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Slovo úvodem 
 

Milí čtenáři, 

tentokrát je pro mne toto „úvodní slovo“, zároveň i rozloučením. 31. července 2018 končí mé šestileté funkční 

období, na které jsem byla v roce 2012 jmenována. Po zralé úvaze jsem se rozhodla v další práci na pozici ředitelky 

školy nepokračovat. Děkuji tímto zástupcům zřizovatele, za jejich pochopení - nerozcházíme se ve zlém. Za sebe 

mohu říci, že odcházím s pocitem dobře vykonané práce a věřím, že na jiné pozici budu dále organizaci prospěšná.  

Děkuji také všem kolegům, kteří pod mým vedením posledních šest let pracovali. Udělali jsme společně velký kus 

práce a na naše společné výsledky jsem pyšná. Ačkoliv Českou školní inspekci nikdo nevítá s otevřenou náručí, je 

třeba objektivně říci, že nám jejich lednové šetření přineslo příjemnou zpětnou vazbu. Myslím, že můžeme s hrdostí 

prohlásit, že jsme si rozhodně ostudu neudělali – naopak.  

I když cítím, že jste ne vždy moje kroky či postoje chápali… nebo jste jim nevěřili… mám pro to pochopení. Situace 

v našem oboru není dobrá, vše se komplikuje a nic naší práci nenahrává – nezbývá nám, než věřit, že se situace nějak 

stabilizuje a speciální školství bude dál mít nezastupitelné místo v naší vzdělávací soustavě.  

 

 

 

 

         Mgr. et Mgr. Nella Slavíková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní údaje 
 

Základní údaje 
 

Název školy Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 
 

Adresa školy Komenského 1326, Pelhřimov, 39301 
 

Adresa odloučeného pracoviště  
 

Humpolec, Husova 391 

REDIZO 600022421 
 

IČO 70844194 
 

Právní forma Příspěvková organizace 
 

Vedení školy Mgr.et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy)* 
Mgr. Jana Dítětová (zástupce ředitele školy) 

Vedoucí odloučeného pracoviště 
 

Marie Brůnová 

Kontakt Tel. 565 324 835 
e-mail: specialniskoly@pel.cz, www.specialniskoly.pel.cz 
identifikátor datové schránky: p9ry5a  
bankovní účet: 27-2641600267/0100  

Zřizovatel 
 

Název zřizovatele Kraj Vysočina 
 

Adresa zřizovatele Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
 

Součásti školy 
 

Základní škola 79-01-B/01 Základní škola speciální  
denní forma vzdělávání - délka vzdělávání: 10r.   
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 46 
79-01-C/01 Základní škola praktická  
denní forma vzdělávání - délka vzdělávání: 9r.  
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 125 

Školní družina Celková kapacita: 44 žáků 
 

 

*Po odstoupení Mgr. et Mgr. Nelly Slavíkové, byla k 1. 8. 2018 do funkce ředitelky školy jmenována (Radou Kraje 

Vysočina)  Mgr. Bc. Ivana Daňhelová.  

Charakteristika školy 
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 je škola, která na svých dvou pracovištích zajišťuje výchovu a vzdělávání 

dětem s mentálním postižením. Stará se o děti s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, o děti autistické, 

ale i děti se souběžným postižením více vadami. Tato škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu 

speciální a školní družinu.  

Činnost školy je vymezena celou řadou právních norem, z nichž nejpodstatnější je školský zákon 561/2004 Sb., 

vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Budova školy v Pelhřimově je umístěna 

v areálu několika dalších škol, v přijatelné docházkové vzdálenosti od autobusového i vlakového nádraží.  Jedná se o 

budovu školy se dvěma vchody. Ke škole náleží i oplocený pozemek, který slouží k relaxaci žáků.  

Stravování žáků je rovněž zjištěno v docházkové vzdálenosti – SOU a SPŠS Pelhřimov. 

