své 

konflikty a případné náznaky sociálně patologických jevů se tak daří vyřešit hned v počátcích. 

Nadále pokračovala spolupráce s  Centrem protidrogové prevence.  

Proběhly velmi úspěšné přednášky s tématem drogové problematiky, příčin a postojů 

k užívání návykových látek, nelegálních drog, jejich účinků a rizik, legislativou spojenou 

s drogovou problematikou a systém péče o uživatele drog. Další přednášky se zaměřovaly na 

partnerské vztahy, sexualitu, antikoncepci a pohlavně přenosné choroby. Školní rok se ve 

značné míře týkal i prevence šikany. 

Metodik prevence a jeho odborná působnost na škole 

 pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejich příloh 

 vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče 

i vyučující 

 spolupracuje s vedením školy, úzce se školním psychologem, výchovným poradcem a 

třídními učiteli 

 dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní 

ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají 

v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Pardubice a 

PČR 

 v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby 

i rodičům žáků školy (v roce 2012/2013 zvl. nový fenomén kyberšikana) 

 reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc 

 věnuje se prevenci v oblasti 

 závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku 

 gamblingu 

 záškoláctví 

 školního násilí 

 šikany a kyberšikany   

 všech forem vandalismu 

 školních krádeží 
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 páchání trestných činů a přestupků 

 poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita) 

 rizikového chování v dopravě 

 projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu 

 působení sekt 

 prvních projevů syndromu týraného dítěte 

 zvládání nových a obtížných situací 

 sexuálně rizikového chování 

 nevhodných forem trávení volného času 

 účastní se odborně zaměřených akcí a pravidelných školení, ve kterých zvyšuje svou 

odbornou úroveň 

 

 

ADOPCE NA DÁLKU 
Ve spolupráci s občanským sdružením Pro-Contact, a. s. se naše škola zapojila do projek-

tu Adopce na dálku. Cílem projektu je z vybraných finančních prostředků umožnit konkrétním 

chudým africkým dětem dobré vzdělání a poskytnutí základní lékařské péče. 

Naše nově "adoptované" africké  dítě se jmenuje Jean Ceros Sâa Kamano. Narodil se 2005, žije s 

rodiči ve čtvrti Yimbaya v Conakry. Matka studuje na vysoké škole, otec se učí na policistu na 

policejní škole. Rodiče nemají prostředky na úhradu školní docházky.  

 

 

 

http://www.zsbrve.cz/o-nas/podporujeme/adopce-na-dalku
http://pro-contact.cz/cs
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15. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU 

 poradenské služby rodičům a žákům 

 sestavení IVP pro žáky konzultuje VP s TU a PPP 

 zajištění nápravných programů pro děti s oslabenou pozorností, s poruchou 

 učení nebo chování 

 účast pedagogů na akcích pořádaných PPP 

 

16. MARKETING ŠKOLY 

 Žáci ZŠ závodu Míru se stěhují "domů" (Televize V1, říjen 2013 - od 2:54 do 4:42 min.) 

 Pardubičtí kantoři bojují se záškoláctvím (ČT24, září 2013) 

 První školní den (nejen) u "Veverků" (Televize V1, září 2013 - od 0:45 do 2:31 min.) 

 Prvňáčci zasedli do lavic už o prázdninách (Pardubický deník, září 2013) 

 Adaptační kurz budoucích prvňáčků (Český rozhlas Pardubice, srpen 2013) 

 Rodiče budoucích prvňáčků nakupují pomůcky (Český rozhlas Pardubice, srpen 2013) 

 Základní škola Bratranců Veverků poskytne azyl žákům ZŠ Nábřeží Závodu míru (Český 

rozhlas Pardubice, srpen 2013) 

 Na základní škole Bratranců Veverků otevřou mateřskou školu (Televize V1, květen 2013 - 

od 8:31 do 10:00 min.) 

