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1. Základní údaje o škole 

 

Kontaktní údaje školy  

Název školy:                    

Základní škola Vrchlabí, Školní 1336  

Adresa školy:                    

  Školní 1336, 54301 Vrchlabí  

Telefon: 499 421 563    

IČO: 682 47 630 

Identifikátor právnické osoby:   

  600 102 505 

Zřizovatel školy: 

Město Vrchlabí  

- Městský úřad ve Vrchlabí  

Zámek čp. 1 

543 01 Vrchlabí 

IČO: 00278475 

telefon: 499 405 311 

www.muvrchlabi.cz  

Vedení školy:  

Ředitel: Mgr. Jan Palátka (palatka@zsskolnivr.cz) 

Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Kajčevská (kajcevska@zsskolnivr.cz) 

Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Miloslava Graciasová (graciasova@zsskolnivr.cz) 

Součásti školy: 

Školní družina  

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Olga Mojková (olga.mojkova@seznam.cz) 

Školní jídelna: 

Vedoucí školní jídelny: Zdena Mejsnarová (mejsnarovaz@seznam.cz) 

 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank 320129524/0600 

Školská rada: 

zástupci zřizovatele - PhDr. Michal Vávra, Renata Albrechtová, 

zástupci rodičů - Lenka Šimůnková, Ing. Tomáš Vrbata,  

zástupci školy - Mgr. Romana Linková, Mgr. Miloslava Graciasová 

Internetové stránky:  

www.zsskolnivr.cz 

www.jidelna-vrchlabi.cz 

 

Počet žáků: 

Stav k:  30. 9. 2019     -  532 žáků   

 I. stupeň   295 žáků   14 tříd  

II. stupeň    237 žáků     10 tříd   

  celkem:      24 tříd   

 

Školní družina měla 6 oddělení po 30 žácích. 

http://www.muvrchlabi.cz/
mailto:palatka@zsskolnivr.cz
mailto:kajcevska@zsskolnivr.cz
mailto:graciasova@zsskolnivr.cz
mailto:mejsnarovaz@seznam.cz
http://www.zsskolnivr.cz/
http://www.jidelna-vrchlabi.cz/
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2. Obor vzdělávání 

Učební plány: ŠVP pro ZV, 4. 9. 2017 

Ve třídách 2.A, 2.C, 3.B, 3.C, 4.A, 7.C, se učili integrovaně žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením asistentek pedagoga. Dále škola 

z projektu Šablony financovala školní asistentky na poloviční úvazek v 4.B a ŠD. 

 

3. Přehled pedagogických pracovníků školy 

V roce 2019/2020 bylo ve škole zaměstnáno: 33 učitelů (10 mužů a 23 žen) 

6 vychovatelek  

– Mojková, Stránská D., Hovardová, Vejnarová, Sedláčková R., Exnerová. 

5 asistentů pedagoga (financováno MŠMT)  

– Sedláčková M. (7.C a poté 2.A), Merglová (2.C), Marčíková (3.B), Šimonková (3.C), 

Živnůstková (4.A), 

 2 školní asistenti po využití financí z šablon OP VVV - Stádníková, Sedláčková M. (ŠD) 

1. stupeň 2. stupeň  netřídní 

 1.A Mgr. Graciasová 6.A Mgr. Farská Mgr. Paulů 

1.B Mgr. Zuzánková 6.B Mgr. Matěna Mgr. Gaudelová 

1.C Mgr. Vlachová 7.A  Ing. Zaplatílková Mgr. Suchardová 

2.A Mgr. Nosková 7.B Mgr. Pleva  Mgr. Vodnárková 

2.B Mgr. Linková 7.C Mgr. Sůvová Zikmundová 

2.C Mgr. Beránková  8.A RNDr. Sedláček Kapeš 

3.A Mgr. Hrnčířová 8.B Mgr. Trýzna Mgr. Kubelka 

3.B Mgr. Formanová 8.C Mgr. Vodnárek Mgr. Palátka 

3.C Bc. Volejník 9.A Mgr. Krausová (Krajňáková doMD) Mgr. Kajčevská 

4.A Mgr. Hubařová 9.B Mgr. Hanuš Mgr. Limberská (do MD) 

4.B Mgr. Kubištová    

4.C Mgr. Karbulová    

5.B Stránská E.    