Odloučené pracoviště, tedy budova na adrese Husova 391, Humpolec, je budova ve vlastnictví města Humpolec, 

kterou si škola k provozování své činnosti pronajímá. Je to pracoviště, které je též v docházkové vzdálenosti od 



autobusového nádraží. Žáci, vzdělávající se na tomto pracovišti, mají možnost se stravovat přímo v budově školy, ve 

školní jídelně Rodinka s.r.o. 

Základní škola speciální 
 

ZŠ sp. I (4.,5.,9.,10.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Ve třídě jsou 2 pedagogičtí pracovníci. 

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami) 

 

ZŠ sp. II (5.,6.,8.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Ve třídě jsou 2 pedagogičtí pracovníci. 

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami) 

 

ZŠ sp. III (4.,5.,7.,8.,10.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Ve třídě jsou 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden je asistent pedagoga 

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením) 

 

ZŠ sp. IV (5.,6.,7.,8.,10.r.) – pracoviště Humpolec 

Ve třídě jsou 2 pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden je asistent pedagoga 

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením) 

Základní škola praktická 
 

ZŠ I (1.,2.,3.,4.,5.,8.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Žáci jsou zde vzděláváni dle: 

 ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) – dobíhá na základě  Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 

  ŠVP Základní školy Pelhřimov (dle RVP ZV) 

 

ZŠ II (5.,6.,7.,8.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Žáci jsou zde vzděláváni dle: 

 ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) – dobíhá na základě  Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 



  ŠVP Základní školy Pelhřimov (dle RVP ZV) 

 

ZŠ III (7.,9.r.) – pracoviště Pelhřimov 

Žáci jsou zde vzděláváni dle: 

 ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) – dobíhá na základě  Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 

  ŠVP Základní školy Pelhřimov (dle RVP ZV) 

 

ZŠ IV (4.,5.,6.r.) – pracoviště Humpolec 

Žáci jsou zde vzděláváni dle: 

 ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) – dobíhá na základě  Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 

  ŠVP Základní školy Pelhřimov (dle RVP ZV) 

 

ZŠ V (7.,8.,9.r.) – pracoviště Humpolec 

Žáci jsou zde vzděláváni dle: 

 ŠVP Základní školy Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) – dobíhá na základě  Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 

 

Školní družina 
Školní družina funguje na obou pracovištích školy. Činnost ŠD je přizpůsobena dětem s různým druhem postižení. 

Náplň výchovně vzdělávací práce spočívá především ve výtvarných a rukodělných činnostech. Pro svou činnost školní 

družina využívá vlastní prostory a dále počítačovou učebnu, tělocvičnu a kmenové třídy ZŠ speciální. Činnost školní 

družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Školní družina zabezpečuje ranní a odpolední 

provoz.  

Organizační struktura 
 

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326  

Ředitel školy 1 

Zástupce ředitele školy 1 

Vedoucí odloučeného pracoviště 1 

Učitel 12 

Vychovatel 3…2 



Asistent pedagoga 5…4 

Vychovatel ŠD 2 

Ekonom 1 

Administrativní a spisový pracovník 1 

Školník 1 

Uklízečka 2 

 

Personální zajištění 
 

Vedení školy 

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Dítětová 

 

Vedoucí odloučeného pracoviště – Marie Brůnová 

 

Třídní učitelé 

ZŠ sp. I – Mgr. Jitka Váňová 

ZŠ sp. II – Mgr. Jana Dítětová 

ZŠ sp. III –Mgr. Bc. Ivana Daňhelová 

ZŠ sp. IV – Mgr. Julie Pelikánová 

ZŠ I – Mgr. Irena Dvořáková 

ZŠ II – Mgr. Jitka Šteflová 

ZŠ III – Mgr. Michaela Sobková 

ZŠ IV – Mgr. Lenka Vlastníková 

ZŠ V – Ing. Ivana Šenoltová 

 

Učitelé 

Mgr. Lenka Čekalová 

Mgr. Jana Škramlíková  

 

 

Vychovatelé ZŠ sp. a ŠD 

Bc. Magda Vaňková 

Markéta Šeredová 



Jana Fučíková 

Štěpánka Bártová (ŠD) 

Mgr. Jana Škramlíková (ŠD) 

 

Asistenti pedagogů 

Iva Krejčí, DiS. 

