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1. Charakteristika školy 

 
Základní údaje 

 

Název školy:   Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 

 

Identifikátor zařízení:  600 063 038 

 

IČO:                            70932174 

 

Adresa:   Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice 

 

Telefony:   ředitelna   388 316 587 

         kancelář   388 317 901 

         školní jídelna  388 311 438  

 

Fax:    388 316 587 

E-mail:   zs@zlatastezka.cz 

www:    www.zlatastezka.cz 

 

Zřizovatel:                   Město Prachatice 

    právní forma: obec, IČO 00250627 

    adresa: Velké nám. 3, 383 01 Prachatice 

 

Právní forma:               příspěvková organizace 

 

Škola sdružuje:  1. Základní škola IZO: 107 722 097 kapacita: 600 žáků 

2. Školní družina IZO: 114 700 206 kapacita: 100 žáků 

3. Jídelna ZŠ  IZO: 102 487 871 kapacita: 900 jídel 

 

Ředitelka školy:                    Mgr. Lenka Králová 

Zástupce ředitelky:             Mgr. Michal Roháček 
 

 

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 je státní škola s právní subjektivitou od 1.1.2002. Do sítě 

škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla zařazena 12.3.1996. 

 

Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání a výchovu žákům první až deváté třídy v souladu 

se vzdělávací soustavou základních škol, tj. zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání 

a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 

zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky 

pro další studium a praxi.  

Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími prováděcími předpisy (zejména 

vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky a vyhláška č. 27/2016. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných).  
 

Škola plní funkci spádové školy pro spádový obvod města Prachatice, daný obecně závaznou 

vyhláškou města Prachatice č. 3/2020 a pro osady Libínské Sedlo a Perlovice. 
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Škola provozuje doplňkovou činnost v oblasti hostinské činnosti, pronájmu a zápůjček nebytových 

prostor školy, prostor funkčně souvisejících se školou a movitého majetku, dále výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Prostorové podmínky   

Orientační plánek školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PV     pavilon vedení   UPI - UPII   učební pavilony        

POU  pavilon odborných učeben ŠDI – ŠDII  školní družina     

Sch    spojovací chodba   PTv – pavilon Tv 
  
 Základní škola je umístěna v 5 pavilonech, které jsou propojené spojovací chodbou a školní jídelna se 

nachází v historické budově, tzv. „Sově“, do které se prochází chodbou podél šaten: 

Učebny v pavilonech:    

a) 16 kmenových tříd  

b) 4 odborné učebny:   výtvarná výchova        chemie-fyzika            

               výpočetní technika    přírodopis 

            

c) 5 speciálních výukových prostor: kovo-dřevodílna  

cvičná kuchyňka   jazyková učebna 

tělocvična    učebna EVVO 
 

Další školní prostory: sborovna, divadelní sál, 4 kanceláře, 11 kabinetů, 1 sklad na učební pomůcky, 1 sklad 

na TV pomůcky, 1 spisovna, 2 atria ve vestibulu školy a samostatné šatny. 

  

Venkovní prostory k výuce: velké a malé hřiště (2), běžecká dráha a doskočiště, školní zahrada s naučnou 

stezkou, 1 třída v přírodě, 1 venkovní učebna, pozemek a ovocný sad. 

 

 Školní družina se skládá ze 4 oddělení. Oddělení školní družiny užívají vlastní místnosti. Na tři z nich 

navazují prostory pro pobyt dětí venku a letní provoz. V I. oddělení školní družiny se nachází žákovská 

knihovna. 
 

 Školní kuchyně s jídelnou je umístěna v přízemí „Sovy“. Dále je v této budově učebna dílen. 
 

V suterénu „Sovy“ se nachází údržbářská dílna s přilehlými sklady, zázemí kuchyně a výměník tepla.  

 

 

PTv 

Sova 

PV 

UPI 

Šatny 

ŠDII 

POU 

Sch 

UPII 

ŠDI 
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Materiálně technické zabezpečení                                       
Výuka 
 

 Pomůcky pro výuku jsou doplňovány průběžně, návrhy na zakoupení nových pomůcek podávají vedoucí 

předmětových komisí či garanti za jednotlivé předměty. Pomůcky jsou umístěny v kabinetech nebo  odborných 

učebnách. 

 

 Pro inovaci výuky je na škole 16 interaktivních tabulí a 2 interaktivní panely. 

 

 Učitelská knihovna včetně knihovny výchovného poradce je uložena v kabinetech a ve sborovně, žákovská 

knihovna je umístěna v 1. oddělení ŠD. Učitelská i žákovská knihovna je doplňována novými knihami dle 

nabídky. 

 

 

  Ve všech třídách máme žákovské stoly a židle nastavitelného typu.  

 

Provoz  

Ze záměrů oprav a údržby budov a okolí školy, zajištění lepšího provozu školy a zlepšování prostředí 

ve škole se podařilo zejména o vedlejších a hlavních prázdninách zrealizovat následující:  
 

 Vymalovat některé prostory školy a školní jídelny 

 Dokončit modernizaci přírodovědné učebny 

 Rekonstruovat elektroinstalaci v přízemí pavilonu vedení včetně internetu 

 Rekonstruovat rozvody vody v přízemí pavilonu vedení 

 Pořídit ICT vybavení pro žáky v rámci podpory z MŠMT 

 Pořídit skříňky do kanceláře a do sborovny 

 Pořídit dotykový panel Amos vision 

 Zajistit nové webové stránky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada  

Pracovala dle § 167 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a je šestičlenná. Členové školské rady se 

vyjadřovali k zásadním dokumentům školy. Pro školní rok 2020/2021 schvalovala ŠR výroční zprávu a 

dodatek školního řádu. Dále byly členům školské rady předány informace o organizaci školy, dotacích, 

opravách a investicích, o strategii školy a členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2021. Jednání 

školské rady proběhla dne 19.10. 2020 a 7.6. 2021. Kvůli koronavirové krizi proběhly volby do školské rady 

v září 2020. Doplňkové volby za pedagogické pracovníky se konaly 16.6.2021. 

 

 

Členové školské rady 2020-2023 

Jméno Zastupuje 

PaedDr. Jan Klimeš zřizovatele 

Ing. Petr Kolín zřizovatele 

Lenka Gálová rodiče 
František Fatka rodiče 

Mgr. Martina Sovová / nahrazena Mgr. Alenou Smolíkovou učitele 

Mgr. Jaroslava Braunová učitele 
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2. Přehled výukových programů a učebních plánů 

 

Učební dokumenty  

                             

Vyučovalo se podle těchto platných dokumentů: 1. - 9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání  

 

           K zajištění výchovně vzdělávací práce na škole byly používány platné učebnice  

s doložkou MŠMT. 

