Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2
I O 6360 8944 , KB M.T ebová 36929591/0100

Výro ní zpráva
2000/2001

Charakteristika školy
Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2 je škola
v právní subjektivit ,z ízená od 1.1.1996 jako p ísp vková
organizace m sta Moravská T ebová.I O školy je 6360 8944.Je
za azena do sít škol,identifikátor školy je 600 100 677.Škola
sdružuje základní školu IZO : 049 328 085 a školní družinu IZO :
117 800 503
Ve školním roce 2000/2001 navšt vovalo školu 345 žák v 15
t ídách.Na prvním stupni bylo 172 žák v 7 t ídách ,na druhém
stupni bylo 173 žák v 8 t ídách.Pr m rný po et žák na t ídu byl
23 žák .Ve dvou odd leních školní družiny bylo zapsáno 52 d tí.
Škola je spádovou školou pro žáky ze základních škol
v Linharticích a ve Starém M st .Žáci z obou škola u nás
nastupují do 6.ro níku školy.S ob ma školami spolupracujeme a
dochází k vzájemným návšt vám u itel i žák .Spolupráce
s ob ma paní editelkami je na velmi dobré úrovni a tím
zabezpe ujeme bezproblémový p esun žák z venkovských škol
do m stské školy.Obdobn spolupracujeme s mate skou školou
v Boršov ,odkud k nám do 1.ro níku p ichází v tšina žák .
Do naší školy dojížd lo 87 žák z 11 obcí,což je 25% z celkového
po tu žák .Rozvrh musel tuto skute nost respektovat,aby žáci
stihli poslední odjížd jící autobusy.Dojížd jící žáci mají možnost
p i ranním p íjezdu do školy p ed za átkem vyu ování pobývat ve
školní družin - knihovn ,která je vybavena po íta i a slouží jako
ítárna.Její provoz je od 6.00 do 16.00 hodin.
V tomto školním roce v novalo m sto ze svého rozpo tu
investi ní prost edky ve výši 2 500 000 K na celkovou
rekonstrukci fasády na východní a jižní stran budovy v etn
vým ny okap , ásti st echy,venkovních parapet
a nát r
oken.Tato rozsáhlá investice probíhala od kv tna do zá í 2001.
Finan ní prost edky ze státního rozpo tu jsou op t nižší než
v p edcházejícím roce a tak se nám neda í vybavit kabinety tím,co
pro výuku je nejpot ebn jší.Po íta ová u ebna má starý hardware
a tak o ekáváme,že proklamované sliby ministerstva budou
spln ny a jak rychle bude probíhat vládní projekt napojení škol na
INTERNET.
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Práce školy ve školním roce 2000/2001
V tomto školním roce naše škola ve všech svých ro nících
pracovala podle u ebního plánu Základní školy /16847/96-2/.
Vedle soustavy povinných a volitelných p edm t m li žáci školy
možnost navšt vovat nepovinné p edm ty Sportovní hry a
Náboženství.Zájmové kroužky ve škole nepracují,nebo o n není
zájem,žáci mají možnost pracovat v kroužcích p i DDM Moravská
T ebová a ZUŠ Moravská T ebová.
Žáci školy se prakticky ú astní všech sout ží,které pro n po ádá
DDM Moravská T ebová,M stská knihovna Ladislava z Boskovic
a další m stské instituce.Na tyto sout že jsou žáci cílen
p ipravovány svými vyu ujícími a t ídními u iteli.Jako škola jsme
se zú ast ovali všech sout ží a olympiád organizovaných
Službou škole Svitavy.
Od roku 1995 je škola za azena do sít NETWORK ekologicky
orientovaných škol v eské republice.Letos jsme se ú astnili
projektu „Krajina mého okolí“ po ádaného agenturou KONIKLEC a
podporovaného MŽP a MŠMT R.Celkov se zú astnilo 70
základních škol a gymnázií z eské republiky.Výstava nejlepších
prací,mezi nimi i ta naše byla otev ena v Praze za ú astí našich
žák a paní u itelky RNDr. Purketové za ú asti ministra školství
k dispozici na internetových
E.Zemana.Práce jsou voln
stránkách : www.krajina.koniklec.cz
K dopln ní školní výuky byly po ádány školní výlety za krásami
naší vlasti.
Jednotlivé t ídy se po celý školní rok ú astnily kulturních
program po ádaných m stskými kulturními službami.Pro žáky
3.ro ník prob hl plavecký výcvik a pro žáky 7.ro ník lyža ský
výcvikový kurz.D ti ze školní družiny navšt vovali pravideln
bazén ZŠ na Palackého ulici.
Ve škole pracovala školní knihovna pod vedením paní u itelky
Mgr.Skácelíkové.Knihovna je rozd lena do t í ástí.V první jsou
knihy pro nejmenší d ti,tedy pohádky,p íb hy prvního
tení,v etn soubor pro mimo ítankovou etbu.Ve druhé ásti
jsou knihy pro žáky 6.-9.ro níku rozd leny na beletrii a nau né