Štěpánka Plášilová 

Mgr. Markéta Molíková 

Blanka Zadražilová 

(Bc. Martina Moravová) 

 

Správní zaměstnanci školy 

Jitka de Oliveira Manuelová, BBS – ekonomka (organizační změnou bylo toto pracovní místo zrušeno, od 1.7.2018 je 

účetnictví pro organizaci zajišťováno externě, jako „služba“ ). 

Marie Brůnová – administrativní a spisový pracovník  

Stanislav Vytiska / Martin Vacek – školník 

Jana Vránková – uklízečka 

Ivana Havlová – uklízečka 

 

Zajištění specializovaných činností 

Mgr. et Mgr. Nella Slavíková – výchovný poradce 

Mgr. Michaela Sobková – prevence sociálně patologických jevů 

 

Zaměření a další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V oblasti dalšího vzdělávání se snažíme respektovat individualitu každého jednotlivého pedagoga. Snažíme se, aby 

každý mohl prohlubovat svou kvalifikaci v oblasti, která je mu blízká a ke které přirozeně tíhne. Obecně je naším 

cílem držet krok s moderními trendy ve speciální pedagogice a konkurenceschopnost v oblasti poskytování různých 

podpůrných a relaxačních technik.  

 

 

kód 
název a místo 

vzdělávací akce 

termín, 
časový 
rozsah 

účast PP poplatek poznámky 

 

Projektové vyučování 2018 
  

 
 

 



 
MSMT-
6516/2
017-1-

405 
 

První pomoc při školní 
šikaně 

9/17 

Sobková 

- 

NIDV JI 

 
 
 

Kurz angličtiny 2017/2018 

PP – učitelé 
Slavíková 
Dítětová 
Daňhelová 
Dvořáková 
Sobková 
Šteflová 
Čekalová 
Zadražilová 
Kudrnová 
Škramlíková 

 

ZŠ 

 Ochrana osobních 
údajů zaměstnanců 
 
 

10/2017 

Slavíková 

 

PE (KD Máj) 

 
 
 

Společně za zdravější 
klima ve škole 

10/2017 
Daňhelová 

 
KÚ JI 

 
Šikana 10/2017 

Sobková 
 

 
PPP PE 

  
První pomoc při školní 
šikaně a kyberšikaně 
(2017) 
 

10/2017 

Sobková 
Daňhelová 

 

NIDV JI 

  
Spisová služba a 
archivnictví – změny 
zákona 
 

10/2017 

 
Brůnová 

 

JI 

  
Cestovní náhrady pro rok 
2017/2018  
 
 

11/2017 

 
 
Brůnová  

 
JI 

 Aktuální novely 
právních předpisů  
od 1.1.2018 
 
 

5. 12. 2017 

 
Dítětová 

 

 
OA PE 

 Seminář ke zvládnutí 
GDPR  
 
 
 

1/2018 

 
Dítětová 

 

 
JI 

  
Setkání pro asistenty 
pedagoga 
 

12/17 – 6/18 

 
AP, 

Vychovatelky 
 

 
SPC JI 

 Portál PO 
 

9. 2. 2018 
Slavíková 
Manuelová 

 
KÚ 

 Jak chytře používat 
známky 
 
 

22. 2. 2018 

Vlastníková 
Pelikánová 
Šenoltová 
Škramlíková 

 

Webinář 
 
 
 

 Osudové chyby školní 
klasifikace 

28. 2. 2018 
Vlastníková 
Pelikánová 

 
Webinář 
 



 
 

Škramlíková 

 
Čeština není nuda 1.a 
2. část 
 

5. 3. 2018 

Vlastníková 
Šenoltová 
Daňhelová  
Pelikánová 

 

Webinář 
 

 

Líný učitel 
 
 

8. 3. 2018 
10. 5. 2018 

Vlastníková 
Pelikánová 
Škramlíková 
Šenoltová 
Dvořáková 
Dítětová 

 

Webinář 
 

 Profesní průprava 
zástupců ředitele 
 
 

22.3.19.4. 
2.5.,16.5. 