 

Učební plán školy  
 

Uč.d. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP

roč. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Čj 9 9 9 7 7 5 4 4 5

Cj 3 3 3 3 3 4 3

Dcj 2 2 2

M 4 5 5 5 5 4 4 5 5

Inf 1 1 1 1

Pr 2 2 3

Přv 2 2

Vl 2 2

CH 2 2

F 2 2 1 1

Př 2 2 2 2

Z 2 2 2 1

D 2 2 2 2

Vko 1 1 1 1

Vkz 1 1

Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vv 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Pv/Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vp 2 2

TD 20 21 25 26 26 29 30 32 31
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Výuka volitelných předmětů 

 

Ročník Název volitelného předmětu Počet hodin týdně 

8.ročník Cvičení z českého jazyka 1 

 Cvičení z matematiky 1 

 Sportovní výchova 2 

 Počítačová grafika 2 

   

9.ročník Cvičení za matematiky  1 

 Cvičení z českého jazyka 1 

 Ročníková práce 1 

 Sportovní výchova 1 
 

Nepovinné předměty: 

 

název počet skupin 

náboženství 2 

 

   

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 
Přehled o pracovnících   

 

Ředitelka školy:      Mgr. Lenka Králová 

 

Zástupce ředitelky:     Mgr. Michal Roháček 

 

Výchovný poradce:     Mgr. Ondřej Půbal 

 

Metodik prevence:    Mgr. Lenka Böhmová 

       Mgr. Kamila Strejčková 

 

Metodik ICT:     Mgr. Monika Fejglová 

 

Koordinátor EVVO:    Mgr. Alena Smolíková 

 

Administrativní a ekonomičtí pracovníci:          Marcela Weissová 

       Ivana Reindlová 

 

Vedoucí školní jídelny:    Anna Langová 

        

Školník:      Slavomír Květoň 

 

Učitelé I. stupně:     Mgr. Jaroslava Braunová 

       PaedDr. Jana Mühlsteinová 

       Mgr. Jana Ištoková 

Mgr. Kamila Strejčková 

       Mgr. Aneta Nepeřená 

       Mgr. Alena Jírová 

       Mgr. Miroslava Machová 

       Mgr. Věra Štefankovičová 

       Mgr. Amálie Stará 

       Mgr. Jitka Křížová 
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       Učitelé II. stupně:     Mgr. Martina Sovová 

       Mgr. Magdaléna Karbusová 

       Mgr. Alena Smolíková 

       Mgr. Lenka Böhmová 

       Mgr. Pavla Šnajdrová 

       Mgr. Ondřej Půbal 

       Ing. Eliška Hynková 

       Mgr. Jitka Ryndová 

       Mgr. Soňa Svobodová 

       Mgr. Monika Fejglová 

       Mgr. Tetyana Šulcová 

       Mgr. Olga Turková 

Mgr. Veronika Benešová 

Mgr. Petra Jelínková 

   

       Speciální pedagog:    Mgr. Vladimíra Beranová     

 

       Vychovatelky:     Petra Stuchelová 

       Pavla Jarošová 

       Monika Šimková  

       Denisa Tůmová 

 

       Asistentky pedagoga:    Monika Šimková 

       Emílie Šináklová 

       Denisa Tůmová 

       Věra Rosová 

       Andrea Šteffková 

       Eva Malčáková 

       Gabriela Jeřábková    

       Darina Le Guen 

       Marie Korytárová 

       Petra Stuchelová 

       Pavla Jarošová 

       Natálie Šlosková 

       Petra Maunová 

       Lenka Kuželová 

      Ludmila Dvořáková  

              

      Učitelka náboženství:    Mgr. Lenka Hanžlová 

 

 Asistentka logopedie:     Denisa Tůmová       

        

Uklízečky:      Věra Turková 

       Oldřiška Chudá 

       Jana Pekárková 

           Jana Volfová     

        

Kuchařky:      Kristina Jakšová 

       Miroslava Ženíšková 

       Ivana Marušáková 

       Lenka Škopková 

                  Sabina  Miklasová 
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Celkový přehled o počtech a další personální údaje 

stav k  30.6. 2021 

       

 Zaměstnanci fyzicky přepočítaný počet mužů  

 ředitelka   1           1,000     

 zástupce ředitelky 1           1,000 1  

 učitelé                  23                      21,999        1                      

 vychovatelky                   4                       2,939    

 asistenti pedagoga 9            3,942    

 speciální pedagog 1            0,500   

 administrat. prac. 3               2,2    

 školník 1            1,000 1  

 uklízečky 4            3,000    

 pracovnice ŠJ 5            5,000    

 Celkem 52           42,58 3  
 

 

 

 

 

     

 

  

4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce a jejich zařazování do tříd 
 

Ve školním roce 2020/2021 probíhal zápis kvůli koronavirové krizi celý duben, a to formou zaslání 

žádosti o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. 
 

Zapsaných žáků celkem (včetně dodatečných 

zápisů a přestupů) 

55 

Žádostí o odklad   9 

Rozhodnutí ředitele o odkladu  9 

Dodatečné zápisy 2 

Přestup do jiné školy 1 

Opakování ročníků 0 

Počet žáků k 1.9. 2021 45      

 

Zařazování budoucích prvňáčků bylo dle volby zákonného zástupce nebo namícháním z různých 

mateřských škol.   

  

Zařazování žáků do vyšších tříd probíhalo s přihlédnutím na situaci v dané třídě a počtu žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240             Výroční zpráva o činnosti školy 2020-2021 Strana 10 (celkem 30) 

                   

 

Celkový přehled o třídách  

                  

          Třídy, počty žáků, třídnictví               

1.stupeň 2.stupeň 

  třída   TU     P.ž. H D   třída TU      P.ž. H D 

1 I. A Ištoková Jana   22 12 10 1 VI. A Smolíková Alena   21 10 11 

2   B Křížová Jitka   22 12 10 2   B Fejglová Monika   21 11 10 

3 II. A Jírová Alena   24 12 12 3 VII. A Ryndová Jitka   24 13 11 

4   B 

Machová 

Miroslava   25 9 16 4  B Sovová Martina   22 14 8 

5 III. A Mühlsteinová Jana   19 11 8 5  VIII. A Böhmová Lenka   21 12 9 

6   B Braunová Jaroslava   18 11 7 6  B Turková Olga   20 6 14 

7 IV. A Stará  Amálie   22 13 9 

    

7  IX.  A 

Karbusová 

Mag.       19 

         

11   8 

8   B Nepeřená Aneta     22 14 8 8    B 

Svobodová 

Soňa      20    9 

      

11 

9 V. A Štefankovičová Věra     27 13 14                  

 10   B Strejčková Kamila     28 15 13   Celkem 2. stupeň     168 86 82 

  Celkem I. stupeň    229 122 107   
CELKEM 

ZŠ       397 208 189 

 

Průměrná naplněnost tříd a školní družiny 

        

      Celkem   I. stupeň   2. stupeň 

Počet 

tříd     18    10   8 

Počet žáků   397   229  168 

Průměrná naplněnost tříd 22,1  22,9  21 

Počet žáků v ŠD   100   oddělení   4 

        
        

Ve školním roce 2020/2021 plnila 1 žákyně docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků       
Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do žádného testování kvůli epidemiologické situaci, 

která měla dopad na uzavření škol.  