5.C  Mgr. Doudová    

Výchovný poradce: Mgr. Dana Krausová   

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Dušan Vodnárek 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Miloslava Graciasová, Mgr. Blanka Kajčevská 

Koordinátor ICT: Mgr. Stanislav Trýzna 

Metodik prevence: Mgr. Lenka Vlachová  

 

 

79-01-C/01 Základní škola 
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Ekonomický úsek: Lenka Marčíková, Iva Stránská 

Správce budov: Lucie Vilímková (+ 12 provozních zaměstnanců - úklid) 

Školník údržbář: Leoš Hanuš 

Školní jídelna: vedoucí - Zdena Mejsnarová (+ 6 provozních zaměstnanců) 

 

Péče o žáky se SPUCH  

 

Přehled podpůrných opatření z doporučení PPP a SPC: 

1. PO – 20 žáků 

2. PO – 22 žáků 

3. PO – 9 žáků 

4. PO – 1 žák 

Tři skupiny žáků navštěvovaly speciální pedagogickou péči a tři skupiny žáků měly 

pedagogickou intervenci. 

Dále jsme z prostředků šablon 2 OP VVV realizovali 12 skupin doučování pro další žáky 

ohrožené školním neúspěchem. 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

K zápisu v dubnu 2019 přišlo poprvé 58 žáků a po odkladu 10 žáků.  

U 21 dětí bylo požádáno o odklad. 

Do prvních tříd 1. 9. 2019 nastoupilo 54 žáků.  

 

Zápis do dalšího školního roku 2020/2021 se poprvé konal bez přítomnosti žáků v době 

uzavření škol. Zákonní zástupci přihlásili 58 žáků a 20 žáků po odkladu. Z tohoto počtu bylo 

21 žádostí o odklad povinné školní docházky.  
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Odchod žáků na střední školy: 

 

 

 
             celkem chlapci dívky 

víceleté gymnázium 6 3 3 

čtyřleté gymnázium  6 3 3 

SOŠ 27 12 15 

SOU 16 9 7 

OU 1 1 0 

 

 

 

Chování žáků: 

2. stupeň     1. pololetí 4 2. pololetí 1 

3. stupeň 1. pololetí 1 2. pololetí 0 

 

 

  

Prospěch žáků: 

K 30. 6. 2020 prospěli všichni žáci. Prospěch byl ovlivněn uzavřením škol od 

11.3.2020 z důvodu Covid 19. Vzdělávání probíhalo na dobrovolném základě 

distančně téměř celé druhé pololetí. V červnu pak při skupinové práci chodila do školy 

jen část žáků. Důraz byl kladen na základní předměty. 

Na prvním stupni bylo zajištěno 15 skupin, 1. – 4. ročník – co třída, to skupina  

a v 5.roč. byly skupiny tři. (202 žáků z 295, tj. 68%) 

Na druhém stupni v 6. – 8. roč. fungovalo 10 skupin žáků a v květnu byly otevřeny 

dvě skupiny pro žáky 9. ročníků.  

(6. – 8. roč. 135 žáků, 9. roč. 27 žáků, celkem 162 z 237, tj. 68%) 
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Ročník 
Počet 

žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo 

k 30.6. 
Neprospělo 

k 30.6. 

Postoupí 

celkem 

31.8. 

Neprospělo 

k 31.8. 

