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Část I. 

Základní údaje o škole 

 

 

Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace je plně 

organizovaná škola. Zřizovatelem je Město Veverská Bítýška.  

Jedná se o spádovou školu, do které dojíždějí žáci z okolních vesnic.  

Cílová kapacita školy je 480 žáků, školní družiny 200 účastníků a školní jídelny 353. 

Výuka probíhá ve čtyřech oddělených budovách: hlavní budova náměstí Na Městečku 51, 

budova Zábíteší 224 (dvě první třídy, školní družina), budova ZUŠ 9. května 319 (dvě druhé 

třídy) a tělocvična Pavla Perky 390. 

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavní náplní je pomoc žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, ale také pomoc pedagogům a 

rodičům, jak s těmito žáky pracovat. 

Žáci ve školní družině jsou rozděleni do pěti oddělení. Ranní provoz družiny je zajištěn 

v hlavní budově školy, odpolední provoz pak v budově Na Zábíteší 224, jehož součástí je 

zahrada. 

V tomto školním roce výuku zajišťovalo 28 pedagogů, 7 asistentů pedagoga a 5 vychovatelek 

školní družiny. 

Školní jídelna je umístěna v hlavní budově školy. 

Škola velmi úzce spolupracuje se zřizovatelem školy a se školskou radou. O své činnosti 

informuje rodiče a širokou veřejnost na webových stránkách školy a v místním tisku. 

 

a) Název školy,    

    Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

b) sídlo:     náměstí Na Městečku 51                                       

                  664 71 Veverská Bítýška 

 

  c) charakteristika školy:   

    Škola sdružuje:   1./ Základní školu   IZO: 102 191 379 

2./ Školní družinu   IZO: 118 300 032 

3./ Školní jídelnu základní školy  IZO: 103 091 017 

    Odloučená pracoviště školy: 

    1. /  664 71 Veverská Bítýška, Zábíteší č. 224 ( 1. A, 1. B, 4 oddělení ŠD) 

    2. /  664 71 Veverská Bítýška, Pavla Perky č. 390 (tělocvična) 

    3. /  664 71 Veverská Bítýška, 9. května 319 ( 2. A, 2. B) 

 

Školní rok 2021/2022 

 

        Počet tříd 

  Celkem      z toho 

                spec. vyrov. 

Celkový počet žáků Počet žáků na 

jednu třídu 

1. stupeň 10 0 0 211 21,10 

2. stupeň 10 0 0 253 25,30 

Celkem k datu 30. 9. 2022         20 0 0 453 22,65 

Po 1. 4. 2022 se zvyšuje 

počet žáků v důsledku 

přijímání ukrajinských dětí 

     20 0 0 464 23,15 
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d) zřizovatel školy: 

              město Veverská Bítýška 

              právní forma: město, IČO: 00 282 804 

Adresa:    náměstí Na Městečku 72 

                664 71 Veverská Bítýška 

 

e) údaje o vedení školy: 

ředitel školy: PaedDr. Pavel VACEK 

             zástupce ředitele školy: Mgr. Zuzana KUDLÁČKOVÁ 

 

f) adresa pro dálkový přístup: 

            telefon,fax:                              549 420 158 

 mobilní telefon:   733 296 152, 725 432 280 

 mobilní telefon ŠD:   739 828178 

 jídelna ZŠ:    725 501 491 

           e-mail:                                    zs.vb@volny.cz 

           internetová adresa:   www.zsveverskabityska.cz 

           datová schránka:   z75mt4z 
 

g) údaje o školské radě 

školská rada dle §167,odst.1.zákona č.561/2004 Sb. byla zřízena na základě usnesení 

zastupitelstva obce ze dne 14.9.2005 

 

 Pavlína Kozinová (zástupce nezletilých žáků) – předsedkyně školské rady  

 Josef  Mifek (zástupce zřizovatele – město Veverská Bítýška) 

 Mgr. Zuzana Kudláčková (zástupce pedagogických pracovníků) 

 

Školská rada se sešla 1. 9. 2021 a 24. 6. 2022 

10. 1. 2022 proběhlo mimořádné jednání Školské rady  - návrh člena školské rady do 

konkurzní komise pro volbu ředitele/ky Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – 

venkov, příspěvková organizace. Zvolena byla předsedkyně školské rady Pavlína Kozinová. 

 

h) konkurzní řízení 

23. 3. 2022 proběhlo konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. 