 

Přijímací řízení  

Žáci umělecké 

školy 

gymnázium učební obory 

tříleté 

střední školy 

čtyřleté 

Celkem 

5.ročník --------------           5           0           0          5 

8.ročník -------------- ------------------           0           0          0 

9.ročník  -------------           3           12           24         39 

 

    

Vzdělávání žáků dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.   

 Počet 

mimořádně nadaní žáci 1 

se zdravotním znevýhodněním 50 
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Asistentská péče  

Počet asistentek fyzicky 

12 

 

 

Výchovná opatření 

Pochvaly ŘŠ 1.pol. 2.pol. Celkem 

        1.st. 0 32 32 

        2.st. 5 5 10 

Celkem ZŠ  5 37 42 

 

Napomenutí 1.pol. 2.pol. Celkem 

         1.st. 0 3 3 

         2.st. 3 5 8 

Celkem ZŠ 3 8 11 

 

Důtka třídního učitele 1.pol. 2.pol. Celkem 

          1.st.  1 0 1 

          2.st. 5 7 12 

Celkem ZŠ 6 7 13 

 

Důtka ředitelky školy 1.pol. 2.pol. Celkem 

           1.st. 0 0 0 

           2.st.  2 1 3 

Celkem ZŠ 2 1 3 

 

Vyznamenání a neprospívající 

Vyznamenání 1.pol. 2.pol. Celkem 

          1.st.  205 201 406 

          2.st. 59 58 117 

Celkem ZŠ 264 259 523 

 

Neprospívající 1.pol. 2.pol. Celkem 

           1.st. 0 1 1 

           2.st.  5 8 13 

Celkem ZŠ 5 9 14 

 

Snížené známky z chování 

Snížené známky z 

chování 

1.pol. 

„2“ 

2.pol. 

„2“ 

2.pol. 

„3“ 

Celkem 

           1.st. 0 0 0 0 

           2.st.  1 0 3 4 

Celkem ZŠ 1 0 3 4 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – rizikového chování  
 

Školní metodici prevence 

I. stupeň 1 metodik prevence 

II. stupeň 1 metodik prevence 

 

Veškeré aktivity a projekty byly realizovány na základě minimálně preventivního programu pro 

školní rok 2020/2021 (dále jen MPP).  

 

V oblasti protidrogové prevence a při řešení rizikového chování školní mládeže spolupracovala škola 

s MěÚ, MěP, Policií ČR, lékaři. Dále pokračovala spolupráce s odborníky v oblasti pedagogiky a 

psychologie a to hlavně s PPP Prachatice a SPC v Českých Budějovicích. Programy v oblasti prevence 

zajišťovali metodičky prevence a  školní speciální pedagog ve spolupráci s okresním metodikem prevence.  

 

Přehled o zapojených třídách    

 počet tříd počet žáků 

I. stupeň 10 229 

II. stupeň 8 168 

Celkem 18 397 

 

Hlavní zaměření MPP:  

1) Práce pedagogického sboru – vzdělávací akce, spolupráce s ostatními pedagogy. 

2) Spolupráce školy s rodiči – aktivity pro rodiče v oblasti prevence, aktivity podporující spolupráci 

školy s rodiči. 

3) Preventivní aktivity pro žáky školy, které jsou nebo nejsou součástí výuky, preventivní akce, 

specifické preventivní aktivity, jednorázové aktivity, volnočasové aktivity. 

4) Výskyt sociálně patologických jevů a spolupráce s okolím školy.  

 

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání  Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Zločin ve škole I. 6 12. 2. 2021 Michaela Veselá celý ped. sbor 

Zločin ve škole II. 6 25. 3. 2021 Michaela Veselá celý ped. sbor 

Ochrana dat v online výuce 3 25. 2. 2021 Pavel Matějíček 3 

 

 

 

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ 

 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, 

odborník 

Online setkání pracovníků 

prevence 

3 17.5. 2021 PPP 

Online seminář-Rizikové chování 

dětí 

3,5 26.5. 2021 MAS Šumavsko- Zdeněk Martínek 

Prevence kriminality, 

prekriminality a sociálně 

patologických jevů 

6 29. 1. 2021 MAS Šumavsko 
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Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

 

Název aktivity Datum 

konání 

Vedoucí 

programu 

1. Schůzka s rodiči žáků 1. tříd   září Ištoková, 

Křížová 

2. Běh pro zdraví 2. září Jírová 

3. Třídní schůzky 2x ročně-

online 

všichni ped. 

4. Pohovory s rodiči 1x ročně- 

online 

všichni ped. 

5. Den dětí červen tř.uč. 

6. Školní výlety červen tř.uč. 

7. Exkurze průběžně všichni uč. 

8. Schůzka s rodiči budoucích prvňáků červen Strejčková, 

Štefankovičová 

9. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky červen všichni uč. 

      10.  Učíme se venku září, červen všichni uč. 

 

 

 

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které 

nereagují na aktuální problémy). 

 

 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum konání  Věková 

skupina  
Realizátor 

1.Úvodní besedy 

s metodičkou 

Vztahy ve třídě září 6.- 9.tř. metodička 

 

2. Film, beseda Sami květen 8.tř. metodička 

3. Film, beseda Mezi námi květen 9.tř. metodička 

4. Úvodní dílny  vztahy ve třídě září 1.-5. tř. tř. uč. a metodička 

5. adaptační hodiny adaptace žáků po návratu 

do škol 

květen 1.-9. tř. tř.uč. a metodičky 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole  
 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování vč. 

Šikany 

krádeže 

 

2 3 

h
o

d
in

 

žá
k

ů
 

ž

á k ů
 

P
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

počet 1 3 114 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Škola organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který 

byl stanoven v souladu s cíli ŠVP. Vzdělávání bylo realizováno hlavně v online formou. Všechna školení 

byla akreditována MŠMT. 

