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1) Základní údaje o organizaci
Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.
Má sídlo v Kolinci čp. 1, 341 42 p. Kolinec.
IČO: 49212222
REDIZO (IZO ředitelství): 600068722
Příspěvková organizace je zřízena Obcí Kolinec. Zřizovatel Městys Kolinec má sídlo
v Kolinci čp. 28, 341 42 p. Kolinec.
Poslední zařazení do sítě škol je ze dne 10. 1. 2006 s účinností od 1. 1. 2006.
Poslední zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni je ze
6. 12. 2005 s účinností od 1. 1. 2006.
Organizace má čtyři součásti:
základní škola IZO: 102164452 kapacita: 270 žáků
mateřská škola IZO: 107542625 kapacita: 48 dětí
školní družina IZO: 115300236 kapacita: 40 dětí
školní jídelna IZO: 102616132 kapacita: 230 jídel
Telefonické spojení: 376594114, 604283663, 606806850 (MŠ), 604283694 (ŠJ)
E-mail: skola@zskolinec.cz
Web: www.zskolinec.cz
Statutárním zástupcem organizace a ředitelem školy je Mgr. Stanislav Vrba.
Při škole je zřízena Školská rada, která má 9 členů.
2) Obory vzdělávání a další činnosti organizace
Vzdělávání v základní škole probíhalo podle vlastního schváleného školního
vzdělávacího programu „Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kolinec - č. j. 100/2016“.
Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhal podle vlastního školního
vzdělávacího programu „Náš svět.“
Výchovně vzdělávací práce ve školní družině probíhala podle vlastního školního
vzdělávacího programu tematicky zaměřeného na celoroční hru „Putování po českých
hradech“.
Školní jídelna provozuje školní stravování podle platného Souboru receptur z r. 1980.
Normování je upraveno pro potřeby školní jídelny s ohledem na dodržování zákonných
norem (vyhláška MZ – tzv. „spotřební koš“). Nově pak musí v souladu s platnou
legislativou označovat alergeny v potravinách ve své dokumentaci. Školní jídelna
provozuje doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků.
3) Zaměstnanci organizace
V organizaci pracovalo 24,4 přepočtených pracovníků, z toho bylo 18,9 zaměstnanců
pedagogických (na základní škole 12 učitelů, 4 učitelky v mateřské škole, 2 asistentky
pedagoga v mateřské škole a vychovatelka školní družiny na 0,9 úvazku) a
5,5 nepedagogických zaměstnanců (3 zaměstnankyně školní jídelny, 2,3 uklízečky a
administrativní pracovnice na 0,2 úvazku).
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Všichni učitelé a učitelky na základní i v mateřské škole mají příslušnou kvalifikaci.
Asistentky pedagoga mají potřebnou kvalifikaci. Vychovatelka školní družiny si během
školního roku studiem doplnila potřebnou kvalifikaci. Aprobovanost výuky na druhém
stupni byla 64,3 %. Zcela aprobovaně se vyučoval český jazyk, německý jazyk, dějepis,
zeměpis, fyzika a tělesná výchova. Převážně aprobovaně matematika, občanská výchova a
pracovní činnosti. Ostatní předměty byly vyučovány neaprobovaně (nikoliv
nekvalifikovaně).
Noví zaměstnanci – Mgr. František Jech (aprobace ČJ-AJ), Mgr. Libuše Trlifajová
(aprobace F-PČ), Lenka Peteříková (učitelka mateřské školy).
Ve škole dále pracovaly školní asistentky (0,3 úvazku v mateřské škole a 0,1 úvazku ve
školní družině) financované z projektu „Moderní vyučování v Kolinci II“.
4) Výsledky vzdělávání a činností organizace
Vzdělávací a výchovný proces v základní škole, mateřské škole i školní družině
probíhal podle již dříve zpracovaných, upravených a schválených vlastních školních
vzdělávacích programů.
Základní škola fungovala jako úplná, měla však jen osm tříd. Do jedné třídy byl spojen
druhý a třetí ročník. Tato třída byla dělena na všechny naukové předměty, spojena
zůstávala pouze na předměty výchovné. Škole byla zřizovatelem udělena výjimka
z průměrného počtu žáků na třídu.
Škola poskytovala vzdělávání žákům všech obcí spadového obvodu Městyse Kolinec,
dále žákům ze sedmi jiných obcí a Klatov.
Speciální a specializované třídy na škole nebyly, děti se speciálními vzdělávacími
potřebami byly zařazeny do běžných tříd, dva žáci byli vzděláváni podle individuálního
vzdělávacího plánu. Jednomu žákovi byly v rámci podpůrných opatření věnovány dvě
