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ZZZZákladní údaje o školeákladní údaje o školeákladní údaje o školeákladní údaje o škole    

 název školy .................................. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy  
 sídlo ............................................. Hrádek 73, 342 01 Sušice 
 právní forma ................................ příspěvková organizace 
 telefonní spojení .......................... 376 508 517 
 faxové spojení.............................. 376 508 517 
 e-mailová adresa .......................... skola@hradekususice.cz 
 IZO ředitelství.............................. 600 068 439 
 IČO .............................................. 61785300 
 ředitelka školy.............................. Mgr. Ivana Kůrková 
 internetová stránka....................... www.hradekususice.cz 

Další údaje o školeDalší údaje o školeDalší údaje o školeDalší údaje o škole    

 název zřizovatele ......................... Obec Hrádek 
 adresa zřizovatele ........................ Hrádek 78, 342 01 Sušice 
 poslední zápis do školského rejstříku 
 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9.r. 0 měs. 

 Č.j. 8752/2007-21 s účinností od 1. 9. 2007  

ŠŠŠŠkolkolkolkolská ská ská ská     rrrradaadaadaada    

 Školská  rada byla zřízena na základě usnesení Rady Obce Hrádek č. 4 ze dne 
13. června 2006 s účinností od 1. července 2006. 
 Školská rada má 3 členy, jednu třetinu členů jmenoval zřizovatel, jednu třetinu zvolili  
rodiče a jednu třetinu si zvolili pedagogičtí pracovníci školy ze svých řad.  

Škola sdružujeŠkola sdružujeŠkola sdružujeŠkola sdružuje    

 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy   
IZO: 102 152 900 

 Školní družina při ZŠ Hrádek u Sušice, okres Klatovy    
IZO: 115 300 422 

VzdVzdVzdVzdělávací program škollávací program škollávací program škollávací program školyyyy    

 
   „Naše škola Hrádek“ 
 
schválila pg. rada dne 31. 8. 2007 pod č. j. 27/2007 
 
 
„Škola pro život“ 
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zapůjčený ZŠ TGM Sušice pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  
č. j. 30/09 

 

VzdVzdVzdVzdělávací koncepce školylávací koncepce školylávací koncepce školylávací koncepce školy    

Žáci všech pěti ročníků se již vzdělávali podle ŠVP „Naše škola Hrádek“. Žák 5. ročníku 
Martin Babka byl vzděláván podle ŠVP „Škola pro život“. 

Priority výchovy a Priority výchovy a Priority výchovy a Priority výchovy a vzdvzdvzdvzdělávánílávánílávánílávání    

podle plánu hlavních úkolů na školní rok 2011/2012: 

• plnění osnov v jednotlivých předmětech podle ŠVP „Naše škola Hrádek“ 
• plnění osnov v jednotlivých předmětech podle ŠVP „Škola pro život“ 
• prosazování nových forem práce v jednotlivých předmětech s využitím poznatků 

z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
• sjednocení práce v jednotlivých předmětech – mezipředmětové vztahy  
• výchova proti negativním jevům, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, včetně 

ekologické výchovy  
• péče o žáky ve volném čase s využitím systému nepovinných předmětů a kroužků 

organizovaných školou  
• rozvíjení citu pro hudbu hrou na hudební nástroj 
• péče o integrované žáky a žáky s diagnostikovanými poruchami učení. Jsou  vytvářeny 

podmínky pro individuální práci s těmito žáky v hodinách – malý počet žáků ve třídách, 
velká nabídka výukových programů a doplňkových učebnic 

VýchovnVýchovnVýchovnVýchovně vzd vzd vzd vzdělávalávalávalávací cí cí cí činnost nad rámec uinnost nad rámec uinnost nad rámec uinnost nad rámec učebních povinnostíebních povinnostíebních povinnostíebních povinností    

Byly preferovány zejména následující činnosti a akce: 