 

 Celkový přehled seminářů dle zaměření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

datum vzdělávací akce místo 

7.7. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi Praha 

8.7. Efektivní metody v ČJ a ped. intervence Praha 

24.8. Hodnocení a sebehodnocení žáka škola 

26.8. ADHD neklidné dítě webseminář 

27.8. Hry na školy v přírodě a pobyt. Akce ČB 

31.8. Zpátky do školy a jedem ČB 

31.8. Zpátky do školy a jedem ČB 

24.-25.9. školení BEACON webinář 

1.10. 

SOUPRISOLOGY- engineering the 

unexpected in the classroom webinář 

30.9.,7.+14.10. Distanční vzdělávání, G-suite webinář 

14.10. 

How to bring the outside world into the 

classroom with video webinář 

19.10. Strategické řízení a plánování ve školách webinář 

20.10. školení BEACON webinář 

4.11. Dítě s poruchou autistického spektra webinář 

4.11. Dítě s poruchou autistického spektra webinář 

9.11. Vzdělávání žáků s PAS - na co se zaměřit? webinář 

10.11. webseminář MŠMT webinář 

11.11. Podzimní dny webinář 

11.11. Využití moderních technologií v zeměpise webinář 

12.11. Strategické řízení a plánování ve školách webinář 

18.11. Využití moderních technologií v zeměpise webinář 

20.11. Gradované úlohy v matematice webinář 

25.11. Využití audiovizuálních materiálů AJ webinář 

25.11. Úspory energie - projekt Feedschools webinář 

25.11. Pronunciation: the Cinderella of ELT webinář 

   
 1. Kvalifikační předpoklady, granty       2 

 2. Prevence, práce se žákem a rodiči 17 

 3. semináře k právní legislativě, BOZP 10 

4. Eko semináře 6 

 5. odborné semináře 60 

Celkem 95 
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26.11. 

IX. mezinárodní konference k podoře 

vícejazyčnosti webinář 

27.11. Kooperativní a párové metody učení v Ma webinář 

5.12. 

Krajský workshop MAT Formativní 

hodnocení v praxi webinář 

7.12. Podpora autoevaluace ZŠ s využitím InspIS ŠVP webinář 

10.12. Jak jednoduše na online únikovky webinář 

14.12. Jak vést obtížný rozhovor I. webinář 

05.01.2021 Strategické řízení a plánování ve školách webinář 

11.1. Návrat dětí do škol po distančním vzdělávání webinář 

19.1. Kontrolní a hospitační činnost webinář 

21.-22.1. Třídní učitel jako lídr webinář 

23.1. The 2nd P.A.R.K. Online Conference webinář 

28.1. Oblastní workshop CJL webinář 

29.1. Zločin ve škole webinář 

1.2. Implementace webinář 

9.2. Dopad negat. myšlení a stresu na zdr. stav webinář 

10.-12.2. Advancing learning global teachers feltival webinář 

15.2. Bezpečnost online webinář 

17.-19.2. Advancing learning global teachers feltival webinář 

25.2. Ochrana a bezpečnost dat v online výuce webinář 

1.3. Krajský workshop ICT Informatika a jak na ni  webinář 

3.3. Hodnocení při online výuce webinář 

9.3. Filozofie změn v informatice v RVP ZV webinář 

10.3. Hodnocení práce pedagogů webinář 

15.3. Online aplikace k získání zpětné vazby webinář 

16.3. Filozofie změn v informatice v RVP 2. webinář 

16.3. Digiday 2021 webinář 

19.3. Jak učit právní vědomí webinář 

23.-24.3. Didaktická strategie "líného učitele" webinář 

24.3. Efektivní komunikace - odpovědnost žáků.. webinář 

29.3. Tvorba využití slovních mraků,… webinář 

30.3. Socrative, Quizizz, komiksy webinář 

9.4. Workshop únikové hry webinář 

12.4. Canva webinář 

12.-13.4. Poruchy chování pro asistenty pedagoga webinář 

12.4.-10.5. Scratch pro 2. stupeň webinář 

7.4. a 14.4. Systematický úvod do problematiky nadání  webinář 

15.4. nová výzva Erasmu webinář 

19.04. 

Spolupráce pedagoga s asistentem ve školní 

praxi II webinář 

20.-21.4. Geocoaching - Jak koučovat hodiny Ze webinář 

20.4. Strategie řízení webinář 

21.4. Konzultace k ICT metodické podpoře webinář 

22.4. Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map webinář 

26.4. webinář k žádosti Erasmus webinář 
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28.4. Aktivizace žáků nejen v hybridní výuce webinář 

29.-30.4. závěrečná konference BEACONU webinář 

29.4. Revize v oblasti info a dig. kompetence webinář 

4.5. Konzultace k ICT metodické podpoře webinář 

5.5. Práce s daty s žáky na ZŠ webinář 

6.5. Úvod do školní robotiky webinář 

5.5. Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce webinář 

5.5. 

Školní systemické konstelace - jak být 

autoritou webinář 

5.5. Canva pro pokročilé webinář 

5.5. 

Vývojová dysfázie a její přesah do 

specifických vývojových poruch učení webinář 

6.5. Book creator webinář 

6.5. Klimatické změny budoucnosti webinář 

10.5. Čj seminář webinář 

11.5. QR kódy ve výuce webinář 

11.5. 
Oblastní workshop ICT Klíčová kompetence 

digitální webinář 

12.5. Základy programování - Scratch webinář 

13.5. Evaluace webinář 

14.5. Konference laskaví a efektivní sobě webinář 

14.5. Kontaktní a bezkontaktní učitel webinář 

20.5. 
Oblastní workshop ICT Základy výuky 3D 

designu a tisku pro základní školy webinář 

17,18,20.5. Angličtina od začátku  webinář 

24.-25.5. Myšlenkové mapy webinář 

24.-28.5. Jihočeská robotika  webinář 

26.5. Rizikové chování webinář 

27.5. Formativní hodnocení II webinář 

1.-8.6. Třídní kolektiv I webinář 

2.6. Robotika s LEGO Mindstorms webinář 

8.6. Aktuální právní předpisy ČB 

18.6. Učitel a jeho spolupráce s rodiči webinář 

 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Rozvíjení dalších aktivit školy a její prezentace na veřejnosti patří k jednomu z hlavních úkolů školy.  

K prezentaci využívala škola Radniční list, Prachatický deník,  internetové noviny Prachatickonews a 

webové stránky školy nebo města Prachatice. Byla vydávána i 2 čísla školního časopisu – Golden Times. 

Mimoškolními aktivitami chce škola rozvíjet vědomosti a dovednosti žáků a navíc působit v oblasti 

primární prevence rizikového chování. 