Dítětová 

 

NIDV JI 

 Spisová služba a 
archivnictví – aktuálně 
v praxi 2018 
 

27. 3. 2018 

Brůnová 

 

Jihlava 

 Alternativní způsoby 
hodnocení 
 
 

22. 3. 2018 

Šenoltová 
Vlastníková 
Pelikánová 
Škramlíková 

 

Webinář 
 

 Rozvoj sluchového a 
zrakového vnímání u 
dětí s narušenou 
komun. schopností 
 
 

20. 3. 2018 

Pelikánová 
Vlastníková 

 

Webinář 
 

 Rozlišování slabik DI x TI 
x NI/ DY x TY x NY a 
rozlišování krátkých a 
dlouhých samohlásek 
 

21. 3. 2018 

Pelikánová 
Vlastníková 

 

Webinář 
 

 Vychovejme zdatné 
počtáře aneb…. 
 

4. 4. 2018 
Pelikánová 

Vlastníková  
Webinář 
 

 

Odměny a tresty ve 
školní praxi 

5. 4. 2018 

Dítětová 
Pelikánová 
Škramlíková 
Vlastníková 
Šenoltová 
Daňhelová 

 

Webinář 
 
 
 

  
Aktuální problémy a 
trendy v zájmovém 
vzdělávání 
 

6. 4. 2018 

Bártová 

 

NIDV Praha 

 
Školení BOZP a PO 
 
 

28. 3. 2018 

Všichni 
zaměstnanci 
školy 
 

 
 

 
ZŠ 

 Školení BOZP a PO 
pro vedoucí 
zaměstnance škol 
 

18. 4. 2018 

Slavíková 
Dítětová 

 

 
OA PE 

 Dyslexie – méně 
obvyklé práce s textem 
 

18. 4. 2018 
Pelikánová 

 
Webinář 
 



 Kompetence a náplň 
práce pracovníků ve 
školství – asistent p. 
 

25. 4. 2018 

Dítětová 

 

Webinář 
 

 Zpětná vazba, 
evaluace a hodnocení 
žáka 
 

26. 4. 2018 

Daňhelová  
Dítětová 

 

Webinář 
 

 
 
 
 

Školení pro 
administrátory Edookit 
 

3. 5. 2018 
Dítětová 

 
Brno 

 Školení o vedení 
spisové služby u škol 
 
 

26. 4. 2018 

Dítětová 

 

Archiv PE 

 Profesní průprava 
zástupců ředitele 
 

22.3., 19.4., 
2.5.,16.5. 

2018 

Dítětová 

 

NIDV JI 

 Pojištění majeku, 
odpovědnosti, 
autopojištění…….. 
 

11. 5. 2018 

Daňhelová  
 

 

KÚ JI 

 Odborný seminář 
k problematice 
elektronické 
bezpečnosti 
 

14. 5. 2018 

Daňhelová  
 

 

KÚ JI 

 Seminář pro ředitele 
příspěvk. organ. 

18. 5. 2018 
Daňhelová 

 
KÚ JI 

 
Jak hodnotit 
spravedlivě? 
 

24. 5. 2018 

Pelikánová 
Šenoltová 
Škramlíková 
Vlastníková 

 

Webinář 
 

 Asistent pedagoga a 
podpora žáka 
s narušenou 
komunikační 
schopností 
 

7. 6. 2018 

Krejčí 
Molíková 
Šeredová 
Fučíková 
Vaňková 
Plášilová 

 

NÚV Praha 

 Školení spisová služba 
 

19. 6. 2018 
Daňhelová  
 

 
KÚ JI 

  
Školení spisová služba 
 

21. 6. 2018 
 
Brůnová  

KÚ JI 

 

 

Školská rada 
Školská rada byla zřízena na základě platné legislativy. Zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a 

věcně řešeny problémy, situace a plány, které vychází z běžného chodu školy. Během letošního školního roku byla 

rozhodnutím Rady Kraje Vysočina určena nová struktura ŠR – v současné době je tříčlenná. Po volbách, ze kterých 

vzešel zástupce pedagogů a zástupce zákonných zástupců, třetího člena doplnila – jmenovala, Rada Kraje. 