 Ve třech letech rovnou do školy (ČT1, ČT24, květen 2013) 

 Pardubičtí školáci cestovali týden po světě (Pardubický deník, březen 2013) 

 Multikulturní týden - ukázka ugandských tanců (Televize V1, únor 2013 - od 5:02 do 6:54 

min.) 

 Multikulturní týden - ukázka jazzbaletu (Český rozhlas Pardubice, únor 2013) 

 Pardubická škola Bratranců Veverkových ožije multikulturním týdnem (Český rozhlas 

Pardubice, únor 2013) 

 Zápis Letem světem na naší škole (Český rozhlas Pardubice, únor 2013) 

 Netradiční zápis na Základní škole Bratranců Veverkových (Pardubický deník, únor 2013) 

 Moje první vysvědčení: s velkou jedničkou! (Pardubické noviny, únor 2013) 

 V Pardubicích pomáhají se školní nekázní psychologové (ČT1, ČT24, listopad 2012) 

 Psychologové na všech ZŠ v Pardubicích (Televize V1, říjen 2012) 

 Pardubice chtějí ukáznit děti, do všech škol nasadily psychology (MF Dnes, říjen 2012) 

 

 

 

http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-17-10-2013-18-00
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/213411000140927/video/
http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-02-09-2013-18-00
http://www.zsbrve.cz/clanek-denik.jpg
http://www.zsbrve.cz/130828wol02_prvnaci_pripravka.mp3
http://www.zsbrve.cz/130827wol01_skola_pomucky.mp3
http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/pardubicka-zakladni-skola-zavodu-miru-zustane-kvuli-azbestu-zavrena-az-do-rijna--1243220
http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-22-05-2013-18-00
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/228251-ve-trech-letech-rovnou-do-skoly-vymysleli-pardubicti/
http://www.zsbrve.cz/denik-2012-03-11.jpg
http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-01-03-2013-18-00
http://www.zsbrve.cz/130228wol02_jazzbalet_deti.mp3
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/pardubicka-skola-bratrancu-veverkovych-ozije-multikulturnim-tydnem--1179757
http://www.zsbrve.cz/zapis-cro-2013_letemsvetem.mp3
http://www.zsbrve.cz/denik.jpg
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/moje-prvni-vysvedceni-s-velkou-jednickou-20130201.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/203043-v-pardubicich-pomahaji-se-skolni-nekazni-psychologove/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fgQYZjRwswo
http://pardubice.idnes.cz/psychologove-na-vsech-pardubickych-skolach-fem-/pardubice-zpravy.aspx?c=A121023_1844478_pardubice-zpravy_mt
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17.  ZÁVĚR 

Činnost školy ve školním roce 2012/2013 vycházela z celoročního plánu činnosti. Ve 

škole jsou zajištěny vhodné podmínky pro naplňování cílů základního vzdělávání a vytvoře-

ného vzdělávacího programu. Učitelé ho nyní ověřují v praxi a neustále doplňují a vylepšují. 

 Nezastupitelnou úlohu v plnění výchovných cílů má fungování školní družiny. Paní 

vychovatelky se zaměřily na výtvarné, pracovní i sportovní aktivity. Snahou bylo upevňovat 

mezi dětmi přátelské vztahy a slušné chování. Své zájmy mohly děti realizovat v zájmových 

kroužcích, které družina organizovala. Kapacita školní družiny byla naplněna. 

 Během školního roku škola pokračovala v trendu otevření se široké veřejnosti. Rodiče 

měli možnost využít návštěvy s prohlídkou škola, popřípadě možnost využít přítomnosti ve 

výuce předmětů. Pro žáky a jejich rodiče byly pořádány vánoční a velikonoční jarmarky. 

Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo splnit, 

mnoho činností proběhlo i nad rámec tohoto plánu.  Za veškeré konání patří uznání a podě-

kování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, organizacím a osobám, 

které s naší školou spolupracovaly.              
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Za správnost údajů ve výroční zprávě zodpovídá ředitel školy. 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za rok 2012 – 2013 byla projednána a odsou-

hlasena Radou školy 

 

 

dne:  

 

 

 

 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne: 
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Účetní evidence 

Účetní evidence je prováděna mzdovou účetní a referentkou BOZP, eviduje mzdy a platy, 

provádí jejich výpočet. Eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojiš-

tění. Vypočítává mzdové náležitosti pracovníků, dávky pojištění, provádí srážky z hrubé 

mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro převod mezd na jednotlivé účty. Sestavuje 

účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor. Zpracovává podklady pro přiznání 

důchodů, atd. Kontroluje oprávněnost, správnost a průkaznost předložených mzdových pod-

kladů, provádí výpočet hodinové sazby u zastupovaných a suplovaných hodin podle směrnic 

MŠMT. Hospodářka školy eviduje operace a prostředky a bankovních účtech, eviduje stav a 

pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočtovou rozvahu. 

Projednává rozpory s finančním odborem. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení eko-

nomického charakteru. Využívá výpočetní techniky a programů pro tento účel. 

 

Pokladní služba 

Pokladní služba je prováděna hospodářkou školy. Odebírá a přijímá peníze z banky, připravu-

je výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy. Dodržuje 

stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní směrnicí ředitele 

školy o zabezpečení majetku. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

FKSP je fondem organizace. K jeho tvorbě a používání sestavují zaměstnavatel a výbor ZOOS 

návrh rozpočtu, který je schvalován jako součást kolektivní smlouvy. FKSP se tvoří jednotným 

přídělem ve výši 2% ročního objemu hrubé mzdy (bez OON). Rozpočet FKSP je v příloze. 

 

Evidence majetku 

Evidence majetku včetně evidence strojů a zařízení, správa inventáře, je zahrnuto v pracovní 

náplni hospodářky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje 

inventární čísla, vede evidenci hasicích přístrojů, zajišťuje jejich opravy. Dává návrh na nákup 

nových přístrojů, učebních pomůcek z podkladů správců sbírek, didaktické techniky apod. 

Návrhy předkládá řediteli školy. Přejímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřa-

zení, eviduje skladový inventář a učebnice. Vede sklad školních potřeb, vydává školní potřeby 

třídním učitelům podle normy a podle pokynů ředitele školy. 

Telefon a faxová služba je prováděna hospodářkou školy. Přijímá vzkazy pro učitele, umožňu-

je spojení do kabinetů, odesílá telegramy a faxy podle vedení školy.  
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  příspěvkové organizace 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2012 

 IČO: 60159154 

 Název: Zakladni školaPardubice,  Bratranců Veverků 866  

 

Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

   1 2 3 4 

 

A.  Náklady celkem  19 304 635,84  169 130,00  19 537 824,84  184 753,00  

 

 I.  Náklady z činnosti  19 304 635,84  169 130,00  19 537 824,84  184 753,00  

 1. Spotřeba materiálu 501 2 064 654,54  2 045,63  3 986 807,27  24 782,00  

 2. Spotřeba energie 502 1 435 850,29  64 400,00  711 064,65  42 000,00  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 242 642,10  13 571,37  338 892,84  11 535,00  

 9. Cestovné 512 19 931,00   20 421,00   

 10. Náklady na reprezentaci 513 9 265,00   6 349,00   

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 734 465,85  5 309,00  760 059,08  4 200,00  

 13. Mzdové náklady 521 10 275 624,00  62 077,00  10 099 470,00  75 731,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 416 866,00  21 107,00  3 330 725,00  25 747,00  

 15. Jiné sociální pojištění 525 54 647,00     

 16. Zákonné sociální náklady 527 93 029,00  620,00  106 124,00  758,00  

 17. Jiné sociální náklady 528   36 546,00   

 18. Daň silniční 531     

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538     

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary 543     

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547     
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 27. Tvorba fondů 548     

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 041,16   28 800,00   

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 917 873,90     

 36. Ostatní náklady z činnosti 549 14 746,00   112 566,00   

 