• činnost školního Dramatického kroužku 
• udržování styku s MŠ a málotřídními školami v okolí 
• zveřejňování práce dětí – způsoby prezentace školy:     - předvedení vánoční besídky 
                                                                                              - vystoupení DK na veřejnosti 
                                                                                              - hudební akademie pro veřejnost 
                                                                                              - vydávání žákovského časopisu  
                                                                                              - účast ve sportovních soutěžích 
                                                                                              - úklid obce   
• realizace projektu „Zdravé zuby“  
• zapojení do programu „Školní mléko“ 
• zapojení do programu Ovoce do škol“ 
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Adopce na dálkuAdopce na dálkuAdopce na dálkuAdopce na dálku    
    

Již třetím rokem podporují děti z naší školy školáka v Keni. V rámci adopce na dálku jsme si 
vybrali chlapce jménem Bernard Omondi Opyio, který je ve věku našich žáků. Po ukončení 
školního období vždy obdrží škola vysvědčení a obrázky od Bernarda. Letos jsme opět 
dostali od Bernarda několik dopisů psaných v angličtině a děti měly možnost Bernardovi 
také napsat krátký dopis a poslat drobné dárečky. Nyní navštěvuje 3. ročník základní školy. 
 

        Realizace státní informaRealizace státní informaRealizace státní informaRealizace státní informační politikyní politikyní politikyní politiky    

Na škole pracuje koordinátor ICT a správce školní počítačové sítě. Učebna výpočetní 
techniky je využívána v rámci pravidelného vyučování a počítačového kroužku. Podle ŠVP 
se v letošním školním roce poprvé vyučoval předmět Počítače. Tuto učebnu denně využívají 
žáci navštěvující školní družinu. 
Veškeré finanční prostředky na provoz sítě hradila Obec Hrádek. 

Typ školyTyp školyTyp školyTyp školy    

základní škola s 1. stupněm 

UUUUčební plány vzdební plány vzdební plány vzdební plány vzdělálálálávacívacívacívacícccchhhh programů programů programů programů    

 
„Naše škola Hrádek“ 
 

 Č. j. 27/2007……………………. 1. – 5. ročník 
 
„Škola pro život“ 
 

 Č. j  30/2009 …………………… žák Martin Babka 
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PPPPřeeeehled pohled pohled pohled počtu pedagogických a ostatních pracovníktu pedagogických a ostatních pracovníktu pedagogických a ostatních pracovníktu pedagogických a ostatních pracovníků školy školy školy školy    

Kapacita Počet tříd, 
oddělení 

Počet ped. 
pracovníků 

Počet ostatních 
pracovníků 

Název 
součásti 

10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 

ZŠ 70 70 4 4 4,863 4,863 

ŠD 30 30 1 1 0,969 0,969 
1,424 1,424 

Údaje o výsledcích vzdÚdaje o výsledcích vzdÚdaje o výsledcích vzdÚdaje o výsledcích vzdělávání žáklávání žáklávání žáklávání žáků    

Zápis žáků do 1. třídy 

Počet odkladů ŠD Počet dětí u zápisu 

žádosti skutečnost 

počet dětí 1. třídy počet 1. tříd 

13 2 2 11 1 

Absolventi školy  

 počet žáků vycházejících z 5. třídy .............................6 
 z toho přijatých na gymnázium...................................0 

Prospěch žáků 

 Počet žáků celkem:…………………………………69 
 Prospělo s vyznamenáním:........................................54   
 Prospělo:....................................................................15 
 Neprospělo: .................................................................0 
 Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: ....................1 
 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona: 

.....................................................................................0 
 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 

školského zákona: .......................................................0 

Chování žáků  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 
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Docházka žáků (stav k 31. 8. 2012) 

 

Zameškané hodiny celkem 2 431 
- z toho neomluvené 0 

V letošním školním roce se vyskytovaly běžné dětské nemoci. U několika žáků se objevila 
spála či spálová angína. V letošním školním roce byl zaznamenán minimální výskyt vší. 
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MateriálnMateriálnMateriálnMateriálně technické zajišt technické zajišt technické zajišt technické zajištění školyní školyní školyní školy,,,,    vvvvybavenost školyybavenost školyybavenost školyybavenost školy 

Škola je provozně zajištěna dotací zřizovatele, která umožňuje provoz školy bez výrazných 
obtíží. Investiční akce jsou předem se zřizovatelem projednávány a v rámci možností 
rozpočtu obce realizovány.  