knihy,ty jsou d leny dle obsahu a zam ení.T etí ást knihovny
tvo í u itelská knihovna.Ve školní knihovn bylo v tomto školním
roce vyp j eno celkem 695 knih.Nejvíce knih si vyp j ili žáci 1.4.t ídy .Nejv tšími tená i byly v záv ru roku žáci 1.t íd.Do
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u itelské knihovny bylo zakoupeno 9 knih v cen 2299 K ,do
žákovské knihovny bylo zakoupeno celkem 16 knih v celkové
cen 3836 K a 8 CD ROM v cen 5 208 K .
Od pololetí slouží knihovna jako ítárna a pracovna s po íta i.Je
skládací stoly a pohodlné
zde nový nábytek-variabiln
židle.Knihovna byla vybavena 4 staršími po íta i.Každý den
odpoledne mají žáci možnost si zde íst,procvi ovat u ivo na
výukových programech na po íta i,hrát hry,spoušt t CD
ROMy.Místnost je využívána hlavn žáky 8.a9.ro ník a žáky
1.stupn .Dva dny v týdnu sem v ranních hodinách chodí i d ti se
školní družinou.
Škola nadále dlouhodob spolupracuje s m stskou knihovnou
Ladislava z Boskovic.Do sout že „ te celá t ída“ se zapojilo 5
t íd-VUI.B,VII.A,VII.B,VIII.A,VIII.B.Všechny t ídy školy navštívily
v tomto škole m stskou knihovnu.Mnoho žák se ú astní akcí a
sout ží,které knihovna pro žáky po ádá.
Ve škole pracuje Klub mladých
tená
pod vedením
Mgr.Dostálové,který nabízí žák m knihy pro dopln ní jejich
vzd lání a pro jejich zábavu.
Stejn jako v p edchozích letech škola zabezpe uje pitný režim
žák ,mimo vodu se š ávou v termosech mají žáci k dispozici
automat na limonády a již druhý rok b ží akce dotovaná státem
„školní mléko“,která se rozší ila i na žáky vyšších ro ník .Je s ní
jen práce a starosti,které snad až škole nep ísluší.
Pro informovanost rodi o svých d tech po ádá škola pravideln
konzultace a t ídní sch zky,mnozí rodi e navšt vují školu i mimo
takto stanovené dny.Na I.stupni byly po ádány i dny otev ených
dve í pro rodi e.V rámci konzultací pro rodi e jsou po ádány
výstavky výtvarných prací žák .
Práce výchovné poradkyn se zam uje na rady rodi m a
vycházejícím žák m,spolupracuje s pracovišt m Ú adu práce
v Moravské T ebové.Žáci 9.ro ník mají možnost se seznámit p i
dnech otev ených dve í se školami celého regionu.Pro žáky
8.ro ník ve spolupráci s metodikem Ú adu práce probíhá
zjiš ování profesní orientace žák .Pro žáky s výukovými a
výchovnými problémy výchovná poradkyn
spolupracuje
s t ídními u iteli, PPP Svitavy a SPC Moravská T ebová.V tomto
školním roce jsme m li za azeno 26 žák s vývojovou poruchou
u ení
v individuální
p íprav ,p evážn
dyslektiky
a
dysortografiky.Žák m se v novali paní u itelky Trtílková,PeadDr
Hošková,Mgr.Krej í a u itelé jazyk .
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Škola je zapojena do humanitárního hnutí „Na vlastních nohou“
na pomoc zdravotnickým za ízením i v tomto školním roce žáci
nakreslili veliké množství váno ních blahop ání. Tradi ního
slavnostního koncertu15.12. v pražské Lucern se pod vedením
p.u itelky Mgr.R ži kové ú astnilo 6 žák .Dále žáci se ú astnili
akce „Sví ky pro Bosnu“.
Škola se tradi n ú astní akcí v oblasti výtvarné a literární
výchovy,žáci se svými pracemi dosahují i mezinárodních
úsp ch .Margita Kor áková spolu s.Mgr.R ži kovou byla p ijata
na pražském hrad prezidentem republiky za umíst ní v literární
sout ži „Holocaust-sv domí lidstva“.
Dlouhodobá p íprava žák na sout že a olympiády je sou ástí
práce všech vyu ujících.Žáci školy se ú astnili tém
všech
olympiád a sout ží,výsledky a umíst ní jsou podrobn uvedeny
v další ásti této zprávy.
Vybavení školy pom ckami se zlepšilo jen v rámci možností,které
nám umož uje rozpo et.V tšina finan ních prost edk se používá
na zakoupení u ebnic pro žáky.
Tak jako každoro n jsme zakon ili školní rok slavnostním
kde jsme se rozlou ili s žáky
shromážd ním v t locvi n
kon ícími školní docházku a vyhodnotili nejlepší žáky
školy.Pochvalu editele školy s knihou obdrželi:
IV.t ída – Monika Chadimová
V.t ída – Lucie Purketová,Monika Ša ecová
VI.A t ída – Veronika Eliášová
VIII.A t ída – Ludmila Komárková
VIII.B t ída – Martina Svobodová
IX.B t ída – Jakub Tichý
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Seznam zam stnanc školy ve školním roce 2000/2001
Pedagogi tí pracovníci :
Jméno:

funkce,aprobace

U ební plán školy ve školním roce 2000/2001 :
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Výuka ve škole probíhala dle souboru pedagogicko-organiza ních
informací MŠMT R ve školním roce 2000/2001 takto:
1. ro
2. ro
3. ro
4. ro
5. ro
6. ro
7. ro
8. ro
9. ro

ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
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.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2

U ební plán - I.stupe
P edm t :

I.

II.

III.

IV.

V.

9

10

10

7

7

3

3

5

5

P írodov da

2

2

Vlastiv da

1

2

eský jazyk
Cizí jazyk
Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Praktické innosti

1

1

1

1

1

T lesná výchova

2

2

2

2

2

====================================================
Celkem hodin
20
22
23
24
25
Nepovinné p edm ty:
Pohybové aktivity

1

Dle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami u ení se provádí
individuální p íprava ve 2.-5.ro níku v po tu 7 hodin.
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U ební plán - II.stupe :
P edm t

VI.

VII. VIII. IX.

eský jazyk
Cizí jazyk
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Ob anská výchova
Zem pis
Matematika
P írodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
T lesná výchova
Pracovní innosti
Rodinná výchova
Volitelné p edm ty:
Seminá a praktika p ír.p edm.
Seminá a praktika spol.p edm.
Domácnost
Matematický seminá
Zem pisný seminá

4
3

4
3

4
3

4
3

2
1
2
4
2
2

2
1
2
4
2
2

1
2
2
1
1

1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

28

30

30

Celkem hodin

1
1
1

27

Nepovinný p edm t:
Sportovní hry

2
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Údaje o p ijímacím ízení a za azování d tí :
P i zápisu bylo zapsáno celkem 42 žák ,po vyšet ení školní zralosti,na
základ písemné žádosti rodi ,doporu ení léka e a pedagogickopsychologické poradny nastoupí do 1.ro níku 29 žák .
P ijímací zkoušky do primy místního gymnázia letos nekonal žádný žák.
Školní docházku ukon ilo 36 žák z toho 35 z 9.ro níku a jedna žákyn
z 8.ro níku.Žáci byli p ijati na následující školy :
IX.A
Barták Petr
Fry Ond ej
Holas Ond ej
Komárek Pavel
Pilný Martin
Šetler Lukáš
Šíp Petr
Šíp Roman
Š astný Ond ej
Vrba Lukáš
Hejdová Lada
Malíková Zlatuše
Plisková Lucie
eho ová Anna
íhová Jana
Šlézarová Kate ina

SPŠ Letohrad
SOU M.T ebová
SOU Žamberk
SOU Letovice
Gymn.Jeví ko
SOU Letovice
SPŠS Olomouc
SOU .T ebová
SOU M.T ebová
SOU M.T ebová
SOŠ M.T ebová
SOU M.T ebová
Gymn.M.T ebová
SOU Poli ka
Gymn.M.T ebová
ISŠ Lanškroun

IX.B
Be ka Tomáš
ech Jan
Havlík Aleš
Krš ák Ji í
Kvapil Michal
Koudela Vlastimil
Lipovský David

Gymn.M.T ebová
ISŠT V.Mýto
SOU Svitavy
SPŠE Mohelnice
SOŠ Svitavy
SOU Záb eh
SOU Svitavy
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kucha
instalatér
oprav.m.voz.
automechanik
truhlá
kucha , íšník
kucha
soc.pé e
krej ová
cukrá ka
kosmeti ka

automechanik
záme ník
mechanik
automechanik
mech.se izova

N mec Pavel
Polák Zden k
Sedlák Petr
Švarc Michal
Tichý Jakub
T íska Jaroslav
Antlová Martina
Cápalová Ludmila
Hájková Michaela
Mach Veronika
ezní ková Jarmila
Sáblíková Jind iška

SOŠ .T ebová
Gymn.Jeví ko
SOU Svitavy
St .zahrad.Litomyšl
Gymn.Jeví ko
SPŠE Mohelnice
SOŠT Litomyšl
STŠ MO M.T ebová
ISŠ Lanškroun
Gymn.Jeví ko
OA Svitavy
SOŠT Litomyšl

VIII.A
Dandašová Lucie

SOU Svitavy
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záme ník

kade nice

výroba konfekce

P ehled t íd a u itel – stav k 30.9.2000 :
T ída

Po et žák

Chlapci

Dívky

T ídní u itel

I.A
I.B
II.
III.A
III.B
IV.
V.
I.-V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
VI.-IX.
CELKEM

22
20
30
21
20
30
31
174
22
20
28
29
19
18
16
19
171
345

12
10
17
15
14
10
10
88
10
11
16
16
9
10
10
13
95
183

10
10
13
6
6
20
21
86
12
9
12
13
10
8
6
6
76
162

Trtílková
Hrazdírová
Mgr.Dostálová
Mgr.Ša ecová
Horní ková
Mgr.Hrdina
PaedDr.Hošková
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Mgr.Krej í
Mgr.Kos
Mgr.Ferlíková
Mgr.Baro ová
Mgr.Šípová
Mgr.Cápalová
Mgr.Skácelíková
RNDr.Purketová

Výsledky inspekce provedené ŠI :
Ve školním roce 2000/2001 nebyla škola eskou školní inspekcí
navštívena.
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Mimoškolní aktivity ve školním roce 2000/2001
Akce konané b hem školního roku 2000/2001 za ú asti žák školy :
14.9.
20.9.
22.9.
26.9.
3.10.
5.10.
9.10.
10.10.
13.10.
16.10.
7.11.
15.11.
15.11.
24.11.
27.11.
28.11.
29.11.
1.12.
5.12
13.12.
15.12.
18.12.
19.12.
11.1.
13.1.
20.1.
20.2.
22.2.
26.2.
27.2.
1.3.
7.3.
7.3.
8.3.
14.3.