hodiny pedagogické intervence týdně.
Na základě rozhodnutí vlády ČR byly dne 11. 3. 2020 v rámci Mimořádného opatření
kvůli koronavirové pandemii uzavřeny všechny školy. Naše základní škola přešla na
distanční vzdělávání, kdy jednotliví učitelé zadávali úkoly pro žáky na webové stránky
školy a dále také s žáky a jejich zákonnými zástupci komunikovali prostřednictvím
e-mailové korespondence. Od 11. 5. 2020 byly žákům 9. ročníku umožněny dobrovolné
konzultace z českého jazyka a matematiky za účelem přípravy na přijímací zkoušky.
Od 25. 5. 2020 byla žákům 1. stupně umožněna osobní účast na vzdělávacích aktivitách a
stejné rozhodnutí platilo pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020. Vše bylo na škole realizováno.
Školní rok zahájilo 115 žáků. Během školního roku 6 žáků přišlo a 1 žák odešel.
Končilo jej 120 žáků. Celkový průměrný prospěch na škole byl 1,624 (nejlepší byl první
ročník – 1,000, nejhorší devátý ročník – 2,193). S vyznamenáním bylo hodnoceno 70 žáků
(z toho pak se samými výbornými 38 žáků), prospělo 49 žáků. 1 žák neprospěl – jednalo
se o žáka 9. ročníku, který neprospěl ve 4 naukových předmětech, na druhém stupni již
jednou opakoval, měl splněných 9 let povinné školní docházky a jeho zákonný zástupce
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nepodal žádost o pokračování ve vzdělávání, tento žák tedy ukončil základní školu bez
dosaženého stupně základního vzdělání.
Sníženým stupněm z chování nebyl hodnocen nikdo.
Na celé škole bylo celkem za celý školní rok zameškáno 7 136 omluvených hodin, to je
průměrně 59,47 hodin na jednoho žáka. Neomluvené hodiny nebyly.
Jako nepovinný předmět bylo vyučováno Římskokatolické náboženství – navštěvovalo
jej 12 žáků prvního i druhého stupně.
Zájmové útvary byly navštěvovány takto:
Informatika – 11 žáků
Sportovní kroužek – 16 žáků
Žáci 2. až 4. ročníku absolvovali v Sušici plavecký výcvik. Doprava na něj jim byla
hrazena částkou 10.500,- Kč z dotace MŠMT ČR.
Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali kurz dopravní výchovy v Sušici.
Pokračoval projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356“, který realizuje SOŠ a SOU Sušice. V rámci této
spoluúčasti se žáci 8. ročníku zúčastnili 6 kroužků praktické výuky v nově upravených
pracovnách SOŠ a SOU Sušice.
Problematika ochrany obyvatel za mimořádných situací byla zapracována do všech
tematických plánů.
Ekologická výchova a výchova k volbě povolání je zapracována do tematických plánů
přírodopisu, pracovních činností, občanské výchovy a výchovy ke zdraví.
Program environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty je zařazen do tematických
plánů a realizován v předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis, pracovní činnosti,
občanská výchova a výchova ke zdraví.
Škola má zpracovaný svůj podrobný „Preventivní program“, který je na začátku
každého školního roku aktualizován a dle potřeb prevence upravován. Plán ŠPP je součástí
školní dokumentace a vychází z předešlých plánů a dále z metodických pokynů a
metodických doporučení MŠMT ČR. V tomto školním roce jsme se řídili dle programu
s názvem „Preventivní program školy“. Na škole pracuje metodik prevence, který tento
program zpracoval a pravidelně jeho systémové zavádění vyhodnocuje. Průběžně a
společně s vedením školy je sledováno systémové zavádění výchovy ke zdravému
životnímu stylu, oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů.
Při realizaci byly organizovány besedy se žáky například na téma "Zdravý životní styl" a
"Protidrogová prevence“ ve spolupráci se Šimonem Velkoborským z organizace
ABATOP, Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy (PPP), Policií ČR a dalšími
odborníky z různých pomáhajících profesí.
Metodik prevence a výchovný poradce zajišťují koordinační činnosti s dalšími
organizacemi jako je PPP, SPC, SVP. Žáci školy se zúčastnili 14 výchovně motivačních
akcí.
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Programy primární prevence pro školní rok 2019/2020
Ročník Název přednášky