1. 55 55 0 0 55 0 

2. 66 59 7 0 66 0 

3. 61 49 12 0 61 0 

4. 64 28 36 0 64 0 

5. 53 27 26 0 53 0 

6. 52 20 32 0 52 0 

7. 72 20 52 0 72 0 

8. 69 20 49 0 69 0 

9. 50 18 32 0 50 0 
 542 296 246 0 542 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ školní rok 2018/2019 

Název akce: Místo: Termín: Kdo: 

Konverzační kurzy Aj Praha 19.- 23.8.2019 Pau 

Policie ČR radí školám MÚ Vrchlabí 28.-29.8.2019 Kaj, Kň, Kr, Lm, Gr, Zu, Kar 

Konference ATECR  Přerov 6.-7.9.2019 Pau 

BOZP ZŠ 2. 9. 2019 všichni pedagogičtí pracovníci 

Podpora nadaných dětí (MAP) ZŠ 4.9.2019 Vla, Fa, Tr, Ga, Pau, Kň, Kar 

Novely inkluze na ZŠ Praha 19.9.2019 Kaj, StI 

Škola pro udržitelný rozvoj HK 1.10.2019 Vod 

Didaktika: Člověk a příroda A HK 18.10.2019 VodV, Vod 

Jak hrát divadlo s dětmi virtuální doby  31.10.2019 Vla 

Školení GDPR Praha 20.11.2019 Tr 

Sportuj ve škole Praha 20.11.2019 KuL 

Kapradí HK 22.11.2019 Vod 

Čtenářská gramotnost TU 26.11.2019 Fa 

Poznání měst Kowary a J.Gora  6.12.2019 VodV, Sá 

Aktivizační metody na 1.stupni Lánov 7.1.2020 Kar 

Základní typy reag. dítěte TU 9.1.2020 Vla 

Setkání výchovných poradců PPP TU  15.1.2020 Kr 

Zápisy do 1. ročníků MÚ Vrchlabí 20.2.2020 Kaj 

Studium metodika prevence HK průběžně Vlachová 
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7. Přehled dalších aktivit na škole 

Zdravotní tělesná výchova:      2 skupiny 

 

Volitelné předměty:  Informatika    1 skupina  

    Seminář z matematiky  3 skupiny 

Seminář z českého jazyka  2 skupiny 

Programování    1 skupina 

Kopaná    1 skupina   

 

 

 

 

Testování žáků 

• V tomto roce bylo prováděno testování ČŠI žáků 6. ročníků v oblasti matematické 

gramotnosti (14. a 21.11.2019) 

• Citace ze zprávy ČŠI: 

Tabulka pod grafy souhrnně uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, žáků školy a všech 

testovaných žáků v testu a v jeho jednotlivých tematických částech. Je třeba zdůraznit, 

že všechna porovnání mají jen přiměřenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech 

nemohly zákonitě reprezentovat jednotlivé oblasti v jejich celé šíři, testy měly 

omezenou délku a obsahovaly jen vybranou část toho všeho, oč běžně rozvoj 

sledovaných oblastí usiluje. Nelze tedy prezentovaný výsledek zobecňovat na celou 

testovanou oblast. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění 

individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – 

významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované 

žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání jejich možných příčin. 

 
 

Přehled akcí 

• OP VVV – Šablony II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009559 - personální podpora 

    Školní asistent - personální podpora ZŠ + ŠD/ŠK   

  Klub pro žáky ZŠ (čtenářský – 2 skupiny, Klub logiky – 1 skupina) 

  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

  Školní kariérový poradce  

  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  

  Projektový den v ŠD/ŠK 

• Z grantu MÚ financováno: 

– programování pro 1. stupeň – podpora technického vzdělávání 

– sportovní kroužek  

– kopaná  

– pěvecký kroužek  

• Dva adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků  

http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=6569
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• zájezd 7 žáků – Zuberec 1. – 4. 10. 2019 v rámci mezinárodní spolupráce

    
• Zájezd do Drážďan a zámek Moritzburg -10. 12. 2019 (53 žáků 8. - 9. r.) 

• Skutečně zdravá škola – podpora zdravého stravování, stravovací komise ze zástupců 

jídelny, školy, žáků 

• Ovoce do škol – každý týden žáci obdrželi určitý druh ovoce či zeleniny 

• Recyklohraní - třídění a recyklace odpadů (+ sběr použitých malých elektrospotřebičů 

a stolních olejů) 

• Prodej výrobků Fair Trade ve školním bufetu  

• Žákovská knihovna ve škole 

• Pěvecký kroužek vystupoval při různých akcích ve škole i ve městě (1.pololetí), 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí, vánoční trhy, společné zpívání s Kowary na 

zámku 

• Spolupráce s Krnapem (Myslivost, Paví vejce, Tetřívek, bramborová válka, přírodní 

památka Vejsplachy)  

• Spolupráce s Gymnáziem Vrchlabí – pokusy B-Ch  

• Spolupráce se střediskem ekologické výchovy SEVER, Mladí ladí D-DUR - 8. C, 

Podnebín – 8. C a 8. B 

   
• Spolupráce s Diakonií – Vánoční dílny – 3. ročníky 

• Mikuláš pro 1. stupeň – žáci 9. roč.  