Divadelní p edstavení1.2.ro níky
Malá kopaná 8.9.ro níky
B h T.Foxe
P espolní b h 1.9.ro ník
Malá kopaná 6.7.ro níky
Šachy 4.-9.ro ník
Okresní kolo malé kopané 6.7.ro níky
Okresní kolo p espolního b hu
Zájezd 9.ro ník na prezentaci st .škol okresu
Beseda žák na Ú adu práce 9.ro níky
Koncert skupiny „Poutníci“ 9.ro níky
Den otev ených dve í pro 5.a 9.ro níky
Malá kopaná
Setkání na pražském hrad -Kor áková,R ži ková
Stolní tenis 1.-5.ro ník
Stolní tenis 6.-7.ro ník
Stolní tenis 8.-9.ro ník
Malý princ v n meckém jazyce 8.9.ro ník
Exkurze do hv zdárny Brno III.A,IV.,V.t ída
Besídka pro d chodce
Koncert Praha-Lucerna-vybraní žáci
Divadelní p edstavení „Betlémský p íb h“ 7.8.9.ro .
Váno ní koncert žák ZUŠ pro žáky školy
Olympiáda n meckého jazyka
Odjezd na lyža ský výcvik –1.b h
Odjezd na lyža ský výcvik – 2.b h
Sout ž mladých historik
Školní kolo PYTHAGORIÁDY
Sportovní gymnastika 4.,5.ro ník-dívky
Olympiáda anglického jazyka
Florbal-dívky 4.,5.ro ník
Olympiáda eského jazyka
Obvodní kolo recitace
Obvodní kolo košíkové chlapci
Okresní kolo recitace
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19.3.
20.3.
21.3.
21.3.
22.3.
23.3.
28.3.
28.3.
29.3.
29.3.
6.4.
11.4.
19.4.
25.4.
26.4.
3.5.
9.5.
10.5.
15.5.
23.5.
23.5.
6.6.
13.6.
19.6.
26.6.
28.6.