Na základě tohoto konkurzního řízení bude ředitelkou školy od 1. 9. 2022 Mgr. Zuzana 

Kudláčková, současná statutární zástupkyně ředitele ZŠ Veverská Bítýška. 

Na pedagogické radě 20. 6. 2022 byl zvolen nový člen Školské rady za pedagogické 

pracovníky místo současné Mgr. Zuzany Kudláčkové. Od 1. 9. 2022 je zástupcem za 

pedagogické pracovníky PaedDr. Ivana Sedláčková 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

       Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 

název zvoleného vzděl. Programu číslo jednací v ročníku 

RVP ZV– Škola pod hradem Veveří (ŠVP) 19.06.2007 1. -  9. 

 

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 Příjmení a  jméno Pracovní zařazení Poznámka 

1. Bartoníková Pavlína, Mgr. učitelka  

2. Brychtová Tereza, Mgr. asistent pedagoga  

3. Čechová Miroslava, Mgr. učitelka  

4. Hájková Radmila, Mgr učitelka  

5. Hamříková Kateřina, Mgr. učitelka  

6. Hoďáková Michaela asistent pedagoga  

7. Housková Ilona asistent pedagoga od 07.12.2021 – zástup za MD 

8. Jelínková Jana, MgA. učitelka  

9. Jůzová Markéta, Mgr. učitelka  

10. Kesegová Svatava, Mgr. učitelka  

11. Kobáňová Kateřina, Mgr. učitelka  

12. Koláčná Markéta asistent pedagoga od 01.04.2022 

13. Králíková Eva, Mgr. učitelka  

14. Krejčová Hana,Mgr. učitelka  

15. Křivánková Veronika, Mgr. učitelka  

16. Křížanová Milena, Mgr. učitelka do 30.06.2022 – odchod do důchodu 

17. Kučerová Helena, Mgr. učitelka do 31.03.2022 – odchod do důchodu 

18. Kudláčková Lenka,DiS. asistent pedagoga  

19. Kudláčková Zuzana, Mgr. zástupce ŘŠ a vých.poradce  

20. Navrátilová Pavla, Mgr. učitelka od 01.04.2022 

21. Pánek Tomáš, Mgr. učitel  

22. Rozkošná Libuše asistent pedagoga do 06.12.2021 – nástup na MD 

23. Rulíšková Marcela, Mgr učitelka  

24. Sedláčková Ivana, PaedDr. učitelka  

25. Skalická Fidrichová Hana, Mgr. učitelka  

26. Svojanovská Michaela, Bc. učitelka  

27. Šilberská Kateřina, Mgr. učitelka  

28. Štouračová Renata, Mgr. učitelka  

29. Šťastná Ivana, Mgr. učitelka  

30. Štětka Jan, Mgr. učitel  

31. Teclová Silvie, Mgr. učitelka  

32. Tomšů Zdenka, Mgr. školní psycholog  

33. Ursacherová Jana, Mgr. učitelka  

34. Vacek Pavel, PaedDr. ředitel školy do 31.08.2022 – odchod do důchodu 

35. Vašíčková Monika, Mgr. učitelka  

36. Věchetová Zuzana, Mgr. učitelka  

37. Zdubová Veronika asistent pedagoga  

 Školní družina   

38. Dvořáková Gabriela vychovatelka  

39. Hemalová Miroslava vedoucí vychovatelka  

40. Sovová Petra, Bc. vychovatelka  

41. Súkupová Jiřina vychovatelka  
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42. Worley Kateřina, Bc. vychovatelka  

 Školní jídelna   

43. Kučerová Iveta vedoucí ŠJ  

44. Majsová Iva kuchařka  

45. Novotná  Svatava kuchařka  

46. Hořínková Kateřina kuchařka  

 Správní zaměst.   

47. Brychtová Ivana uklízečka od 01.04.2022 

48. Dundáček  Petr školník  

49. Hýblová Dita, Ing. ekonomka, mzdová účetní  

50. Hvižďová Drahomíra uklízečka  

52. Mičánková Petra uklízečka  

53. Procházková Vilma uklízečka do 29.03.2022 

54. Vlková Radka uklízečka  

55. Drápalová Iva uklízečka do 31.03.2022 

 Topiči   

56. Dufek Vítězslav topič MŠ a ZŠ  

 

 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků (včetně vychovatelek ŠD) 

 Učitelé 

Věk Muži  Ženy 

do 35 let 1 5 

35-50 let 1 19 

nad 50 let 0 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 3 

Celkem 3 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Část IV. 

Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

  Škola,učiliště     Chlapci            Dívky       Celkem 

Z 9.roč.Gymnázium           6    7  13 

   SŠ pedagogická Boskovice         0    1  1 

   SOŠ pedagogická Brno         0    1  1 

   SPŠ chemická, Vranovská, Brno        0    1  1 

   SŠ informatiky,poštovnictví a finančnictví,Brno      1    0  1 

   SŠ technická a ekonom. Brno, Olomoucká       1    0  1 

   OA, SŠ knihovnická, Kotlářská, Brno       0    1  1 

   OA ELDO, o.p.s., Brno         0    1  1 

   SŠ Brno, Charbulova                    1    0  1 

   SZŠ Brno, Jaselská                                0    3  3 

   SPŠ Sokolská, Brno          2    0  2 

   SPŠ stavební Kudelova, Brno        1    0  1 

   SŠ grafická Šmahova, Brno         0    1  1 

   SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno       1    0  1 

   SOŠ Morava o. p. s., Brno         0    1  1 

              TRIVIS SŠ veřejnoprávní Brno, s.r.o.       2                   0                   2 

   Fortika, Lomnice u Tišnova                    0    1  1 

   SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.         1    0  1 

   SPŠ Purkyňova Brno         1    1  2 

   SŠ polytechnická Jílová, Brno        1    0  1 

   ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno        1    0  1 

   Hotelová škola s.r.o., Brno         1    0  1 

   SOŠ managmentu a práva s.r.o., Brno                  1    0  1 

   Střední waldorfská škola, Plovdivská, Brno      1    0  1 

   Celkem gymnázia a SOŠ                   22              19            41 

 

   SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno      3    0  3 

   SŠ technická a ekonom. Brno, Olomoucká       1    0  1 

   SŠ Brno, Charbulova         0    3  3 

   Střední zemědělská škola, Rajhrad             0    1             1

   SŠ Tišnov           3    0  3 

              SŠ stavebních řemesel, Brno-Bosonohy       1    1  2 

   SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.         2    0  2 

   SPŠ Purkyňova Brno         1    0  1

   ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno        2    0  2 

   SOŠ tradičních řemesel, spol. s.r.o., Brno       1    1  2 

  

  Celkem SOU                      14                6             20 

 

 Počet absolventů ZŠ celkem                  36             25           61 
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Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce v 1. kole 

 

Školní rok 

2021/2022 

Gymnázia SOŠ SOU 

8leté 6leté 4leté 

Počty 

žáků 

Přihlášen 
8 

 
10 14 27 20 

Přijat 

 
3 1 13 28 20 

 

 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhl 4. 4. 2022 prezenčně po dvouletém online 

zápisu v důsledku opatření související s epidemií COVID – 19. 

Další zápis proběhl 6. 6. 2022 pro děti z Ukrajiny. 

 

Počet dětí poprvé u zápisu:       53 

Počet dětí přicházejících po odkladu:       7 

Celkem:         60 

 

Počet zapsaných dětí:         35 

Počet zapsaných ukrajinských dětí (dodatečný zápis 6. 6. 2022):            2 

Odklad školní docházky:         11 

Počet dětí převedených na jinou školu:     14 

Celkem:         60 
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Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo (*) Opakují Neprospěl, 

neopakuje 

1. 31 30 0 1 0 0 

2. 41 41 0 0 0 0 

3. 37 32 3 2 0 0 

4. 56 40 14 2 0 0 

5. 46 34 12 0 0 0 

Celkem za I.stupeň 211 177 29 5 0 0 

6. 71 48 21 2 0 0 

7. 67 36 30 1 0 0 

8. 54 32 20 2 0 0 

9. 60 31 29 0 0 0 

Celkem za II.stupeň 252 147 100 5 0 0 

Celkem za školu                  463 324 129 10 0 0 

*) počet žáků, kterým bylo umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 

 

2. Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet %* 

2 1 0,00 

3 0 0,00 

*) procento z počtu všech žáků 

 

3. Pochvaly 

 Počet %* 

                    Pochvala třídního učitele 0 0,00 

                    Pochvala ředitele školy 0 0,00 

 

4. Počet úrazů za školní rok 2021/2022– 19. Nejvíce úrazů bylo zaregistrováno v hodinách 

    TV a činnostech s tím souvisejících. 