 II.  Finanční náklady      

 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569     

 

 III.  Náklady na transfery      

 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

 

 

 V.  Daň z příjmů      

 1. Daň z příjmů 591     

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  Výnosy celkem  19 304 901,79  169 355,00  19 537 922,71  185 785,00  

 

 I.  Výnosy z činnosti  1 955 647,01  169 355,00  2 000 712,00  185 785,00  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 379 618,00   1 454 914,00   

 3. Výnosy z pronájmu 603 9 747,00   8 087,00   

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

 10. Jiné pokuty a penále 642     

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     
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 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

 16. Čerpání fondů 648 4 591,09   6 500,00   

 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 561 690,92  169 355,00  531 211,00  185 785,00  

 

 II.  Finanční výnosy  8 713,98   8 641,51   

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

 2. Úroky 662 8 713,98   8 641,51   

 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     

 

 

 IV.  Výnosy z transferů  17 340 540,80   17 528 569,20   

 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 17 340 540,80   17 528 569,20   

 

 

 C.  Výsledek hospodaření      

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním  265,95  225,00  97,87  1 032,00  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období  265,95  225,00  97,87  1 032,00  

* Konec sestavy * 
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 ROZVAHA - BILANCE 
  příspěvkové organizace 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2012 

 IČO: 60159154 

 Název: Zakladni školaPardubice, Bratranců Veverků 866  

 

   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

 

 AKTIVA CELKEM  7 676 226,92  5 657 319,11  2 018 907,81  2 082 848,75  

 

A.  Stálá aktiva  5 999 544,23  5 657 319,11  342 225,12  367 266,28  

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  444 930,29  444 930,29    

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013     

 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 444 930,29  444 930,29    

 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044     

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  5 554 613,94  5 212 388,82  342 225,12  367 266,28  

 1. Pozemky 031     

 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021     

 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 915 118,70  572 893,58  342 225,12  367 266,28  

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 639 495,24  4 639 495,24    

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045     

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     
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 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

 IV.  Dlouhodobé pohledávky      

 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468     

 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

 

B.  Oběžná aktiva  1 676 682,69   1 676 682,69  1 715 582,47  

 I.  Zásoby  59 428,62   59 428,62  77 798,69  

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112 59 428,62   59 428,62  77 798,69  

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     

 II.  Krátkodobé pohledávky  97 495,16   97 495,16   

 1. Odběratelé 311     

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314     

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 10. Pohledávky za zaměstnanci 335     

 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336     

 12. Daň z příjmů 341     

 13. Jiné přímé daně 342     

 14. Daň z přidané hodnoty 343     

 15. Jiné daně a poplatky 344     

 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     
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 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351     

 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371     

 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

 25. Náklady příštích období 381 97 495,16   97 495,16   

 26. Příjmy příštích období 385     

 27. Dohadné účty aktivní 388     

 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     

 III.  Krátkodobý finanční majetek  1 519 758,91   1 519 758,91  1 637 783,78  

 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245     

 9. Běžný účet 241 1 442 629,75   1 442 629,75  1 582 527,43  

 10. Běžný účet FKSP 243 68 699,16   68 699,16  45 551,35  

 15. Ceniny 263     

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 8 430,00   8 430,00  9 705,00  

 

Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  
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 PASIVA CELKEM  2 018 907,81  2 082 848,75    

 

C.  Vlastní kapitál  524 800,81  493 063,95    

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  378 913,67  403 954,83    

 1. Jmění účetní jednotky 401 378 913,67  403 954,83    

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     

 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406     

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 7. Opravy minulých období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  145 396,19  87 979,25    

 1. Fond odměn 411 801,00  0,86    

 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 70 575,21  54 654,21    

 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 3 964,90  3 635,17    

 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 15 951,10  626,19    

 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 54 103,98  29 062,82    

 6. Ostatní fondy 419     

 III.  Výsledek hospodaření  490,95  1 129,87    

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 490,95  1 129,87    

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432     

 