Výchovný koncert pro 8.ro níky
Okresní kolo PYTHAGORIÁDY
Okresní kolo zem pisné olympiády
Poznávání živo ich
Filmové p edstavení Kytice pro 8.9.ro ník
KLOKAN 2001
Okresní kolo fyzikální olympiády
Florbal 4.,5.ro ník chlapci
Divadelní p edstavení „Matyldino dobrodružství“ pro
2.ro níky
Florbal 1.-3.ro níky chlapci
Ukázka výcviku dravc a sov
Pohár Coca-Cola-kopaná 8.9.ro níky
Pohár Coca-Cola –kopaná 8.9.ro níky
Obvodní kolo vybíjené 4.5.ro ník,chlapci
Obvodní kolo vybíjené 4.5.ro ník,dívky
Mc Donalds Cup,2.3.ro ník
Oblastní kolo Poháru rozhlasu,6.7.ro ník
Oblastní kolo Poháru rozhlasu,8.9.ro ník
Mc Donalds Cup,4.5.ro ník
Okresní kolo ARCHIMEDIÁDY
Oblastní kolo sout že ve zp vu
Vybíjená chlapci 1.-3.ro ník
Atletická všestrannost 2.-5.ro ník
Švihadlový ty boj 1.-3.ro ník
Výchovný koncert žák ZUŠ
Sportovní den pro žáky školy
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Umíst ní v sout žích ve školním roce 2000/2001
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUT ŽE
Okresní kolo recita ní sout že
Role ková Michaela – 3.místo
Chadimová Monika – 3.místo
Purketová Lucie- estné uznání
Markéta Mi ínová-VI.A – cena v regionálním kole výtvarné sout že
„Kolo pro život“ po ádané eskou spo itelnou
Miroslav Schön-VI.A – umíst ní mezi 30 vít zi celonárodní výtvarné
sout že „Malujeme s Hajajou“ po ádané eským rozhlasem
Luboš Trne ka-VI.B-cena v celonárodní výtvarné sout ži „D m pro
pejska a ko i ku“po ádané asopisem Mozaika
Margita Kor áková-IX.B-umíst ní mezi 10 vít zi v celonárodní literární
sout ži „Holocaust-sv domí lidstva“,vyhlášená Kancelá i prezidenta
republiky a Židovským vzd lávacím a kulturním centrem v Praze
Veronika Chromá-VIII.B-zvláštní ocen ní v mezinárodní výtvarné
sout ži LIDICE 2000
Ludmila Komárková-VIII.A-2.místo v celonárodní výtvarné sout ži
„Hampadík“ po ádané Mod anskou ZŠ s rozší eným jazykovým
vyu ováním v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního m sta Prahy
Jan Trune ka-VIII.B-1. A 2.cena v celonárodní výtvarné sout ži „D ti a
sv t 2000“ po ádané Klubem cestovatel Hanzelky a Zigmunda Globe
Kolektiv žák VII.a IX.t ídy-zvláštní ocen ní v celonárodní výtvarné
sout ži „Nakresli Senát“ vyhlášené Senátem Parlamentu eské republiky
Lukáš P enosil VIII.B,Pavla Otev elová VII.A,Radek Hrubý VII.A,Petr
Suchý VIII.B,Ond ej Kryštof VIII.B,Adam Krepl VII.A,Jakub Dlábek