PomůckyPomůckyPomůckyPomůcky        

Většinou průměrná vybavenost, učební pomůcky se obnovují postupně. 
 Výpočetní Výpočetní Výpočetní Výpočetní a ostatní a ostatní a ostatní a ostatní technikatechnikatechnikatechnika - od června 2002 byla škola zapojena do 

projektu INDOŠ v jehož rámci byla nainstalována PC učebna se 4 žákovskými a 1 
učitelským počítačem. Po jeho ukončení v roce 2005 byla otevřena počítačová 
učebna s 8 žákovskými a 1 učitelským počítačem. I v ostatních učebnách mají žáci 
počítače, na nichž jsou nainstalovány výukové programy pro žáky 1. st. ZŠ. Škola 
dále vlastní server, skener, 2 tiskárny, kopírku, dataprojektor a digitální fotoaparát. 
Koncem roku 2007 byl zakoupen přenosný počítač – notebook.  

 DidaktickéDidaktickéDidaktickéDidaktické    pomůckypomůckypomůckypomůcky – na průměrné úrovni, postupně se modernizuje dle 
finančních možností. 

 Vybavení nábytkemVybavení nábytkemVybavení nábytkemVybavení nábytkem – škola je vybavena starším nábytkem, který je podle 
možností renovován a opravován.  

 Vybavení třídVybavení třídVybavení třídVybavení tříd – třídy jsou vybaveny běžným způsobem, v každé třídě je 
koberec určený k relaxaci, v 1. třídě ještě molitanové matrace. 

 Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna – v letošním školním roce došlo ke zmodernizování školní knihovny, 
která se velmi slibně rozběhla. Děti si pravidelně vypůjčují knihy z naší nabídky či 
dovezené z Městské knihovny v Sušici.  

Velké opravy na základní škole ve školním roce 20Velké opravy na základní škole ve školním roce 20Velké opravy na základní škole ve školním roce 20Velké opravy na základní škole ve školním roce 2011111111/20/20/20/2011112222::::        

Po dokončené rekonstrukci vestibulu se se žádnou větší investiční akcí v letošním školním 
roce nepokračovalo. K naší radosti a s ohledem na bezpečnost žáků byla vyměněna již zcela 
nefunkční ochranná síť okolo školního hřiště.  

BOZP, POBOZP, POBOZP, POBOZP, PO    

Poučení žáků bylo provedeno na začátku roku a dále bylo prováděno průběžně (záznamy o 
poučení jsou zapsány v  třídních knihách, vložen lhůtník poučení). 
Proškolení zaměstnanců bylo provedeno v přípravném týdnu na konci srpna, o školeních 
jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy ve složce BOZP v ředitelně školy. 
Prověrky BOZP provedla komise BOZP pod vedením ředitelky školy a dalšího pracovníka 
školy. Zjištěné nedostatky jsou podle závažnosti postupně odstraňovány. Revize 
elektroinstalace, elektrospotřebičů a tělovýchovného nářadí byly splněny v termínech, 
výsledky jsou uložené v ředitelně školy. Ve dnech 20. a 22. června proběhla kontrola na 
úseku bezpečnosti práce za účasti pracovníka OIP Plzeň pana Josefa Vaněčka.  
Ve školním roce 11/12 došlo ke 4. školním úrazům, žádný úraz nebyl registrovaný. Při 
prevenci proti úrazům budou všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy dbát 
na větší bezpečnost žáků při všech činnostech. Před každou rizikovou činností provedou 
poučení o BOZP a provedou zápis do třídní knihy.  
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Prevence negativních jevPrevence negativních jevPrevence negativních jevPrevence negativních jevů    

Preventista: metodik prevence 

Byla zpracována Školní preventivní strategie na období 2009/2013 a „Minimální preventivní 
program“. Vyhodnocení MPP je přílohou č. 1. V rámci prevence sociálně patologických jevů 
je odebírán časopis Prevence. Žáci jsou zapojeni do práce mladých hasičů při SDH Hrádek a 
také při TJ Svatobor Hrádek do oddílu žáků a minižáků. Schránka důvěry nebyla využita 
stejně jako elektronická schránka důvěry.  