Lektor

Dopravní situace – bezpečnost na silnici

nprap. Dana Ladmanová

Pravidla v dopravním provozu

nprap. Dana Ladmanová

První pomoc

SZŠ Klatovy

Zdravá výživa a poruchy příjmu potravy

SZŠ Klatovy

Nebezpečí internetu

Šimon Velkoborský – ABATOP

Kouření

Šimon Velkoborský – ABATOP

6.

Šikana

Šimon Velkoborský – ABATOP

7.

Alkohol

Šimon Velkoborský – ABATOP

Závislosti (kouření, alkohol)

SZŠ Klatovy

Lidské tělo (kostra, svaly)

SZŠ Klatovy

Mezilidské vztahy

Šimon Velkoborský – ABATOP

Náboženské sekty

Šimon Velkoborský – ABATOP

Závislosti (kouření, alkohol)

SZŠ Klatovy

Lidské tělo (kostra, svaly)

SZŠ Klatovy

3.

4.

5.

8.

9.

Výchovné poradenství funguje na základě zpracované koncepce, která je naplňována
v oblastech – spolupráce s rodičovskou veřejností, poradenská činnost, spolupráce
s třídními učiteli a všemi vyučujícími, rozmisťovací řízení, děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Výchovnou poradkyní je paní učitelka Mgr. Pavlína Sluková,
která spolupracuje se všemi členy pedagogického sboru.
Velmi dobrá je též spolupráce se všemi školskými poradenskými zařízeními.
Spolupráce s rodičovskou veřejností je ve škole realizována formou třídních schůzek a
individuálních konzultací. Při škole funguje Školská rada.
Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem.
Mateřská škola fungovala jako dvoutřídní. Ve velké třídě s celodenním provozem a
kapacitou 28 dětí (škola má povolenu výjimku z počtu dětí na třídu zřizovatelem) byly
umístěny starší děti včetně 13 předškoláků. Menší děti byly ve třídě s celodenním
provozem a kapacitou 20 míst. Ve výjimečných případech (výrazný pokles docházky dětí,
organizační důvody, pandemie Covid-19) byly děti spojeny do jedné třídy. Průměrná
docházka dětí do mateřské školy během celého školního roku byla 64,5 %.
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Z rozhodnutí ředitele školy a zřizovatele zůstala mateřská škola v provozu i v době
uzavření základní školy. Při plnění požadovaných hygienických podmínek ji zpočátku
navštěvovalo 6 dětí v jedné třídě. V průběhu měsíce dubna jejich počet narůstal a od
začátku května byly v provozu už obě třídy. Červnová docházka již zcela odpovídala
normálnímu provozu. Výchovně vzdělávací práce probíhala podle vlastního schváleného
školního vzdělávacího programu.
Nejstarší žáci mateřské školy absolvovali 5 lekcí plaveckého kurzu v Sušici.
Do školní družiny bylo přihlášeno na začátku školního roku 30 žáků 1. až 4. ročníku,
z toho 12 žáků bylo na ranní provoz. 3 další žáci čtvrtého ročníku docházeli do školní
družiny příležitostně. Průměrná docházka v průběhu celého školního roku byla ráno 79 %
a odpoledne 65 %. Činnost školní družiny je směrována především do oblasti pohybových
aktivit, výtvarných a rukodělných činností. Využívána byla tělocvična školy, sportovní
areál, školní dvůr i park.
Škola je zapojena do projektu MŠMT OP VVV v rámci Výzvy Šablony II s názvem
„Moderní vzdělávání v Kolinci II“. Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2019, doba
trvání projektu je 24 měsíců. Celková výše dotace je 1.131.466,- Kč. Je určena pro
součásti základní škola, mateřská škola a školní družina. Pro součást základní škola byly
vybrány šablony: „Využití ICT ve vzdělávání“, „Klub čtenářský“, „Klub zábavné logiky a
deskových her“, „Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem“, „Projektový den
ve škole“, „Projektový den mimo školu“. Pro součást mateřská škola byly vybrány
šablony: „Školní asistent“, „Projektový den ve škole“, „Projektový den mimo školu“,