• Vánoční besídky tříd  

• Prohlídka školy dětmi z MŠ Komenského, Jiráskova, Letná a Dvořákova (setkání ve 

třídách a v oddělení ŠD) 

• Den otevřených dveří pro budoucí 6. ročníky 

• 16. ročník vánočních trhů – „Učíme se pomáhat potřebným“  

(4. 12. výroba, 6. 12. prodej) 

Výtěžek činil rekordních 119 629 Kč 

Hlasováním se žáci rozhodli věnovat výtěžek následovně:  

75 000 Kč odešlo na účet Dobrého anděla a zbytek na SRPŠ pro sociálně 

znevýhodněné děti. 

     

http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=6718
http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=2464
http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=2839
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• Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. ročníků na zámku  

     
• Akce školního parlamentu: 

Školní parlament začal v tomto školním roce pracovat od prosince 2019.  

Proběhly volby do školního parlamentu, z každé třídy byli zvoleni 2 zástupci  

od 4. do 9. ročníků.  

Členové parlamentu byli seznámeni s funkcí Schránky důvěry.  

Předsedou byl zvolen žák Jakub Srnský z 9. A.  

Schůzky se konaly pravidelně jednou za 14 dní ve středu od 14 do 15 hodin.  

Byl schválen dar pro Dobrého anděla z výtěžku Vánočních trhů. 

Projednalo se ničení zařízení školy  - záchody na II. stupni – výzdoba dveří. 

Upravila se po domluvě  pravidla pro nákup v krámku pro žáky  II. stupně.  

V jednání je návrh vlajky pro školu.  

Škola naruby – Den učitelů – neuskutečněno z důvodu uzavření školy. 

Barevný týden – neuskutečněno z důvodu uzavření školy. 

Dětský den - neuskutečněno z důvodu uzavření školy. 

Uskutečněná akce - žáci 8. C s p. uč. Vodnárkem – představena prezentace projektu 

MLADÍ LADÍ D-DUR. Zástupci parlamentu společně s žáky 8. C  přijati na MÚ 

Vrchlabí v rámci tohoto projektu – únor 2020 

Práci přerušilo uzavření školy z důvodu coronaviru 11. 3. 2020. 
 

Exkurze  

 

Listování – 4. - 5. roč. 

Úřad práce Trutnov – 9. ročníky (volba povolání) 

Rautis Poniklá 4. roč. 

Muzeum Jilemnice 4. roč. 

Horní Branná památník J. A. Komenského – 5. ročníky 

Česká spořitelna – finanční gramotnost 4. -5. roč. 

Klenotnice Nová Paka a Bozkovské jeskyně – 9. roč. 

Čistička odpadních vod Vrchlabí – 8. roč. 

IQ Landia Liberec - 8. - 9. ročníky 

   
Městský úřad Vrchlabí – 9. ročníky  

 Den Ukrajiny na MÚ 9. roč. 
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Divadelní a kulturní představení 

Šmodrcha – div. vystoupení pro 4. - 5. roč. 

Divadlo Malý princ 4. a 7. roč. 

Zvířátka a Petrovští – hud. pořad pro 1. roč. 

Queen Maud Land – film – 2. stupeň 

 

   

 

Besedy a výstavy 

 

• Sen Safari – film o řediteli ZOO Dvůr Králové p. Vágnerovi - 8. roč. 