 

5. Celkový počet neomluvených hodin na škole:  0 hodin 
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Část VI. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Hodnocení minimální preventivního programu programu pro školní rok 2021/2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 byl realizován preventivní program zejména v druhém pololetí 

školního roku. Letos se preventista školy zaměřil se žáky na mediální prostor. Byly 

vysvětleny pojmy jako média (obecně), typy sdělení, typy komunikace, cíle sdělení, 

dezinformace, fake news, manipulace v mediálním prostoru apod. Podpůrné materiály byly 

čerpány zejména z webových stránek JSNS.cz. Hodiny byly inspirovány pořadem Kovyho 

mediální ring (I–V), který byl následně diskutován a doplněn o další informace. Z letošního 

preventivního programu si žáci odnáší zejména pět klíčových otázek, na které se musí ptát, 

pokud chtějí vědět, zda mohou dané informaci v médiích důvěřovat a brát ji jako relevantní. 

Na konci roku vyústil preventivní program ve vlastní tvorbu žáků, kdy si po skupinkách 

zkoušeli vytvořit a zpracovat kvalitní sdělení a oproti tomu vytvořit vlastní fake news. Žáci a 

žákyně si tak osvojili způsoby, jakými lze do textů vstupovat, měnit informace za účelem 

manipulace čtenářů a posluchačů apod. Zároveň si pak žáci také ověřili, jak obtížné je 

vytvořit sdělení kvalitní a jak obtížné je mnohdy pro novináře dopátrat se pravdivých zdrojů. 

 

 

 

Část VII. 

Údaje o práci školního psychologa 

 

 

Zpráva o činnosti školní psycholožky ve škole ve školním roce 2021/2022 

 

Individuální práce se žáky školy:  

 podpora v rámci prevence školního neúspěchu 

 vedení předmětu speciálně pedagogické péče pro žáky se SVP v souladu s doporučením 

ŠPZ  

 diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní a v oblasti matematických 

schopností a dovedností u žáků 2. – 5. tříd 

 krizové intervence a konzultace s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků 

 pravidelné podpůrné vedení zaměřené např. na rozvoj sociálních dovedností, zvládání 

zátěže, styly učení, domácí přípravu, vztahy ve třídě apod. 

 vedení absolventského projektu žákyně devátého ročníku 

Skupinová práce s třídními kolektivy: 

 dvouhodinový preventivní program ve třídách na téma „Duševní zdraví ve školách“ 

(metodika NÚDZ) pro žáky 3. – 9. tříd 

 programy zaměřené na zdravé vztahy ve třídě 

 programy zaměřené na tvorbu a respektování pravidel 

Individuální konzultace s rodiči: 

 výsledky diagnostiky schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní a v matematice 

spojené s doporučením pro domácí přípravu a efektivní procvičování 

 poradenství ohledně výchovných postupů, podpora rodičovských kompetencí 
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 doporučení ke spolupráci s dalšími odborníky (Pedagogicko – psychologická poradna; 

klinický psycholog; dětský psychiatr; dětský odborný lékař apod.) 

 řešení výukových i výchovných obtíží, vztahů ve třídě, respektu k autoritám, motivace 

ke školní práci apod. 

 konzultace v rámci konání běžných i mimořádných třídních schůzek 

Individuální konzultace s učiteli: 

 řešení výukových i výchovných obtíží žáků  

 metodická podpora při vyplňování školních dotazníků, při vyhodnocování podpůrných 

opatření u žáků se SVP, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů 

pedagogické podpory 

 řešení vztahů ve třídě, tvorba třídních pravidel 

 společné konzultace se zákonnými zástupci žáků 

Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště: 

 konzultace výukových a výchovných obtíží žáků s výchovným poradcem, se školním 

metodikem prevence, se školním speciálním pedagogem 

Další činnosti: 

 účast na pedagogických radách školy 

 výběr, objednávání, evidence a distribuce pomůcek pro žáky se SVP dle doporučení 

ŠPZ 

 konzultace s Pedagogicko - psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými 

centry, s organizací Podané ruce o. p. s. 

 vedení dokumentace, vyhledávání a příprava potřebných materiálů 

 další vzdělávání a účast na metodických setkáních školních psychologů JmK  
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Část VIII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 