Škola pronajímala tělocvičnu v rámci doplňkové činnosti. I tyto aktivity byly ovlivněny 

epidemiologickou situací. 
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Přehled kroužků – celkem 5 skupin   

    

sborový zpěv bez omezení 1 skupina 

anglický jazyk 2 úrovně 2 skupiny 

Francouzský jazyk                   1.- 6.třída 1 skupina 

hbité jazýčky první stupeň 1 skupina 

  
 

Přehled projektů školy, školní družiny a žákovské rady 

 

Škola se snaží pokračovat v akcích či projektech, které se osvědčily a přinášejí nové zkušenosti a 

poznatky do výchovně vzdělávacího procesu. Tyto aktivity zároveň podtrhují zaměření školy a stávají se 

vlastním specifikem školy. K tradičním akcím přidáváme další v rámci zaměření.  

 
 

Zaměření projektu, aktivity Název projektu, aktivity 

Společenské Slavnostní přivítání prvňáčků 

 Slavnostní zakončení školního roku 

s vycházejícími žáky  

 Den otevřených dveří – formou únikové hry 

 Spolupráce s městskou knihovnou 

 Spolupráce s muzei 

  

Naučné Exkurze  na ÚP 

 Spolupráce s městskou policií 

 Učíme se venku 

 Primární prevence  

 Projekt Jan Amos Komenský 

  

Sportovní Běh pro zdraví 

  

environmentální Den stromů 

 SEV - Stožec 

 Sběr hliníku 

 Recyklohraní 

 Projekty na Dřípatce a další naučné exkurze 

 projekt Beacon 

  

ostatní Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Projekt: Moderní vzdělávání v ZŠ Prachatice – 

šablony II. a III. 

 Vzděláváme společně – projekt s knihovnou 

  

žákovská rada nerealizováno 

  

školní družina Poznáváme různá povolání 
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Exkurze, výlety, besedy apod. 

    

třída datum popis akce   

 1.A 3.9. Beseda s Mě POLICIÍ   

  6.1. Exkurze do obůrky na Lázně  

  31.5. Projekt - Veselé zoubky  

  1.6. Den dětí   

  15.6. DDM Sportovní den   

        

 1.B 3.9. Beseda s Mě POLICIÍ   

  6.1. Exkurze do obůrky na Lázně   

  31.5. Projekt - Veselé zoubky   

  1.6. Den dětí   

  15.6. DDM Sportovní den   

    

2.A 2.9.  Běh pro zdraví   

  28.5. Finanční abeceda   

  1. 6. Den dětí ve venkovní učebně   

  21. 6.  Učíme se venku - Tv,Prv, Mat, Čj(výšlap na Libín)   

        

 2.B 2.9.  Běh pro zdraví   

  28.5. Finanční abeceda   

  1. 6. Den dětí   

  15.6. Sportovní den DDM   

  21. 6.  Učíme se venku - Tv,Prv, Mat, Čj(výšlap na Libín)   

        

 3.A 24. 9. Učíme se venku   

 1. 6.  Učíme se venku   

  4. 6.  Dřípatka - Pohádková stezka   

  16. 6.  Učíme se venku, Matýskova stezka   

  21. 6.  Dětské knihobraní Chroboly   

  23. 6. Exkurze - kotelna Tepelné hospodářství PT   

  28. 6. Výlet Krušlovský mlýn   

        

 3.B 16.-17.9 exkurze Stožec   

  18.12. projektový den - Místní pověst   

  16.6. Učíme se venku   

        

 4.A 2.9. Běh pro zdraví   

  1.6.  Den dětí   

  29.4. Přírodovědná soutěž NP Šumava   

  22.4. Muzeum loutek a cirkusu   
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  23.6. Kostel, věž   

        

 4.B 2.9. Běh pro zdraví   

  1.6.  Den dětí   

  29.4. Přírodovědná soutěž NP Šumava   

  22.4. Muzeum loutek a cirkusu   

  10.6. Výtvarná soutěž Cesta do pravěku   

  duben recitační soutěž   

        

 5.A 23.4. Přírodovědná soutěž MAS Šumavsko   

  2.9. Běh pro zdraví   

  1.6. Den dětí   

        

 5.B 14. 4.  Přírodovědná soutěž MAS Šumavsko   

  2.9. Běh pro zdraví   

  1.6. Den dětí   

  7.-9. 6. škola v přírodě Lipno   

       

 6.A 24.6.  Učíme se venku    

        

 6.B 9.9.  Adaptační kurz    

   24.9. Učíme se venku    

  7. – 9.6.   Škola v přírodě   

       

 7.A 24.9.  Učíme se venku    

        

 7.B 24.9.  Učíme se venku   

      

 8.A 24.9. Učíme se venku   

      

8.B 24.9. Učíme se venku   

  7.10. Městská knihovna – beseda se spisovatelem   

      

 9.A 4.9. Exkurze STS Prachatice   

  14.9. Expozice Obůrka   

  15.9. Exkurze Volyně   

  24.9. Učíme se venku   

  17.6. Finanční gramotnost   

  21.6. Posezení u ohně   

  22.6. Slavnostní rozloučení v divadle   

  28.6. Hulák   

  29.6. Slavnostní rozloučení ve škole   
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 9.B 4.9. Exkurze STS Prachatice   

  24.9. Učíme se venku   

  15.6. Posezení u ohně   

  16.6. Hulák   

  17.6. Finanční gramotnost   

  18.6. Hulák   

  22.6. Slavnostní rozloučení v divadle   

  29.6. Slavnostní rozloučení ve škole   

 

Celoškolní soutěže 

     

druh soutěže datum název 

počet 

účastníků umístění 

sportovní  nerealizováno   

      

cizí jazyk 3.3. Okresní kolo soutěže Aj               2  

      

přírodovědné 11.11. Přírodovědný klokan                2  

      

matematické 19.3.  Matematický klokan              32  

      

kombinované  nerealizováno   

     

zeměpisné  nerealizováno   

      

dějepisné 8.12. Olympiáda- školní kolo                15 B. Drhová – 1. místo 

  15.1.  Okresní kolo olympiády                  1 B. Drhová – 17. místo 

      

český jazyk prosinec Olympiáda – školní kolo 15 M. Fučíková – 1. místo 

  26.1. Okresní kolo – on - line 1 M. Fučíková – 3. místo 

  7.4. Krajské kolo – on - line 1 M. Fučíková – 8. místo 

      

výtvarné  nerealizováno   

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Ve školním roce 2020/21 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI, jen proběhl telefonický rozhovor, 

jehož předmětem bylo „ Získání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období 

po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání“.  
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 

 
 

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, v roce 

2020 hospodařila se státními  finančními prostředky přidělovanými prostřednictvím krajského úřadu a 

s finančními  prostředky  zřizovatele. Zároveň hospodařila s vlastními zdroji finančních prostředků.  