„Komunitně osvětové setkávání“. Pro součást školní družina byly zvoleny šablony:
„Školní asistent“, „Projektový den ve škole“ a „Projektový den mimo školu“.
Do doby uzavření školy probíhala realizace podle plánu. Pro realizaci šablony „Využití
ICT ve vzdělávání v ZŠ“ bylo zakoupeno 20 přenosných počítačů.
Ke školnímu stravování bylo zapsáno 44 žáků mateřské školy, 114 žáků základní školy
a 23 zaměstnanců organizace. V doplňkové činnosti bylo zapsáno ke stravování 45 cizích
strávníků. Průměrné počty skutečně uvařených obědů za den jsou pak následující:
28,9 žáků celodenní stravy v mateřské škole, 75,4 obědů pro děti základní školy a
17,3 obědů pro zaměstnance školy. Průměr pro cizí strávníky byl 30,4 obědů denně.
Školní jídelna se snaží o dodržování určených zákonných norem, o plnění spotřebního
koše a pestrost jídelníčků. V oblasti hospodaření pak dodržuje naplnění finančního limitu
na potraviny podle cenové kalkulace na stravu. Nově musí také ze zákona na jídelníčcích
vyznačovat alergeny.
Vedoucí školní jídelny realizuje Školní projekty Evropské unie s finanční podporou EU
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Nově se škola zapojila do projektu
„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků
OP PMP v Plzeňském kraji“ jako partner. Vzhledem k tomu, že se nikdo z dětí ani žáků
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prostřednictvím zákonných zástupců nepřihlásil, byla dotace v celé výši 69.224,40,- Kč
vrácena.
V období od května do srpna 2020 provedl zřizovatel celkovou rekonstrukci školní
kuchyně. Provoz školní kuchyně nebyl přerušen, vaření bylo přesunuto do pronajatých
prostor ZOD Kolinec, výdej stravy probíhal ve škole. Školní jídelna v tomto období
poskytovala stravování dětem z mateřské školy a později také žákům 1. stupně základní
školy, dále „charitě“ a cizím strávníkům.
Rekonstruovaná kuchyně byla částečně dovybavena novým zařízením.
5) Zápis a následné přijetí do školy
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 proběhl ve středu
29. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, do prvního ročníku dalšího školního
roku (t. j. 2020/2021) bylo zapsáno 14 dětí (z toho jeden žák po odkladu a jedna žákyně
s předčasným nástupem).
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl ve čtvrtek 7. května
2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Na nový školní rok 2020/2021
bylo přijato 18 žádostí, které budou řešeny individuálně v průběhu školního roku
2020/2021 tak, aby byla naplněna kapacita celé mateřské školy. Do mateřské školy tak
bylo v průběhu školního roku 2019/2020 přijato 17 dětí.
V rozmísťovacím řízení bylo ze základní školy umístěno 13 žáků z devátého ročníku a
dva žáci z osmého ročníku. Osm jich studuje na středních školách a sedm na středních
odborných učilištích.
Z mateřské školy odešlo 13 dětí, všechny do místní základní školy.

6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení
Probíhalo podle zpracovaného plánu, který byl sestaven dle vlastního zájmu a výběru
jednotlivých zaměstnanců většinou u KCVJŠ Plzeň, NIDV (do konce roku 2019) a NPI
ČR Plzeň, DESCARTES a dalších vzdělávacích institucí, v období uzavření škol se
jednalo o webináře. Takto absolvovali vzdělávání na 25 akcích pedagogičtí pracovníci
základní školy a na 13 akcích učitelky mateřské školy. Metodička prevence se zúčastnila
jedné vzdělávací akce a výchovná poradkyně dvou akcí. Vychovatelka školní družiny se
účastnila jednoho školení. Vedoucí školní jídelny se zúčastnila dvou školení.