Jsem čtenář – čtenářská gramotnost ve 2. a 3. ročníku 1 

Terénní hydrologie na řece Svratce 1 

Dřeviny parku Lužánky 1 

Praktické pozorování ptačích druhů 2 

Badatelská výuka – praktické náměry z přírodních věd 1 

Revize RVP ZV – startovací balíček – vzdělávání koordinátorů 1 

Náměty na praktická cvičení ze zoologie – online kurz 1 

Pokusy na doma – webinář 1 

Geologie a společnost 1 

Voda – život v každé kapce 1 

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky – tipy na výuku zeměpisu 1 

Badatelská výuka soudobých dějin 2 

Setkání s robotikou 1 

Učíme informatiku na I. stupni 1 

Jak správně cvičit hlásky c, s, z, č, š, ž 1 

Jak (beze strachu) začít s novou informatikou na I. Stupni ZŠ 1 

Formativní hodnocení s klidem 1 

Jak na komunikaci (nejen) s rodiči 1 

Webinar Enjoy and Explore (Oxford University Press) 1 

Jak komunikovat se zlobivým žákem - webinář 1 

Jak tvořit pravidla pro zlobivé žáky - webinář 1 

Jak na zlobivého žáka – funkční analýzou - webinář 1 

Matematická gramotnost I – aktivity nejen na začátek hodiny  1 

Hudebně vzdělávací aktivity – Vítání jara 1 

Školení BOZP a PO všichni pracovníci školy 
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Část IX. 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

- s ohledem na vývoj epidemické situace ke Covid – 19 i v tomto školním roce byly omezeny 

aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

- průběh výuky probíhal na základě informací k provozu škol a školských zařízení vydaných 

MŠMT, který byl postupně aktualizován v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví 

- ve třídách, kterým byla v průběhu školního roku nařízena karanténa, probíhala přes Google 

Classroom distanční výuka 

 

Základní škola: 

 

Vzdělávací akce, školní soutěže 

 

Vzdělávací akce ve škole: 

 -  projektová výuka ve škole - VII.C 

 -  přednáška Duševní zdraví 

 -  soubor přednášek:  Jsi online, Nestresuj se stresem 

 -  ekologický program: Tonda obal 

 -  Úžasné divadlo fyziky 

 -  beseda o včelách – 2. ročníky 

 -  mobilní planetárium – 1. ročníky 

 - „O holčičce Natálce a panu Netopejrovi“ – divadlo Kača and Kača – 1. ročníky 

 -  hudební beseda s písničkářkou Petrou Bohemi – II.A 

  

 Vzdělávací akce mimo školu: 

 -  projektová výuka mimo školu 7. ročníky 

 -  Záchranná stanice v Jinačovicích 

 -  Čistička odpadních vod ve Veverské Bítýšce – exkurze 

 -  VIDA Brno – Magnetická přitažlivost 

 -  Hvězdárna a Planetárium Brno – výukové programy pro dané ročníky 

 -  návštěva místní knihovny ve Veverské Bítýšce s výukovým programem 

 -  Tutanchamon – výstava Brno 

  

 Kulturní a divadelní vystoupení:  

- Vyhazovači – Divadlo Radka Brzobohatého 

- Vinnetou – divadlo Polárka, Brno 

- Dva roky prázdnin – divadlo Polárka, Brno 
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Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků  školy v soutěžích a olympiádách 

 

Informace o soutěžích a výsledky: www.chces-soutezit.cz 

 

1.místo – Konverzační soutěž v Aj – okresní kolo – kategorie I.A - Chantal van der Wal VI.B 

1.místo – Pythagoriáda – Šimon Hýbl VIII.A – okresní kolo 

2.místo -  Matematická olympiáda – Šimon Hýbl VIII.A – okresní kolo 

2.místo – Mc Donald´s Cup – okrskové kolo 

3.místo – Pythagoriáda – Josef Vodný VII.C – okresní kolo 

3.místo – Zlatý list mladší žáci – přírodovědná soutěž – krajské kolo 

4.místo – Zlatý list starší žáci – přírodovědná soutěž – krajské kolo 

6.místo – Pythagoriáda – Anna Machová VIII.A – okresní kolo 

6.místo – Pythagoriáda – Zora Sovová VI.C – okresní kolo 

7.místo – Zeměpisná olympiáda – Jáchym Pospíšil IX.B – okresní kolo 

8.místo – Pythagoriáda – Šimon Bajer VIII.B – okresní kolo 

9.místo – Pythagoriáda – Barbora Schalková VIII.A – okresní kolo 

9.místo – Pythagoriáda – Anna Kondrová VI.C – okresní kolo 

10.místo – Konverzační soutěž v Aj – okresní kolo – kategorie II.A – Kateřina Juranová IX.B 