 

Škola také získala příslib na finanční prostředky v Integrovaném regionálním operačním programu – 

Infrastruktura základních škol na akci „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“ a tak tuto akci 

zrealizovala.  Celkové náklady na modernizaci učebny byly ve výši 2.080.283 Kč, přičemž investiční 

náklady činily 1.959.338,48 Kč a neinvestiční náklady si vyžádaly částku 120.944,52 Kč. Dotaci, kterou 

škola obdržela až po celkovém vyúčtování počátkem roku 2021, dosahovala částky 1.784.807,99 Kč.  

 

Státní fond životního prostředí České republiky na základě předložené žádosti uvolnil finanční 

prostředky  na projekt „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka“. A tak škola pokračovala 

úpravě zahrady další etapou, kdy se vybudoval vodní biotop včetně dlážděné plochy u jezírka, jezírko bylo 

osazeno vodními rostlinami, vysadily se stromy a také vybudovalo komunitní ohniště s totemy a vrbový 

altán. Vše bylo popsáno na nově instalovaných infopanelech. Celkové náklady na tuto etapu činily 

806.234,61 Kč, přičemž Státní fond životního prostředí přispěl částkou 364.733 Kč, z toho 20.960 byla 

neinvestiční část dotace.  

 

Základní škola se rozhodla navýšit počet učeben a tak učebnu dílny má v plánu přemístit do budovy 

„Sovy“. Pronajala si jednu velkou učebnu v přízemí od svého zřizovatele a provedla celkovou údržbu, která 

spočívala v instalaci nového osvětlení, rekonstrukci vody, ve vybudování nové podlahy a vymalování. 

Celkové náklady byly ve výši 167.558,56 Kč, které uhradila z prostředků, které dostává na provoz od svého 

zřizovatele.  

 

I v letošním roce 2020 se v průběhu celého roku prováděla běžná údržba školy, v období letních 

prázdnin byla část školy opět vymalována nákladem 46.642 Kč a provedla se oprava omítek u šaten za 

částku 41.140 Kč. Z větších havárií musela škola řešit opravu odpadů a spolu s novými rozvody v učebně 

celkové náklady byly ve výši 69.329 Kč.    

 

     Škola také v průběhu roku vybavila některé učebny, kabinety a chodby novým nábytkem, do prostorů 

šaten byly zakoupeny další šatní skříňky v částce 48.279 Kč, pro potřeby školní jídelny se zakoupila řezačka 

za částku 25.228 Kč a vozík ke konvektomatu  v částce 30.250 Kč, pro potřeby uklízeček se zakoupila nová 

pračka a vysavač v částce 10.861,- Kč, z důvodu údržby zahrady a budov byla pořízena nová sekačka 

(20.990 Kč), bourací kladivo (4.740 Kč), rozbruska (3.410,50 Kč) a přívěs za automobil Vario DV 21 

(18.393 Kč). I letos  několika zaměstnancům byla vyměněna opotřebovaná kancelářská křesla za nová, u 

některých zaměstnanců došlo i k výměně notebooků a počítačů. Ve školní jídelně se i v letošním roce 

provedla oprava výdajových okének za částku 39.749 Kč.  

 

    Vzhledem k distanční výuce a zvýšené nutnosti využívat počítačovou techniku, na základě rozhodnutí 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla škole přiznána dotace na pořízení technického vybavení 

ve výši 492.720 Kč. Škola za tyto prostředky nakoupila notebooky, tablety a kamery a při podzimní 

distanční výuce je potřebným žákům zapůjčila.  

 

    Z důvodu koronaviru a protiepidemických opatření škola také měla zvýšené náklady s nákupem 

dávkovačů mýdel, dezinfekce, respirátorů, roušek, rukavic a papírových ručníků o cca 50 tisích Kč.  
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1 Výnosy za rok 2020 ( v Kč ) 

 
Škola hospodařila se státními prostředky, které dostávala prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského 

kraje.  

 

Jedná se o následující prostředky:  

 

Ze státního rozpočtu - UZ 33353 27 839 639 

z toho:   

prostředky na platy 19 597 676 

OON 155 000 

nemoc 152 389 

odvody z mezd 6 662 298 

odvody do FKSP 395 001 

ONIV  877 275 

  

Ze státního rozpočtu:   

UZ 33 063 - Šablony II - 2019 - 2020 688 315 

výnosy z dotace 688 315 

  

Ze státního rozpočtu:   

Vzděláváme společně 243 494 

výnosy z dotace 243 494 

  

Ze státního rozpočtu:   

UZ 33 075 - Vzdělávání cizinců 17 360 

výnosy z dotace 17 360 

 

Na běžný provoz škola dostávala  finanční prostředky od  svého zřizovatele – Města  Prachatice, 

a to v měsíčních splátkách. 
      

Výnosy z provozního příspěvku zřizovatele:  4 674 006 

přičemž:   

nevyčerpaná dotace na provoz v roce 2019  325 865 

obdržená dotace na provoz na rok 2020 4 687 058 

nevyčerpaná dotace na provoz k 31.12.2020 13 051 

      

  Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 také hospodaří s vlastními finančními prostředky,  

  které má v oblasti základní školy, školní jídelny, školní družiny a kroužků.  
 

ZŠ - vlastní finance: 463 736 

z toho:   

kopírování 2 407 

ze sběrů žáků 2 715 

za poškozené a ztracené věci 6 970 

výnosy z EKO PF (odebrané tuky) 120 

za pracovní sešity pro žáky 216 731 

za pracovní sešity ze skladu  0 

výnosy od žáků na jejich výdaje 186 997 
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výnosy za školní mléko 0 

úroky z běžných účtů 7 685 

výnosy z darů 13 745 

výnosy - z darů - respirátory, roušky … 26 366 

výnosy z použití rezervního fondu                                                          0 

 

ŠJ - vlastní finance: 810 066 

z toho:   

stravné z FKSP (zaměstnanci) 44 308 

stravné děti 646 603 

stravné děti na fakturu (dětské domovy) 14 569 

stravné dospělí 72 252 

stravné z krizové školy 1 092 

za čipy a karty 7 712 

ostatní - např. přeúčtování nákladů "speciální škola" 23 530 

stravné sociálně slabých                                                         0  

 

ŠD - vlastní finance: 63 240 

z toho:   

za kroužky                                                          0 

školní družina 61 440 

výnosy ze Štafetového běhu 1 800 

 

Škola také provozuje na základě živnostenského listu podnikatelskou činnost. Jedná se především  

o pronájmy tělocvičny a o vaření obědů pro cizí strávníky.  