StížnostiStížnostiStížnostiStížnosti    

Ve školním roce 2011/2012 nebyly podány žádné stížnosti, probíhaly běžné pohovory 
s rodiči o výchovných či vzdělávacích problémech žáků.  

VzdVzdVzdVzdělávání pedagogických pracovnlávání pedagogických pracovnlávání pedagogických pracovnlávání pedagogických pracovníkíkíkíků    

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2011/2012 řídilo zákonem č.563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.317/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 
451/2005-25,.  

DVPP probíhá podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Účast na akcích DVPP organizovaných Krajským centrem vzdělávání a jazykové školy 
Plzeň a Národním institutem pro další vzdělávání Plzeň. Zájem o DVPP je trvalý, zkušenosti 
a nové poznatky přenášejí účastníci ostatním vyučujícím jednotlivých předmětů na 
společných schůzkách. 

Ve školním roce 2011/2012 se každý pracovník školy zúčastnil alespoň jedné akce. 
Podrobný přehled účastí na všech akcích a jejich vyúčtování v rámci DVPP je k nahlédnutí u 
ředitelky školy.  
 
Všichni zaměstnanci se také věnovali samostudiu a to převážně ve dnech volna, nebo pokud 
to dovolovala provozní situace školy (ŘV). Přehled samostudia je k nahlédnutí u ředitelky 
školy. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnostiejnostiejnostiejnosti    

 

aktivity počet počet účastníků 
akce pro veřejnost 15 685 

akce pro žáky 10 630 

Akce pro veřejnost:  

Den otevřených dveří, vánoční besídka, vánoční jarmark, návštěva předškoláků s rodiči, 
lampiónový průvod, pasování prvňáčků na čtenáře, hudební akademie žáků hrajících na 
hudební nástroj u pana Karla Maláta, vystoupení členů Dramatického kroužku při setkání 
důchodců v Čejkovech a v Tedražicích. Dramatický kroužek také vystoupil na výroční 
schůzi ČČK. Celý školní rok pracovala na škole logoped. V jarních měsících probíhala 
Školička pro předškoláky – 10 lekcí. 

Akce pro žáky: 

Dětská pouť,  pěší výlet na Ztracenku, atletická olympiáda, turnaj ve vybíjené, cyklistický 
den, povídání o Thajsku, beseda s panem Lukešem o přírodě na Šumavě, projektový den 
Les, kurz zdravotnických dovedností pro žáky (veden žačkami SZŠ Klatovy), návštěva 
profesionálních hasičů v Sušici, návštěva IS Kašperské Hory s programem, maškarní rej 
v ŠD, návštěva knihovny Františka Pravdy, úklid obce v rámci Dne Země, promítání 
v kinematovlaku v Sušici, rozlučkové odpoledne se žáky 5. ročníku a jejich šerpování, 2 
pohádkové noci v pololetí a na závěr roku. 

Zájmová činnost organizovaná školou 

Nepovinný předmět: náboženství. 
Zájmové útvary: zdravotnický kroužek, dramatický kroužek, rybářský kroužek, dyslektický 
kroužek a počítačový kroužek. Pohybové hry pro 1. ročník probíhaly v rámci školní družiny.  
Na škole externě působí výuka hry na hudební nástroj pod vedením p. Karla Maláta. 

Mimoškolní aktivity 

Žáci absolvovali výcvik na dopravním hřišti a kurz plavání. Navštívili jsme přírodovědné a 
environmentální výukové programy v IC NP Šumava v Kašperských Horách. Žáci se aktivně 
zapojili do třídění odpadů a do sběru víček z plastových lahví. Uskutečnili jsme školní výlet: 
Techmania Plzeň. Zapojili jsme se do akce Celé Česko čte dětem, internetové soutěže Hravě 
žij zdravě a Recyklohraní. Prvňáčci byli pozváni na čtení do knihovny. Navštívili jsme 
několik divadelních představení, a to v MŠ a v Sušici (sokolovna i Gymnázium). ŠD 
uskutečnila maškarní rej a výlet vlakem do Břetětic. V pololetí a na závěr roku dvě dlouhé 
pohádkové noci. Zimní pohádková noc byla zpestřena večerní vycházkou a zkouškou 
odvahy a letní byla spojena s křížovkou. 
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Účast v soutěžích 