 

 

  

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci, veřejně prospěšná činnost 

 

-    pomoc při tvorbě a udržování estetického prostředí ve škole, ve městě 

-    podíl školy (pedagogů i žáků) na tvorbě Zpravodaje vydávaného městem 

     Veverská. Bítýška 4x ročně (příspěvky ředitelství, pedagogů, literární a výtvarné práce  

     žáků) 

- zveřejnění absolventů devátých tříd na tablech ve výloze obchodu Zelinářství na náměstí 

ve Veverské Bítýšce 

- sběr papíru v rámci Dnů země 

- pomoc žáků při jarní výsadbě stromků – lesní školka Svinošice 

- pomoc žáků při jarní výsadbě stromků – lokalita Na Sokolí 

- pěvecké vystoupení žáků II.A na křtu knihy Petry Bohemi na zámku v Rosicích 

 

Školní družina: 

 

Projekty školní družiny (přehled nejdůležitějších aktivit) 

 

- Seznamka 

- Hrad splněných přání 

- Den ptactva 

- Masopust 

- Den Země 

Vzdělávací akce 

 

- První pomoc 

- Den stromů 

- Mezinárodní den bez aut 

http://www.chces-soutezit.cz/


 14 

Kulturní akce 

 

- Možná přijde i kouzelník 

- Filipojakubský slet 

- Vítání jara 

- Narozeninový den 

- Námořnický den 

 

Akce školní družiny pro veřejnost, veřejně prospěšné akce 

 

- Sněhuláci na sněhu – benefiční akce 

- Krabice od srdce – sbírka pro děti z Ukrajiny 

- vystoupení pro seniory 
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Část X. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

S ohledem na vývoj migračních událostí, které byly důsledkem válečné agrese Ruské 

federace na území Ukrajiny, Česká školní inspekce provedla ve dnech 11. a 13. 5. 

2022 metodicky orientovanou návštěvu školy v důsledku vyššího počtu ukrajinských dětí 

a žáků. Na základě komplexního zhodnocení situace v naši škole včetně diskusí s vedením 

školy i pedagogickými pracovníky pomohla škole na místě řešit témata, která byla v danou 

chvíli pro školu relevantní.  
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  Část XI. 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 

NÁMĚSTÍ NA MĚSTEČKU 72 

664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 

 

IČO: 00282804 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL  

 

 

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu  § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001          

Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). Tento protokol o kontrole byl vypracován podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád) 

 

 

I. ÚVODNÍ ÚDAJE 

 

 

Předmět kontroly:  Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

                              ve Veverské Bítýšce   

 

   a/  rozpočtová kázeň a výsledek hospodaření 

   b/  péče o majetek 

                              c/ realizace opatření z minulé kontroly 

    

 

    

Kontrolované období:  1.1.2021 - 31.12.2021 

 

 

Datum kontroly:  03.05.2022 

 

 

Místo provedení kontroly:    Základní škola Veverská Bítýška, Na Městečku 51, Veverská 

Bítýška                              

 

Kontrolu provedli:            Večeřová Ilona, ekonom města 

                                          Plachá Pavlína, fin.ref. města 

                       Králík Jan   -  člen finančního výboru 

 

Za organizaci:                     Paedr. Pavel Vacek, ředitel příspěvkové organizace 

                                         Ing. Dita Hýblová, ekonom příspěvkové organizace 

 

 

 

Kontrola byla zahájena předložením Pověření o vykonání veřejnosprávní kontroly  

ze dne   21.04. 2022. 
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                                                                      - 2 - 

    

II. VÝSLEDEK KONTROLY 

 

 

Kontrolní zjištění jsou rozdělena dle jednotlivých kontrolovaných oblastí. 
 