 

V roce 2019 také v rámci doplňkové činnosti začala ve školní jídelně připravovat svačiny 

pro žáky. V přípravě svačin pokračovala ještě v prvním pololetí roku 2020, avšak pro malý zájem 

 s novým školním rokem 2020/2021 od září již v této činnosti nepokračovala.  

 

Doplňková činnost: 266 349 

z toho:   

za neodhlášené obědy 20 002 

stravné 178 534 

stravné důchodci - z FKSP (bývalí zaměstnanci) 2 180 

tržby za svačiny 9 195 

prodej v bufetu 518 

nájemné - bez vlivu na DPH 54 520 

nájemné - s vlivem na DPH 1 400 

 

 

Výnosy z projektů:   

Výstavba "Zahrada - etapa I." - neinv. část 20 960 

MAS Šumavsko - kroužky 9 000 

Výstavba "Přírodovědná učebna" - neinv. část 108 850 

 

 

Výnosy školy celkem 35 205 016 
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1. Výdaje za rok 2020 (v Kč ) 

 

Výdaje ze státního rozpočtu se rovnají příjmům ze státního rozpočtu. V případě, že není rozpočet 

vyčerpán, vrací se nevyčerpaná částka do státního rozpočtu.  

 

Neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu celkem 28 788 808 

 

Ze státního rozpočtu - UZ 33353 27 839 639 

z toho:   

prostředky na platy 19 597 676 

OON 155 000 

odvody z mezd 6 662 298 

náhrada za nemoc 152 389 

odvody do FKSP 395 001 

zákonné pojištění Kooperativa 0 

ONIV a ostatní 877 275 

  

Projekty ze státního rozpočtu:   

Vzděláváme společně 243 494 

- spotřeba materiálu 46 202 

- služby 0 

- OON 144 750 

- zákonné sociální pojištění 48 672 

- zákonné pojištění Kooperativa 604 

- náklady s pořízením majetku 3 266 

  

Projekty ze státního rozpočtu:   

UZ 33 075 - Vzdělávání cizinců 17 360 

materiálové náklady 800 

mzdové náklady 16 560 

  

Ze státního rozpočtu:   

UZ 33 063 - Šablony II - 2019 - 2020 688 315 

z toho:   

na platy 244 030 

OON 149 275 

na odvody z mezd + nemocenská 85 746 

všeobecný materiál - především učební pomůcky 90 095 

zákonné pojištění Kooperativa 1 039 

školení  39 800 

náklady s pořízením majetku 73 417 

na odvody do FKSP 4 913 

      V roce 2020 byly výdaje z příspěvku zřizovatele ve výši 4 243  738,- Kč. Výdaje z rozpočtu  

zřizovatele byly v níže uvedeném členění: 



ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240             Výroční zpráva o činnosti školy 2020-2021 Strana 25 (celkem 30) 

                   

Neinvestiční výdaje z příspěvku zřizovatele 4 674 006 

  

Nákup materiálu - celkem  708 639 

z toho: POE 88 174 

           ostatní  620 464 

  

Nákup vody, paliv, energie 1 377 156 

z toho: voda 279 332 

           teplo, plyn, TUV 816 984 

           ostatní energie - elektrická energie 280 840 

  

Oprava a údržba základní (běžná) 513 987 

  

Cestovné  8 562 

  

Nákup služeb - celkem  753 194 

Z toho:   

- služby v PO, BOZP, revize 113 172 

- ostatní služby a služby za zpracování projektů …. 12 094 

- služby se žáky školy (startovné, jízdné, zápisné) 35 156 

- ostatní služby (deratizace, zápůjčky) 13 000 

- služby pro ŠJ z rozpočtu města 17 777 

- revize, BOZP, znalecké posudky ŠJ 10 495 

- auditorské služby 34 570 

- odpadové hospodářství 48 134 

- služby se školní zahradou 12 217 

- likvidace zbytků 15 311 

- kopírovací služby 35 837 

- poštovní známky, kolky, správní poplatky 7 033 

- služby - udržovací poplatky, internet, AVG, licence 49 302 

- služby s výpočetní technikou - ŠJ 15 497 

- služby telekomunikací + internet 25 920 

- služby - telefonní poplatky 33 894 

- bankovní služby 8 322 

- za údržbu webových stránek 16 800 

- za správu internetové sítě 26 151 

-za služby - on line produkty, testování 4 626 

- za GDPR 23 000 

- ubytování (lyžařský zájezd) 15 430 

- služby - primární prevence 0 

- služby psychologa 9 500 

- služby - nájemné Sova 46 000 

- služby - plavání z provozu 44 604 

- vstupné 0 

- právní služby 7 139 

- služby spojené s výstavbou zahrady - etapa II 72 212 
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Zákonné soc. náklady  - Kooperativa 60 961 

  

Jiné sociální náklady: 37 341 

- gastrotůrky 7 998 

- preventivní prohlídky 13 000 

- ochranné pomůcky  2 081 

- školení 14 262 

  

Ostatní náklady z činnosti - celkem 10 636 

z toho:   

- spoluúčast při úrazech 4 110 

- pojištění (Svaz měst a obcí) 3 636 

- členské příspěvky 2 890 

- rezervační poplatek invalidé 0 

  

Odpisy 815 948 

  

Náklady s pořízením drobného majetku - celkem 387 584 

  

 Vlastní finanční prostředky škola použila následovně: 

 

Školní jídelna - z vlastních prostředků 806 280 

z toho:   

- potraviny 775 038 

- potraviny pro sociálně slabé 0 

- karty, čipy 7 712 

- náklady z přeúčtování (el. energie "speciálka") 23 530 

 

  

Základní škola - z vlastních prostředků 445 974 

z toho:   

- POE 0 

- všeobecný materiál 14 103 

- odměny žákům - ze sběrových akcí                                                          0  

- mléko do škol                                                         0 

- nákup pracovních sešitů pro žáky 216 731 

- náklady na reprezentaci 451 

- opravy hrazené z daňových úspor                                                         0 

- výdaje se žáky na jejich akce (hradí si žáci) 186 997 

- náklady s pořízením majetku                                                         0 

- výdaje z pořízených darů - respirátory, roušky 26 366 

- daně z úroků 1 326 

  

Školní družina a kroužky - z vlastních prostředků 6 672 

z toho:   

- všeobecný materiál 1 002 

- teplo                                                         0 
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- opravy a údržba                                                         0 

- služby                                                          0  

- OON za kroužky 5 535 

- zákonné sociální pojištění 135 

- náklady s pořízením majetku                                                         0 

       

Náklady na doplňkovou činnost byly následující: 