Žáci se zúčastňují především sportovních soutěží a to většinou na okrskové či okresní 
úrovni. V letošním roce jsme se zúčastnili těchto soutěží s umístěním:  
Turnaj ve vybíjené Preventan Cup: okrskové kolo v Sušici – 4. místo 
Okrskové kolo McDonald Cupu kategorie A – 2. místo 
                                                     kategorie B – 3. místo 
 

Spolupráce s dalšími subjekty 

Obec Hrádek, MěÚ Sušice – odbor sociálních věcí, Policie ČR, Obecní knihovna Františka 
Pravdy, Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy a Sušice, hasiči Sušice, Lesy ČR, ZŠ 
Jarošov nad Nežárkou. 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené Údaje o výsledcích inspekce provedené Údaje o výsledcích inspekce provedené Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcíeskou školní inspekcíeskou školní inspekcíeskou školní inspekcí    

Poslední inspekce byla provedena ve dnech 25., 26. a 31. 3. 2009, inspekční zprávu ČŠI 
předala ředitelce školy. Inspekční zpráva je veřejná a je k nahlédnutí v ředitelně školy a též 
na webových stránkách školy a ČŠI. 

Analýza školního rokuAnalýza školního rokuAnalýza školního rokuAnalýza školního roku    

Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny cíle pro tento školní rok. 
Výchova a vzdělávání žáků byly v rámci vzdělávacích programů, platných předpisů, norem a 
osnov zodpovědně a kvalitně zajištěny. 
 
Na základě hospitační činnosti konstatuji, že učební osnovy jsou dodržovány a tématické 
plány jsou plněny, v případě potřeby jsou časově upravovány ve prospěch potřeb žáků a 
vlastní výuky. Plánem školy je vyžadován od všech pedagogických, ale i nepedagogických 
pracovníků  promyšlený a trpělivý přístup k dětem i rodičům. Předpokladem je náročná a 
efektivně zpracovaná příprava na vyučování a také zodpovědné řešení kázeňských problémů. 
Vzhledem k dobré práci učitelů v jejich pedagogické činnosti je vztah převážné většiny dětí i 
jejich rodičů ke škole pozitivní. 
 
Hospodaření školy v roce 2011 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem. 
Závěrka byla bez připomínek finančního výboru Obce Hrádek přijata. 
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ZávZávZávZávěrrrr    

Ve školním roce 2011/2012 podle ŠVP „Naše škola Hrádek“ pracovali všechny ročníky. 
Hlavním cílem pro nastávající období je udržení a další rozvíjení solidního standardu 
výchovně – vzdělávacího procesu. V našich podmínkách je možné vzdělávat i žáky 
s individuálními vzdělávacími potřebami na velice slušné úrovni. Příkladem toho je žák 
Martin Babka z 5. ročníku, který je vzděláván podle ŠVP „Škola pro život“. 
 
Jsme rádi, že v tomto školním roce byla škola dostatečně naplněna žáky. Demografický 
vývoj je nám nakloněn i do dalšího školního roku. Všichni zaměstnanci se snaží odvést 
kvalitní práci s dobrými výsledky. Škola se snaží udržet si dobré jméno i prezentací na 
veřejnosti a zapojením rodičů do činnosti školy.  
 
Splnění úkolů v letošním roce je dobrou výchozí pozicí pro úspěšné splnění úkolů i v příštím 
školním roce. 