• Prezentace SŠ z okolí pro 9. ročníky 

• Čas proměn – beseda o dospívání – 7. ročníky 

• Cestovatel Špilar – Srí Lanka – 2. stupeň 

  

 

Sportovní akce: 

 

• tři pobytové lyžařské zájezdy pro žáky 7. - 9. ročníků  

• využívání zimního stadionu k bruslení v rámci hodin Tv 

• využívání běžeckých tratí ve Vejsplaších v zimním období 

• Využívání fotbalového stadionu v hodinách Tv 

• SvŠ – Sportuj ve škole – projekt pro žáky 1. stupně, podpora zdatnosti žáků pod 

vedením učitelů tělesné výchovy 

18. 9. 2019 – Nábor fotbalistů na stadionu – 1. třídy 

19. 9. 2019 – Atletický čtyřboj – Trutnov okr. kolo 

26. 9. 2018 – Přespolní běh – Trutnov – 25 žáků 

3. 10. 2019 – Běh zámeckým parkem – 1. st 

8. 10. 2019 – Krkonošské sportovní hry – 65 žáků 2. st. 

18. 10. 2019 – Atletický čtyřboj – krajské kolo 

5. 11. 2019 – Florbal okrsek - žákyně 

7. 11. 2019 – Florbal  okrsek - st. žáci 

8. 11. 2019 – Florbal okrsek - ml. žáci 

6. 12. 2019 – Halová kopaná okrsek - ml. žáci 

12. 12. 2019 – Vánoční turnaj pro malé fotbalisty 

29. 1. 2020 – Pohár podkrkonošských škol – běh na lyžích 1. stupeň 

  

 

 

Vědomostní a umělecké soutěže: 

 

Pythagoriáda   školní kolo   

     5. r. – 51 ž., 6. r. – 44 ž. (3 postup), 7. r. – 43 ž. (1 postup),  

     8. r.   – 20 ž. (1 postup) 

     do okresního kola - postup 5 žáků, ale toto kolo bylo zrušeno 

      

Robotiáda  účast v mezinárodní soutěži v Brně, podrobnosti na webových stránkách 

   aktuality na straně 4,  

   dokumentace ze soutěže 

http://www.robotiada.cz/pro-ucastniky/vysledky
http://www.zsskolnivr.cz/?paged=4&cat=4
http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=1524
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Finanční gramotnost   školní kolo – 53 žáků,  

     okresní kolo dvě družstva o 3 žácích – 1. místa 

     krajské kolo – dvě družstva, mladší zvítězili  

     družstvo 4. A - postup do celostátního kola,  

     to se pak už bohužel nekonalo 

 

Já už to znám, umím  

– profesní soutěž pro žáky 2. stupně na SOŠ v Bydžově – naši žáci úspěšně soutěžili 

v kategoriích - pekaři, myslivci, zahradníci, řidiči, kuchaři, řezníci a automechanici 

 

T - profi  

– talenty pro firmy (Kablo) – žáci 5. ročníků – soutěž smíšených týmů se stavebnicemi 

Merkur – 2. místo 

   
 

 

Prevence rizikového chování 2019/2020 

Žáci se mohou obrátit na ŠMP paní Vlachovou, buď přímo, či prostřednictvím schránky důvěry.  

Učitelé spolupracují s ŠMP. Byly využity připomínky dětí (hodiny předmětů výchovného 

charakteru). Spolupracovali jsme s PPP Trutnov (s paní Kaplanovou) ohledně práce s třídami, 

kde jsou větší problémy se soužitím žáků. Sociometrie nebyla dokončena u jedné třídy z důvodu 

uzavření škol. Spolupráce s DD, koordinace při řešení problémů mezi žáky z DD a běžných 

rodin. 

Na jaře se přešlo na vzdělávání na dálku a část roku proběhla mimo školu. 

Daří se: 

- adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy 

- práce školního parlamentu 

- úspěšný byl každoroční projekt „Pomáháme potřebným“  

- nabízíme volnočasové aktivity pro žáky  

- odebíráme a využíváme časopis Prevence 

Nedaří se: 

- řešit častější absence a pozdní příchody do školy některých žáků 

- komunikace s některými rodiči problémových žáků 

- došlo k prohloubení vulgárního chování na sítích, kdy v jarním období byli žáci doma 

a řešili konflikty na dálku, toto považujeme za velký, obtížně řešitelný problém 

Všichni žáci byli seznámeni se školním řádem.  