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VIII.A-práce ocen né v celookresní výtvarné sout ži vyhlášené Nadací
Josefa Plívy ve Svitavách
Kolektiv žák - VIII.B-2.místo v celookresní výtvarné sout ži
„Dokou eno?“ vyhlášené Nadací Josefa Plívy ve Svitavách
Jind ich Michálek- VII.B-2.místo v regionálním kole výtvarné sout že
„Region,ve kterém bych cht l žít“vyhlášené regionálním centrem
v Litomyšli
Jana Stará-VI.A-3.místo v celookresní výtvarné sout ži „Malujeme pro
radost“ vyhlášené DDM Svitavy
Veronika Šerá-VIII.B,Lucie Dandašová VIII.A-finalistky celonárodní
výtvarné sout že „Výlet do fantazie“ vyhlášené eským rozhlasem
Praha
Denisa Bílková- VII.B- 1.místo
Lucie Duchková-VII.A-2.místo
Kristýna Š astná-VII.B-3.místo ve výtvarné sout ži vyhlášené
Knihovnou Ladislava z Boskovic v Moravské T ebové
Ludmila Komárková-VIII.A-1.místo
Petra Olivová-VIII.B-2.místo
Martin König-VI.A-3.místo ve výtvarné sout ži vyhlášené M stským
ú adem v Moravské T ebové v rámci „Dn internetu“
Beáta Kalinová-VI.A-umíst ní mezi 5 vít zi literární sout že „Šestý
smysl,nesmysl?!“vyhlášené Nadací Josefa Plívy ve Svitavách
Lucie Duchková-VII.A-diplom pro nejmladší ú astnici literární sout že
„Já – lov k Sídlištní“ vyhlášené Kulturním st ediskem v Praze- epy
SPORTOVNÍ SOUT ŽE
Okresní kolo v malé kopané 6.-7ro ník-2.místo
Okresní kolo v p espolním b hu – Ma átová Klára –III.A-1.místo
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onka Jan-III.A-4.místo,Kubínová Petra IV.-3.místo,Medková PetraVI.A-3.místo
Družstvo školy –2.místo
Pohár eského rozhlasu-mladší žáci-okresní kolo 4.místo
Pohár Coca-Cola-v kopané starších žák –2.místo v okrese
Závod všestrannosti v atletice 2.-5.t íd–1.místo v oblastním kole
NAUKOVÉ SOUT ŽE
Konverza ní sout ž v n meckém jazyce-okresní kolo
Fiebichová Zuzana-7.místo v kategorii I.A
Komárková Ludmila – 6.místo v kategorii II.A
Okresní kolo Sout že mladých historik
íhová Jana-22.místo
Švarc Michal-23.místo
Olympiáda eského jazyka
Tichý Jakub-27.místo
N mec Pavel-43.místo
Okresní kolo zem pisné olympiády
Krš áková Vendula-10.místo
Šerá Veronika – 13.místo
Eliášová Veronika-14.místo
Okresní kolo fyzikální olympiády
Tichý Jakub-13.místo
Polák Zden k -15.místo
Okresní kolo biologické olympiády
Svobodová Martina-9.místo
Okresní kolo sout že poznávání živo ich
Purketová Lucie-1.místo
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Ša ecová Monika-2.místo