Datum: 1. září 2012 Mgr. Ivana Kůrková, ředitelka 
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Základní údajeZákladní údajeZákladní údajeZákladní údaje o hospodaření školy v o hospodaření školy v o hospodaření školy v o hospodaření školy v    roce 2011roce 2011roce 2011roce 2011    

Příspěvková organizace Základní škola Hrádek u SušicPříspěvková organizace Základní škola Hrádek u SušicPříspěvková organizace Základní škola Hrádek u SušicPříspěvková organizace Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy ve, okres Klatovy ve, okres Klatovy ve, okres Klatovy v    roce roce roce roce 
2020202011110 hospodařila s0 hospodařila s0 hospodařila s0 hospodařila s    těmito finančními prostředky:těmito finančními prostředky:těmito finančními prostředky:těmito finančními prostředky:    

1. Příspěvek Krajského úřadu – odbor školství, mládeže a sportu 

2. Příspěvek Obce Hrádek 

3. Sponzorské dary 

4. Výnos z prodeje 

Rozpočet KÚPK na činnost školy byl stRozpočet KÚPK na činnost školy byl stRozpočet KÚPK na činnost školy byl stRozpočet KÚPK na činnost školy byl stanoven poslední úpravou ze dne anoven poslední úpravou ze dne anoven poslední úpravou ze dne anoven poslední úpravou ze dne 15. 15. 15. 15. 
10101010. 20. 20. 20. 2011111111 na  na  na  na 2222    788788788788    000 Kč 000 Kč 000 Kč 000 Kč –––– UZ 33 353 UZ 33 353 UZ 33 353 UZ 33 353    

 Limit na platy .................................................... 2 001 000 Kč 

 Limit na OPPP........................................................ 24 000 Kč 

 Na odvody ............................................................ 678 852 Kč 

 FKSP ...................................................................... 20 010 Kč 

 ONIV...................................................................... 64 138 Kč 

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány.  

ICT ICT ICT ICT ––––    29292929    000000000000 Kč Kč Kč Kč    

Dotace MŠMT .......................................................0 Kč 
Příspěvek zřizovatele....................................29 000 Kč 

 konektivita................................................................ 7 590 Kč 

 školení ............................................................................. 0 Kč 

 výukové programy........................................................... 0 Kč 

 hardware ........................................................................... 0Kč 

 domény..................................................................... 2 760 Kč 

 správa sítě ............................................................... 13 106 Kč 

 licence AVG ............................................................ 5 544 Kč 

V ICT byly finanční prostředky vyčerpány beze zbytku. 
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Příspěvek Obce Hrádek Příspěvek Obce Hrádek Příspěvek Obce Hrádek Příspěvek Obce Hrádek –––– 394 800 Kč 394 800 Kč 394 800 Kč 394 800 Kč    

1. Dotace na provoz 

2. Dotace na mzdy 

DoDoDoDotacetacetacetace na provoz  na provoz  na provoz  na provoz ––––    394 800394 800394 800394 800 Kč Kč Kč Kč    

 Provoz školy.................................................... 420 935,18 Kč 

 Úhrada z rezervního fondu..................................... 24 352 Kč 

Přečerpání finanční dotace činí 1 783,18 Kč. 

Dotace na mzdy Dotace na mzdy Dotace na mzdy Dotace na mzdy –––– 0 0 0 0 Kč Kč Kč Kč    

 Čerpáno ........................................................................... 0 Kč 

 Hrazeno z fondu odměn ..................................................0 Kč 

Sponzorské dary Sponzorské dary Sponzorské dary Sponzorské dary –––– 43 311 Kč 43 311 Kč 43 311 Kč 43 311 Kč    

 Sponzorské dary ..................................................... 14 000 Kč 

 Vánoční besídka ....................................................... 6 342 Kč 

 Jarmark ..................................................................... 7 969 Kč 

 Lesy ČR.................................................................. 15 000 Kč 

 

Vyúčtování hospodářského výsledkuVyúčtování hospodářského výsledkuVyúčtování hospodářského výsledkuVyúčtování hospodářského výsledku    

 Přečerpání fin. dotace......................................... -1 783,18 Kč 

 Dotace mzdy.................................................................... 0 Kč 

  Přijaté úroky ....................................................... 1 633,21 Kč 

 Ostatní výnosy ......................................................... 8 509 Kč 

 

Hospodářský výsledek školy činil za rok 2011 celkem + 8 359,03 Kč. 