Vyvstalé problémy a stížnosti metodik prevence prověřil a osobně vedl jednání k nápravě. 

Navrhované sankce byly projednány a odhlasovány na pedagogické radě.  

http://www.zsskolnivr.cz/?p=8419


 

12 
 

 

 

 

 

ŠD – pořádané akce 2019 – 2020 

 

Společné akce: 

- přírodovědné vycházky - praktické poznávání rostlin a živočichů ("Naučná stezka") 

- vlastivědné vycházky v okolí školy - orientace v terénu 

- návštěva "dančí obory" 

- pobyt na dopravním hřišti - praktické poznávání dopravních značek, dodržování 

dopravních předpisů, bezpečnost v silničním provozu - kola, koloběžky 

- návštěva FIT PARKu - cvičení na posilovacích strojích 

- keramika - výroba dárků na vánoční trhy "Pomáháme potřebným" 

- adventní kalendář pro děti - vánoční hra 

- čertovská nadílka - předání dárků v odděleních 

- velké vánoční odpoledne - soutěže v jednotlivých odděleních ŠD 

- korálky - navlékání jednoduchých náramků 

- háčkování - osvojování základních oček, jednoduché výtvory 

- drhání náramků 

- zažehlovací korálky -skládání dle fantazie nebo předlohy 

- šití srdíček pro maminky 

- sběr odpadků v okolí školy, poučení o dodržení hygienických opatření (gumové 

rukavice, odpadkové pytle) - rozvoj ekologického cítění u dětí 

- projekt PUTOVNÍ KAMÍNKY - sběr kamínků v přírodě, malování akrylovými 

barvami a roznášení v okolí školy 

- dětský den na Liščí farmě - zábavné soutěže 
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8. Výsledky šetření provedené Českou školní inspekcí: 

 

ČŠI provedla v tomto školním roce v září 2019 kontrolu na místě. Výsledky šetření jsou 

k dispozici na stránkách ČŠI.  
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9. Základní údaje o hospodaření školy: 

 

 

Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 

Příjmy: 

Ze státního rozpočtu                                           31.962.773,-- 

Z rozpočtu zřizovatele                                           5.425.000,-- 

Příspěvky od rodičů /ŠD, kroužky, …/                   125.972,-- 

Příjem ze školního stravování                              2.700.000,-- 

Příjmy z hospodářské činnosti                             2.327.065,-- 

Ostatní příjmy                                                             101.580,-- 

Úroky                                                                               8.153,-- 

 

Výdaje:   ze státního rozpočtu 

Platy zaměstnanců                                                23.095.081,-- 

Zdravotní a sociální pojištění                                 7.787.352,-- 

FKSP a zákonné pojištění                                           549.877,-- 

Nemocenské dávky zaměstnanců                              119.078,-- 

Výdaje za cestovné                                                         11.431,-- 

Výdaje za DVVP                                                              17.290,-- 

Výdaje za plavání žáků                                                  101.985,-- 

Výdaje za učebnice a uč. pomůcky                              130.635,-- 

Výdaje za DDHM                                                             114.652,-- 

Výdaje za uč. programy                                                     35.392,-- 
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Výdaje:   z rozpočtu zřizovatele 

Výdaje za materiál                                                      695905,-- 

Výdaje za energie                                                    2.153.571,-- 

Výdaje za vodné, stočné                                            131.055,-- 

Výdaje za opravy a udržování                                  646.483,-- 

Výdaje za cestovné                                                        60.560,-- 

Výdaje za reprezentaci                                                 10.561,-- 

Výdaje za služby                                                           695257,-- 

Výdaje na mzdy, odvody, FKSP,….                                 73.561,-- 

Výdaje na DDHM                                                        1.058.424,-- 

Výdaje na odpisy                                                             25.860,-- 

Výdaje ostatní                                                                  15.382,--                                                               

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 68.766,24 a ten byl převeden: 

do rezervního fondu         38.766,24 

do fondu odměn                30.000,-- 
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