A.   Rozpočtová kázeň a výsledek hospodaření 
 
A.1   Rozpočtová kázeň 

   

     PŘÍJMY 

 Rozpočet Skutečnost 

Neinvestiční příspěvek města na 
provoz 

2 300 000,00  2 300 000,00 

Neinvestiční dotace z MŠMT 32 920 000,00 33 784 919,47  

Investiční dotace z MŠMT- 0 0 

Vlastní příjmy 1 613 000,00 1 512 946,11  

Čerpání fondů 0 12 990,00 

CELKEM 36 833 000,00 37 610 855,58 

 

Rozpočet byl schválený zastupitelstvem města dne 01.12.2020 

 

A.2   Výsledek hospodaření 
                                                                                                               

Výnosy skutečnost                           37 610 855,58 

Náklady skutečnost                          37 013 751,37  

Výsledek hospodaření                           597 104,21                   

Některé významnější nákladové položky :              název                  2021                   2020 

                                                          spotřeba mater.              2 146 662,73         1 518 461 

                                                          drobný majetek                 733 908,82            850 830,30 

                                                          opravy a udrž.                    291 128,65           438 398,50 

                                                           energie                             432 346,42           599 257 

Zvýšení úrovně zisku oproti předchozímu roku bylo ovlivněno omezením provozu školy v důsledku 
pandemických opatření – zejména u energií, ale také neuskutečněním plánovaných nákupů vybavení a 
služeb. 

                                               
B.   Péče o majetek 

 

1. Účetní evidence 
Základní škola účtovala i v roce 2021 v soustavě podvojného účetnictví realizované programem KEO. 
Provádí se  analytické členění příjmů a výdajů zvlášť za ZŠ, školní jídelnu i hospodářskou činnost, což 
usnadňuje operativní řízení vývoje příjmů a výdajů.  
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- 3 - 

 

 
 

Správnost účetních postupů 
 
Namátková kontrola dodavatelských faktur za měsíce leden, březen,červen a prosinec směřovala 
k ověření jejich návaznosti na vnitřní účetní doklady a provázanosti na bankovní výpisy. Nebyly zjištěny 
nedostatky ve správnosti účtování.  
Byla ověřena souhlasnost účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy s rozpisem záloh od dodavatelů 
energií, nedoplatky a přeplatky jsou účtovány správně. Zálohy na energie byly časově rozlišeny. Byla 
provedena kontrola  účtování a doložení dokladů na hlavním běžném účtu za prosinec 2021 – faktury 
za potraviny jsou hrazeny z hlavního běžného účtu po odsouhlasení jednotlivých položek vedoucí školní 
jídelny. Škola má celkem 3 běžné účty – 1. hlavní – oprávnění  k disponování má účetní školy, 2. je pro 
školní jídelnu – oprávnění má vedoucí školní jídelny- pouze pro nahlížení z důvodu kontroly plateb za 
obědy.  Třetí účet je pro FKSP. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  jsou směřovány na účet 416 
– investiční fond, který vykazuje zůstatek 488 651,00. 
 
2. Čerpání věcných nákladů na provoz 
 
 Přijaté faktury dokládající pořízení služeb a materiálu byly ověřeny-čerpání finančních prostředků je 
v souladu s činností organizace. Namátkově byly kontrolovány výdaje přijatými fakturami za již uvedené 
měsíce. 
  

 
 
3. Inventarizace 
Inventarizace hospodářských prostředků byla provedena k 31.12.2021 a předcházelo jí sestavení plánu, 
proškolení členů inventarizačních komisí. Byly sestaveny příslušné soupisy a vypracována závěrečná 
zpráva.  Předložená dokumentace o přípravě, provedení a závěrech inventarizační činnosti je kvalitní  a 
dá se předpokládat,  že fysický stav majetku odpovídá inventární dokumentaci.  
 
 
4. Pokladní operace 
Byly prověřeny namátkově pokladní doklady za rok 2021. Provedenou kontrolou bylo ověřeno, že jsou 
dodržovány formální náležitosti vystavených příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich 
doložení nutnými přílohami o nákupech předmětů a provedených službách. Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.  
 
 

5. Zůstatky účtů a fondů k 31.12.2021 
 

                                                                    k 31.12.2021     k 31.12.2020      

 

Rezervní fond z výsl. hospodaření                  361 824,93            339 886,55 

 

FKSP                                                           843 772,54            807 080,54 

 

Fond odměn                                                 206 500,10            206 500,10 

 

Fond investic                                                 488 651,00            471 042,00 

Běžný účet u banky                                     7 534 372,23         6 094 137,60 

 

Fondy vykazují stabilizující úroveň. Fond investic se zvyšuje ročními odpisy a nebyl v r. 2021 čerpán.  