7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Podle plánů vyučujících a třídních učitelů se žáci účastnili výletů a exkurzí.
Žáci 1. až 3. ročníku a předškolní děti z mateřské školy absolvovali ukázkové hodiny
tělesné výchovy v rámci projektu Fotbalové asociace České republiky (FAČR) "Škola
v pohybu".
Pro žáky 1. stupně základní školy se ve školní tělocvičně uskutečnilo taneční
vystoupení tanečního oddělení a lidového souboru při Základní umělecké škole Františka
Stupky v Sušici.
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Předškoláci z mateřské školy a žáci 2. až 5. ročníku základní školy absolvovali v září
až listopadu 2019 v plaveckém bazénu v Sušici základní plaveckou výuku.
Žáci 4. a 5. ročníku prošli výukou dopravní výchovy.
Žáci základní školy mají celoročně zajištěny preventivní programy na různá témata.
Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Sušici a "Akademii řemesel" v kulturním domě
"Družba" v Klatovech.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili "Den otevřených dveří" v SOŠ a SOU Sušice.
V listopadu si pro žáky 1. stupně připravila kolinecká knihovna „Tvoření v Knihovně
- Keramika“ a také „Tvoření v muzeu“.
V listopadu se také žáci 1. ročníku základní školy fotili do Klatovského deníku.
V pátek 29. listopadu 2019 se již tradičně uskutečnilo „Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu“.
V prosinci byl pro žáky 4. až 9. ročníku připraven dějepisný program "Magičtí
Lucemburkové" a žáci 8. a 9. ročníku si v rámci finanční gramotnosti zahráli deskovou hru
"Finanční svoboda".
V sobotu 25. ledna 2020 byl učitelkami z mateřské školy a učitelkami 1. stupně
základní školy přípraven dětský maškarní bál v sále Restaurace Na Radnici, na který se
dostavilo velké množství dětiček se svými rodiči.
V únoru si pro žáky 1. – 9. ročníku základní školy připravila ve školní tělocvičně
skupina historického šermu "Pernštejni" historické představení "Leonardo da Vinci".
10. března 2020 si „Divadlo Letadlo“ připravilo pro děti z mateřské školy a žáky
1. stupně základní školy představení "Průzkumníci v Africe".
Žáci základní školy reprezentovali naši školu na sportovních a vědomostních soutěžích
(olympiádách) na okrskové či okresní úrovni.
Žáci a žákyně 4. a 5. ročníku a žáci a žákyně 2. stupně základní školy se zúčastnili
„Okresního přeboru základních škol ve florbalu“, družstvo žáků 4. a 5. třídy základní
školy se zúčastnilo okrskového kola v přehazované.
V okresním kole soutěže v německém jazyce naši školu reprezentoval žák 9. ročníku
Dominik Helfer a obsadil pěkné 5. místo.
V okresním kole zeměpisné olympiády skončila v kategorii A (6. ročník ZŠ a 1. ročník
víceletých gymnázií) žákyně 6. ročníku Monika Šmrhová na 11. místě z 12 účastníků.
Během tohoto roku mateřská škola zorganizovala společné akce s rodiči – Drakiáda,
výtvarná dílna, besídka, rozloučení se školáky; a dále akce s dětmi – vánoční besídka,
karneval, Den dětí, opékání buřtů a hledání pokladu.
Výtvarné práce dětí mateřská škola prezentuje na nástěnkách městyse Kolinec a ve
zdravotním středisku.
Byly naplánovány další akce, které již bohužel nemohly být uskutečněny. V období od
uzavření základní školy do konce školního roku tak přišli žáci o možnost reprezentovat
školu v soutěžích a o další naplánované aktivity včetně účasti na „Setkání partnerských
škol“ na Slovensku v Zemianské Olči a realizování akcí z projektu Šablony II. Neproběhly
ani školní výlety, uskutečnilo se alespoň focení dětí z mateřské školy a žáků základní
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školy. Také v mateřské škole se neuskutečnily naplánované akce (výtvarné dílny, sférické
kino, kouzelnické představení, ukázka dravých ptáků a návštěva „Techmania Science
Center“ v Plzni).

