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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
Základní škola a mateřská škola Špindlerův
Mlýn
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn
příspěvková organizace
75111586
102 578 753
651038537
ředitel: Mgr. Petr Libřický
zástupce ředitele: Mgr. Vratislav Drtina
tel.: +420 499 433 385
e-mail: zsspindl@zsspindl.cz
www: www.zsspindl.cz

název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele

Město Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173, 543 51
tel.: 499 433 226
fax: 499 404 253
e-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

kontakt
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1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

kapacita
70
160
30
290

1.4 základní údaje o součástech školy
Počet tříd/
Součást školy
Počet dětí/ žáků
Počet dětí/žáků na třídu
oddělení
Mateřská škola
2
51
23
1. stupeň ZŠ
5
81/89
16,2/17,8
2. stupeň ZŠ
4
59/64
14,75/16
Školní družina
1
30
30
Školní jídelna ZŠ
x
139
x
Komentář: Škola je vzhledem k počtu žáků podlimitní, škole byla zřizovatelem - Městem
Špindlerův Mlýn udělena výjimka dle podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Počty žáků kolísají
(odchody sezónních) v průběhu školního roku, počty jsou uvedeny podle klasifikovaných
žáků, u MŠ, ŠD a ŠJ podle výkazů k 30. 9. a 31. 10. 2018. U ZŠ též k 31. 3. 2019

1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Funkční období
Kontakt:

Název
Zaměření
Kontakt

23. 2. 2006
9
1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Předsedkyně školské rady: Mgr. Irena Vrabcová
vrabcova@mestospindleruvmlyn.cz

1.6 Údaje o občanském sdružení při škole
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův
Mlýn, IČ 26997291
Zajišťování mimoškolních aktivit, podpora
školy
Jiřina Staruchová,
staruchova@mestospindleruvmlyn.cz

1.7 Materiálně-technické podmínky školy
Základní škola je rozdělena do dvou objektů – budova 1. stupně se školní jídelnou, kde
jsou třídy a šatny pro 1. až 5. třídu, školní družina, odborná učebna (dílny), keramická dílna a
cvičný byt (kuchyňka). V budově II. stupně je společná šatna, sborovna, kancelář vedení školy,
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tělocvična se šatnami a skladem těl. nářadí, čtyři učebny, byt školníka, kancelář Sportovní
akademie, kabinet přírodopisu a českého jazyka, sklad učebnic, multimediální učebna.
Technický stav budovy I. stupně:
Rekonstrukce soklu a vstupních prostor, oprava tříd, výměna dveří.
Školní jídelna:
Po sloučení s mateřskou školou změna organizační struktury, vyčleněn úsek školního
stravování, zaveden pouze jeden účet pro oba úseky. Modernizováno vybavení. Je možné
stravování cizích strávníků. Osvědčil se odbavovací systém (výběr stravného), a internetová
aplikace pro obsluhu strávníka. Ve spolupráci se zřizovatelem byla rozšířena nabídka pro cizí
strávníky v jídelně MŠ (umožněno kompletní rekonstrukcí prostor školního stravování v MŠ).
Pro rok 2020 je plánována rekonstrukce podlah a obnova vybavení školní jídelny
Technický stav budovy II. stupně:
Vstup do dolní budovy je přes „čipy“, které mají žáci od 5. třídy. Provedena
rekonstrukce fasády, došlo k rekonstrukci podlahy v učebně „A“ (nová vinylová podlaha).
Spolupráce s majetkovým odborem MěÚ je na velmi dobré úrovni, nejen co se týče
stavu budov, ale i venkovní údržby (zeleň, atd.)
1.8 Granty, dotace, rozvojové programy
Projekt ESIF – OP VVV – Podpora vzdělávání v základní a mateřské škole ve Špindlerově
Mlýně:
Přidělená částka:

710 567 Kč

Zahájení projektu:

1. 9. 2017

Ukončení projektu:

31. 8. 2019

Schválena 4. Zpráva o realizaci (k 31. 5. 2019)
Projekt ESIF – OP VVV – Kvalita vzdělávání v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn - II:
Přidělená částka:

762 772 Kč

Zahájení projektu:

1. 9. 2019

Ukončení projektu:

31. 8. 2021

3

Grant Královehradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“: Partnerská
spolupráce mezi ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn a Neumuhler Schule ve Schverinu:
Výše obdržené dotace:

23 000 Kč

Grant Královehradeckého kraje „Rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ a MŠ“.
Výše obdržené dotace:

60 000 Kč (do 31. 8. 2019)

Grant Královehradeckého kraje „Rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ a MŠ“.
Výše obdržené dotace:

70 000 Kč (do 31. 8. 2020)

2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
29
Počet učitelů ZŠ
14/12,14
Počet vychovatelek ŠD
1
Počet spec. pedagogů/
2/1
Asistent pedagoga
1
Počet učitelek MŠ
4
Počet správních zaměstnanců ZŠ
3
Počet správních zaměstnanců MŠ
2
Počet správních zaměstnanců ŠJ
6/5,25
Komentář: fyzické osoby/přepočtené úvazky
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2.2

Údaje o pedagogických pracovnících
V základní škole: ředitel, zástupce ředitele, 14 učitelů, z toho 11 (vč. ředitele a zástupce)

na plný úvazek, 3 zaměstnanci na částečný. Vychovatelka ve ŠD: plný úvazek. Speciální
pedagog: částečný úvazek, asistent pedagoga – plný úvazek. Učitelé - 13 vysokoškolské
vzdělání (plně kvalifikovaní), speciální pedagogové s odborným zaměřením. Jeden učitel VŠ
ve V. Británii, v současné době dálkové magisterské studium VŠ.
Personální obsazení: dva nově příchozí kvalifikovaní učitelé (částečný a plný úvazek),
jedno ukončení pracovního poměru.
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Informační systém pro žáky a rodiče
Pravidelně byl vydáván školní zpravodaj (5x), aktuality jsou umísťovány na nové

webové stránky a facebook. Jsou zde k nahlédnutí důležité dokumenty školy, rodičům jsou
nabídnuty ke stažení potřebné formuláře, jsou zde též v elektronické podobě uloženy školní
zpravodaje.
Pozitivně je hodnocen školní informační systém Komens (aplikace Bakalář), s
přístupem rodičů ke klasifikaci svého dítěte a možnost omlouvání přes toto rozhraní. Je
zpřístupněn pro rodiče 1. až 9. třídy (pro omlouvání absence), zápis klasifikace je povinný od
5. třídy. Profil školy je též na facebooku (fotogalerie, atd.)

5

3.1
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za
rok 2018/2019
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podstatné části každého rozsudku soudu
Výčet poskytnutých výhradních licencí
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
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žádné
žádné
žádné
žádné
žádné
0
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Základní údaje o hospodaření školy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

1. příjmy od zřizovatele:
příjmy ze státního rozpočtu:
vlastní příjmy:
příspěvky rodičů na provoz:
dary:
aktivace fondů
ostatní příjmy:
příjmy z pronájmu

3 550 000,00 Kč
14 155 788,00 Kč
1 309 142,11 Kč
164 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
1 031,37 Kč
237 600,00 Kč

příjmy celkem:

19 420 561,48 Kč

výdaje na platy:
odvody:
ostatní provozní náklady:

11 216 984,00 Kč
3 745 539,00 Kč
4 499 404,28 Kč

výdaje celkem:

19 461 927,28 Kč

2. doplňková činnost:
3. výsledky inventarizace:

1 824,70 Kč
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

4. stavy fondů:
fond investičního majetku:
fond oběžných aktiv:
fond odměn:
fond kulturních a sociálních potřeb:
fond rezervní:
fond reprodukce majetku:

753 002,18 Kč
105 421,13 Kč
0,00 Kč
312 444,08 Kč
1 831 838,83 Kč
332 235,55 Kč

5. zůstatek běžného účtu:
zůstatek běžného účtu FKSP:
zůstatky ostatních běžných účtů:
zůstatek pokladny:

3 550 652,11 Kč
319 748,80 Kč
0,00 Kč
29 079,00 Kč

Ve Špindlerově Mlýně, 5. května 2020

zpracoval: Mgr. Petr Libřický

7

podepsal
Mgr. Petr Digitálně
Mgr. Petr Libřický
Datum: 2020.05.05
Libřický 08:45:27 +02'00'