Okresní kolo poznávání rostlin
Purketová Lucie-1.místo
Ku era Antonín-5.místo
Svobodová Martina-5.místo
Plisková Lucie-7.místo

Výro ní zpráva byla projednána a schválena na pedagogické rad dne
29.8.2001

V Moravské T ebové 3.9.2001
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editel školy

Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2
.j.: 63/02
Výro ní zpráva o hospoda ení školy za rok 2001
V tomto roce škola jako p ísp vková organizace m sta hospoda ila
s p ísp vkem od Okresního ú adu Svitavy,referátu školství ze státního
rozpo tu na mzdy,zákonné odvody a u ební pom cky a s p ísp vkem
m sta Moravská T ebová na provoz školy.
P ísp vek od OkÚ Svitavy inil celkem
z toho MP na platy
z toho OPPP
zákonné odvody
limit pracovník
erpání :
MP na platy
OPPP
zákonné odvody
ONIV
z toho
u ebnice
u ební pom cky
cestovné
DVPP

6 514 000 K
4 579 000 K
13 000 K
1 695 000 K
28,12
4 566 000 K
13 000 K
1 670 712 K
257 278 K
86 945 K
122 223 K
19 181 K
28 928 K

P ísp vek z izovatele na provoz
Vlastní p íjmy

1 375 000 K
72 000 K

P íjmy celkem

1 447 000 K

Výdaje
Všeobecný materiál
DHIM
El.energie
Voda
Plyn
Služby nevýrobní povahy

127 836 K
253 480 K
101 999 K
47 873 K
242 813 K
83 140 K

1

Stravování – nájem
Cestovné
Spoje
Školení
Pojišt ní
Odpisy
Opravy a údržba
R zné
Výdaje celkem

266 035 K
1 602 K
21 352 K
2 950 K
23 761 K
13 092 K
254 577 K
6 184 K
1 446 694 K

Za rok 2001 se v hospoda ení školy p íjmy (1 447 tis.K ) rovnají
výdaj m(rovn ž 1 447 tis.K ).P ísp vek z izovatele byl rovnom rn
erpán a výsledkem je hospoda ení beze ztráty.
Rezervní fond organizace iní 6 516,37 K a je tvo en dlouhodob
z p ebytku hospoda ení p ísp vku OkÚ Svitavy,referátu školství.
Investi ní fond iní 58 106 K ,v letošním roce z n ho nebylo erpáno a
bude v roce 2002 použit na zakoupení serveru do po íta ové u ebny.

V Moravské T ebové 4.2.2002

Mgr.Zden k Šev ík
editel školy
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