8) Výsledky inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrol
Ve dnech 3. až 18. 9. 2019 provedl FÚ pro Plzeňský kraj (oddělení kontroly zvláštních
činností I. v Klatovech) daňovou kontrolu čerpání peněžních prostředků poskytnutých ze
státního rozpočtu na „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56“ a
„OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 57“ se závěrem „kontrolou nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně“.
Dne 29. 10. 2019 provedl Celní úřad pro Plzeňský kraj kontrolu se zaměřením na
provoz olejového hospodářství v kotelně školy. Závěr – bez závad.
Ve dnech 30. a 31. 1. 2020 provedl Oblastí inspektorát práce pro Plzeňský a
Karlovarský kraj kontrolu se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Nebyly zjištěny
nedostatky.
Dne 2. 4. 2020 proběhl telefonický rozhovor mezi ředitelem školy a školní inspektorkou
Mgr. et. Mgr. Jitkou Černou. Téma bylo průběh a problémy distančního vzdělávání na
škole.
Dne 11. 5. 2020 Provedla Technická inspekce ČR kontrolu v rekonstruované kotelně a
bylo vydáno odborné a závazné stanovisko, že jsou splněny požadavky bezpečnosti na
kontrolované elektrické zařízení.

9) Materiálně technické vybavení objektu a provozu
V září 2019 byla dokončena „Výměna zdroje tepla v ZŠ a MŠ Kolinec“ a rozhodnutím
KÚ PK (odbor životního prostředí) povolen provoz. Byla rekonstruována celá kotelna,
instalovány dva nové kotle, provoz je nyní automatický s občasným dohledem obsluhy,
palivem zůstal topný olej. Akce probíhala od června a financoval ji zřizovatel.
V listopadu 2019 byla dokončena rekonstrukce atletického oválu na školním hřišti.
Probíhala od července, nyní je na oválu položen umělý povrch (polyuretan) a rovněž bylo
zrekonstruováno doskočiště na skok daleký. Také tuto akci financoval zřizovatel
Od dubna 2020 do srpna 2020 proběhla celková rekonstrukce kuchyně. Byly
vyměněny všechny sítě, provedeny nové obklady a dlažby, doplněna nově
vzduchotechnika. Na akci získal zřizovatel dotaci od MF ČR. Použitelné zařízení bylo
dovybaveno o nové pracovní nerezové stoly, regály a univerzální robot.
Značná část provozní dotace byla v jarních a letních měsících vynaložena na zajištění
protiepidemiologických opatření (stojany a dávkovače dezinfekce, zásobníky na papírové
ubrousky, roušky, ochranné štíty, dezinfekce).
Do některých tříd byl doplněn nově zakoupený nábytek. Do vestibulu a na chodby
školy byly instalovány nové nástěnné obrazy a nástěnky.
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Výrazně byl obměněn sklad učebnic. Byly zakoupeny učebnice za více než
100.000,- Kč.

10) Výkon státní správy
Ředitel školy vydal 17 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 14 rozhodnutí
o přijetí k základnímu vzdělávání, tři rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní
docházky, deset rozhodnutí o přestupu žáka, dvě rozhodnutí o povolení vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu, jedno rozhodnutí o uvolnění žáka z výuky předmětu.
Ředitel školy nemusel řešit žádnou stížnost.
V osmi případech předkládal zprávu o žácích odboru sociálních věcí a zdravotnictví
nebo soudu.
Problematika naplňování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů byla řešena ve
spolupráci se SMS-služby s. r. o. Praha. Firma poskytovala škole potřebný servis a také
pověřence pro ochranu osobních údajů.

11) Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Kolinec za rok 2019
Je součástí této zprávy o činnosti. Je však samostatným dokumentem a byla též
samostatně projednávána – viz dokumentace ZŠ a MŠ Kolinec.

12) Analýza školního roku, sebehodnocení a závěry
Dlouhodobým koncepčním cílem je zachovat pro součást základní škola i do budoucna
úplnou školu, rozvíjení ostatních součástí a prohloubení spolupráce mezi nimi.
Dílčími úkoly pak jsou v oblastech:
- personalistiky - usilovat o úplnou kvalifikovanost všech zaměstnanců a na druhém
stupni co nejvyšší aprobovanost
- vzdělávání - plně zrealizovat a využít dotaci „Moderní vzdělávání v Kolinci II“
- materiálně-technického vybavení - pokračovat v řešení opravy topení (rozvody a
radiátory v budově), vyřešit bezbariérovost základní školy a efektivně hospodařit
s přidělenými provozními prostředky.

V Kolinci 28. 9. 2020

Zpracoval:
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Mgr. Stanislav Vrba
ředitel školy