D.  Cizí zdroje  1 494 107,00  1 589 784,80    

 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

 II.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     

 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458     

 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472     

 III.  Krátkodobé závazky  1 494 107,00  1 589 784,80    

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321  128 781,80    

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 256 801,00  269 124,00    

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 13. Zaměstnanci 331 710 258,00  678 584,00    

 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     
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 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 411 344,00  385 565,00    

 16. Daň z příjmů 341     

 17. Jiné přímé daně 342 97 054,00  88 730,00    

 18. Daň z přidané hodnoty 343     

 19. Jiné daně a poplatky 344     

 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     

 23. Závazky k účastníkům sdružení 352     

 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372     

 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     

 31. Výdaje příštích období 383     

 32. Výnosy příštích období 384 16 900,00  39 000,00    

 33. Dohadné účty pasivní 389     

 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 750,00     

* Konec sestavy * 
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 PŘÍLOHA 
  příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2012 

 IČO: 60159154 

 Název: Zakladni školaPardubice,  Bratranců Veverků 866  

 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona 

 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona 

 

 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

 

Číslo  Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

P.I. Majetek účetní jednotky  1 671 545,26  1 666 804,36  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 671 545,26  1 666 804,36  

3. Ostatní majetek 903   

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky    

1. Vyřazené pohledávky 911   

2. Vyřazené závazky 912   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951   

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   
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6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva    

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986   

P.VII. Vyrovnávací účty  1 671 545,26  1 666 804,36  

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 671 545,26  1 666 804,36  

 
 

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 287 213,00  269 887,00  

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 124 131,00  115 678,00  

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 97 054,00  88 730,00  
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A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona 

 

 

 

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona 

 

 

 

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 

 

 

 

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 

 

 

 

 

B.  

 

Číslo  Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364   

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364   

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364   

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364   

 

 

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti   

 

 

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka 
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D.2. Informace o individuální produkční kvótě 

 

  

 

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv 

 

  

 

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech 

 

  

 

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

 

  

 

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 

 

  

 

D.7. Výše ocenění lesních porostů 

 

 

 

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 

  

 

 

 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

 

K položce Doplňující informace Částka 
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

 

K položce Doplňující informace Částka 

 
 
 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

 

K položce Doplňující informace Částka 

 
 
 

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

 

K položce Doplňující informace Částka 

 
 
 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

 

 Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54 654,21  

A.II. Tvorba fondu 94 035,00  

1. Základní příděl 94 035,00  

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992  

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu  

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu  

5. Ostatní tvorba fondu  

A.III. Čerpání fondu 78 114,00  

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování  

3. Rekreace 12 000,00  

4. Kultura, tělovýchova a sport  

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary 3 500,00  

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění  

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu 62 614,00  
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A.IV. Konečný stav fondu 70 575,21  

 

 

 Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4 261,36  

D.II. Tvorba fondu 20 245,73  

1. Zlepšený výsledek hospodaření 329,73  

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 19 916,00  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové  

5. Peněžní dary - neúčelové  

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 4 591,09  

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 4 591,09  

D.IV. Konečný stav fondu 19 916,00  

 
 

 Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 

 

Položka  

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 29 062,82  

F.II. Tvorba fondu 25 041,16  

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 041,16  

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  

3. Investiční příspěvky ze státních fondů  

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  
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5. Dary a příspěvky od jiných subjektů  

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  

7. Převody z rezervního fondu  

F.III. Čerpání fondu  

1. Financování investičních výdajů  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku  

F.IV. Konečný stav fondu 54 103,98  

 
 

G. Stavby 

 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

G. Stavby     

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby     

 

H. Pozemky 

 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Číslo   BĚŽNÉ  MINULÉ 

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO  

 

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     
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H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     

 

 

 

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

 

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   
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K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy 

 

Číslo  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

 

 
K. 

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji   

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   

* Konec sestavy * 
  