 

Doplňková činnost - vlastní prostředky 251 815 

z toho:   

- všeobecný materiál 105 814 

z toho potraviny 101 837 

- spotřeba energií  752 

- opravy a udržování 613 

- služby 6 667 

- platy +  OON + nemocenská 101 147 

- zákonné sociální pojištění 33 436 

- zákonné pojištění Kooperativa 385 

- odvod do FKSP 1 977 

- ochranné pomůcky 874 

- školení 150 

- náklady s pořízením DDM 0 

 

Náklady z projektů a dotací:  

  

Náklady na kroužky z MAS Šumavsko  9 000 

- spotřeba materiálu 7 535 

- ostatní služby 1 465 

  

Výstavba "Zahrada - etapa I." - neinv. část 960 

- ostatní služby 960 

  

Výstavba Přírodovědné učebny - neinv. část 108 850 

- služby 48 215 

- náklady s pořízením DDNM 60 636 

 

 

 

Náklady školy celkem 35 092 365 
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2. Fondy školy (v Kč ) 
 

Stav fondů k 31.12.2020 

Celkem 3 286 019 

Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 500 694 

Rezervní fond z  ost. titulů - Šablony + Vzděláváme společně 942 068 

Fond reprodukce majetku 1 328 207 

Fond odměn 300 187 

Fond kulturních a sociálních potřeb 214 864 

 

V roce 2020 nebylo z fondu odměn čerpáno stejně jako v letech předcházejících. 

 

           Z investičního fondu byla  uhrazena nábytková stěna do kabinetu výtvarné výchovy v částce 

75.489,48 Kč.  

 

     Dále byl investiční fond čerpán na akci „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka“ 

v celkové částce 651.467,01 Kč, přičemž část nákladů ve výši 46.690 Kč byla vedena na nedokončených 

investicích z předcházejících let a teprve letos na tyto náklady byl použitý investiční fond. Z této částky 

651.467,01 Kč se vrátilo z dotace na investiční účet 343.773 Kč. 

 

     Investiční fond byl také čerpán na akci „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“ a to ve výši 

1.959.338,48 Kč. Avšak počátkem roku se do fondu z dotace vrátí částka 1.675.957,93 Kč.  

 

     V průběhu roku byl škole dvakrát navýšen příspěvek na běžný provoz školy o zvýšené odpisy dle 

odpisového plánu ve výši  17.513 Kč a 23.435 Kč. Tyto navýšené částky však zřizovatel požadoval vrátit 

z fondu investic. 

 
     Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) v roce 2020 byl využit částkou 

341.435,08 v 1. čtvrtletí na pokrytí zvýšených nákladů na vytápění v zimním období. V průběhu května tyto 

finanční prostředky byly zpět do fondu vráceny. Na pokrytí jiných nákladů se z fondu nečerpalo. Do fondu 

rezerv a rozvoje byl v průběhu června 2020 převeden výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 95.600,47 

Kč.  

 

     Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (účet 414), který nemá svůj samostatný účet v bance a finanční 

prostředky jsou na běžném účtu školy, byl ve výši 942.068,39. Z toho: 

- 133.258,39 Kč je nevyčerpaná dotace na projekt Vzděláváme společně 

-   56.070,00 Kč je nevyčerpaná dotace na ukončený projekt „Šablony 2017 – 2018“ 

-     9.712,00 Kč je nevyčerpaná dotace na ukončený projekt „Šablony 2019 – 2020“ 

- 743.028,00 Kč je obdržená dotace na projekt „Šablony 2021 – 2022“ 

 

3. Hospodářský výsledek ( v Kč ) 
 

Hlavní činnost 

 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 - hlavní činnost 

Náklady celkem 34 840 551 

z toho:    

náklady z činnosti 34 839 225 

finanční náklady                                                 0 

náklady na transfery                                                 0 
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daň z příjmů 1 326 

Výnosy celkem 34 938 667 

z toho:    

výnosy z činnosti 1 329 357 

finanční výnosy 7 685 

výnosy z transferů 33 601 625 

 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 98 116 

 

 

Hospodářská činnost 

 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 - hospodářská činnost 

Náklady celkem 251 815 

z toho:    

náklady z činnosti 251 815 

finanční náklady                 0 

náklady na nezpochybnitelné nároky na prostř. SR                0 

Výnosy celkem 266 349 

z toho:    

výnosy z činnosti 266 349 

finanční výnosy                   0   

výnosy z nezpochybnitelných nároků na prost. SR                   0 

  

Výsledek hospodaření běžného účetního období 14 534 

 

 

4.  Informace o kontrolách v roce 2020 
 

 

 Firma HZ Plzeň spol. s r.o.  provedla dne 22. ledna 2020  prověrku hospodaření školy za rok 

2019. Kontrola neshledala dle zápisu žádné nedostatky.   
  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola je zapojená také v projektu – Škola udržitelného rozvoje I. stupně, a to jak na republikové 

úrovni, tak na úrovni kraje. 

 

Škola realizovala projekt „Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240“, tzv. 

šablony II a započala realizaci projektu „Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 

240 III.“ 

 

Dále byla škola zapojena do projektu MAS Šumavsko jako partner s finanční účastní v projektu 

s názvem – „Vzděláváme společně“. Realizace byla ukončena v květnu 2021. 

 

V rámci dotace z IROP – byla dokončena realizace „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté 

stezce“ 

 

Ve spolupráci s městem byla škola zapojená do projektu „Beacon“.  
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
Škola se zapojila do výzev Jihočeského kraje, MŠMT a dalších nadací. Celkem byly podány 4 

žádosti. 

Vyhlašovatel Název dotace 

Jihočeský kraj Rekonstrukce zázemí pavilonu 

tělocvičny 

400 000,- Kč (605 564,- 

celkem)  

MŠMT – OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na 

ZŠ Prachatice II. 

1 252 182,- dokončeno 

prosinec 2020 

MŠMT – OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na 

ZŠ Prachatice, Zlatá st. 240 III 

743 028,- Kč 

realizace 

Jihočeský kraj Výuka českého jazyka 44 044,- Kč 

 Nadace ČEZ Modernizace rozvodů elektřiny 

v části školy 

550 000,- Kč 

 (celkem 955 827,-Kč) 

nepodpořeno 

MŠMT – MAS Šumavsko 

Partner s finanční účastí 

Vzděláváme společně 

2018 - 2021 

857 063,- dokončeno květen 

2021 

 

 

 

14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Spolupráce s odborovou organizací 

 

      Odborová organizace na škole není.   

 

      Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
 

 Základní škola nespolupracovala ve školním roce 2020/2021 se sociálními partnery. 
 

 
 