 



 19 

                                                                  - 4 - 

 

V čerpání fondů se projevuje vliv omezené činnosti organizace v roce 2021 a ovlivňuje růst pohotových 
finančních prostředků na běžném účtu.    
Pozornost je nutno věnovat narůstajícímu stavu FKSP.  
 
 

C.   Realizace opatření z minulé kontroly 

 

 Z kontroly hospodaření za rok 2020 nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
 
 

III. ZÁVĚR 

 

 
Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne ……………. 
Zástupci ZŠ Veverská Bítýška prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu 
přezkoumání o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 

 

Za město Veverská Bítýška 

 
 
     Ilona večeřová, ekonom města                                     Pavlína Plachá, finan. ref.města 
                                                                          
 .......................................                       .......................................... 
 
     Jan Králík, člen fin. výboru        ………………………………. 
 

 
 
S obsahem protokolu byl seznámen a 1 vyhotovení převzal ředitel školy dne ........................… 

 
 
 
 
 

    ............................................ 
       podpis ředitele 

 

 
Vyjádření k protokolu 
...................................................................................................................... 
 
 
 
Veverská Bítýška dne …………………..  
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Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ: 

 

- červenec, srpen 2021:   výměna linolea ve třídách v nové přístavbě školy – obě patra 

    komplexní modernizace učebny informatiky – podlaha,  

              elektřina, vybavení 

    vybavení nové třídy Zábíteší  224, Veverská Bítýška 

 

 

 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola podala tyto žádosti: 

 

- grant z fondu „DOBRÝ SOUSED“ na rok 2022 – 16. 6. 2021 slavnostní předání 

šeku v hodnotě 30.000,-Kč 

- OP JAK -  Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ 

Název našeho projektu: Kvalitní vzdělávání 

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 

Požadované aktivity: 

 Školní psycholog ZŠ 

 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ 

 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ 

Finanční dotace na tyto aktivity: 1.039.622,- Kč 

 

Škola zrealizovala program: 

 

- OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 

pro MŠ a ZŠ III“  

Název projektu: Zvýšení kvality ve vzdělávání 

Realizace projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022 

Aktivity:  Školní psycholog – personální podpora ZŠ – 24 šablon 

  Projektový den mimo školu       1 šablona 

  Projektový den ve výuce       1 šablona  

Závěrečná zpráva bude zaslána v průběhu měsíce září 

 

 

 

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

- škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ ( 1x týdně ovoce či zelenina zdarma 

pro všechny žáky školy) a do projektu „Mléko do škol“ (1x týdně mléčný produkt 

zdarma pro všechny žáky školy). Dodavatel:  firma BOVYS  spol. s r.o. 
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Závěr 
 

ZŠ je v trvalém kontaktu s rodiči žáků. Pro rodiče škola letos zorganizovala třídní schůzky 

(listopad online, leden online, květen). Třídní učitelé, ředitelství školy a ostatní pedagogičtí 

pracovníci mají navíc stanoveny pravidelné konzultační hodiny, s jejichž rozpisem jsou rodiče 

seznámeni prostřednictvím ŽK a webových stránek školy.  

O aktuálním dění ve škole byli rodiče a veřejnost informováni formou webových stránek, 

úřední desky školy a informační televize ve vestibulu školy. 

O celkovém dění na škole byla rodičovská a ostatní veřejnost informována prostřednictvím 

Zpravodaje Veverské Bítýšky, který vydává město a škola zde má pravidelně několik stránek. 

 Na škole je zřízen školní sportovní klub s registračním číslem JIM/664/44 

 

 

 

Nejaktuálnější informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost prostřednictvím 

úřední desky a webových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. 

Internetová adresa: www.zsveverskabityska.cz 

 

 

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě 26.8.2022 

 
Ve Veverské Bítýšce 26. 8. 2022 

 

 

 
                                                                                          ………………………….. 

                 PaedDr. Pavel Vacek 

                ředitel ZŠ  
 

 
Projednáno a schváleno školskou radou: 1.9.2022 

 

 

 
                                                                                                      ..………………………. 

      Pavlína Kozinová 

           předsedkyně školské rady 

 

 

Rozpis:  

    1x zřizovatel –  město  Veverská Bítýška  

            převzato dne, razítko, podpis 

 

    1x školská rada - předseda 