Zástupce zřizovatele 

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová, členka Zastupitelstva Kraje Vysočina, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina 



Zástupce pedagogických pracovníků školy 

Mgr. Michaela Sobková (předsedkyně ŠR) 

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků 

Lenka Holubářová 

 

Zápis k povinné školní docházce 
Letos se k zápisu k povinné školní docházce dostavili dva žáci. Oba byli na základě doporučení ŠPZ a žádosti 

zákonných zástupců přijati k základnímu vzdělávání. 

Školní vzdělávací programy 
 

 Pro žáky s lehkým mentálním postižením (dobíhá na základě  Opatření ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

 Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.  

 Pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.  

 RVP ZV  

 

Prostorové a materiální vybavení školy 
 

8 kmenových učeben na pracovišti Pelhřimov, 3 na pracovišti Humpolec 

Výškově stavitelné židle a stoly, audiovizuální technika, relaxační koutek, sestava PC s výukovými programy, připojení 

k internetu, interaktivní tabule.  

 

školní družina (na obou pracovištích) 

Vybavení se zaměřuje především na relaxaci žáků a výchovnou činnost (stolní hry, stavebnice, knihy, hračky, sestava 

PC s výukovými programy).  

 

cvičná kuchyně (na obou pracovištích) 

Vybavené kuchyňské linky, el. vařiče, mikrovlnná trouba, automatická pračka. Na pracovišti v Pelhřimově byl v září 

2017 uveden do provozu cvičný byt, kde žáci nejenom vaří, ale mají zde obecně možnost zlepšovat a budovat svoji 

samostatnost a učit se běžným domácím pracím a hlavně sebeobsluze.  

 

 

počítačová učebna (na obou pracovištích) 



knihovna 

Tato knihovna slouží pro naše obě pracoviště. Byla vybudována v červenci 2018, sloučením knihovního fondu z obou 

míst. Místnost slouží jednak jako klasická knihovna, zároveň jako místo, kde se mohou scházet celé třídní kolektivy, 

mohou zde společně číst a věnovat se dalším aktivitám, které s knihovnou souvisí (informatika…) 

 

relaxační místnost ZŠ speciální – Snoezelen (Pelhřimov) 

Je zázemím zejména pro provádění bazální stimulace a dalších relaxačních technik.  

 

univerzální dílna (na obou pracovištích) 

keramická dílna (na obou pracovištích) 

cvičební sál (na obou pracovištích) 

kabinety (na obou pracovištích) 

centrální šatny (na obou pracovištích) 

zatravněný pozemek (Pelhřimov) 

 



Výsledky vzdělávání žáků 

 



 

 

 

Poskytování poradenských služeb 
 

Výchovné poradenství: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková  

 
Prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Michaela Sobková 

 

BOZP a prevence rizik 
 

V rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stejně tak v rámci zajišťování požární ochrany se řídíme 

tím, co nám ukládá zákon. Ve škole pracuje požární hlídka, která každoročně absolvuje odbornou přípravu, 

provádíme cvičné evakuace, jejichž výsledky pečlivě analyzujeme a vyvozujeme z nich patřičná opatření.  



V rámci vyučování děti absolvují  určených 6 hodin, které se věnují oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Hodiny mají předem určená témata, která žáci probírají jak teoreticky, tak ve většině případů i prakticky, při cvičeních 

v přírodě, která  na tyto hodiny obvykle navazují.  

Velmi důležitou součástí zajišťování BOZP a PO je pravidelné zdůrazňování různorodých rizik, která by mohla v 

souvislosti s vyučováním vzniknout. Žáci jsou opakovaně seznamováni se školním řádem. Před každou novou činností 

s nimi pedagog rozebírá rizika a definuje pravidla, za kterých se bude daná činnost provádět. O všem jsou vedeny 

pečlivé záznamy ve školní dokumentaci.  

S BOZP velice úzce souvisí i téma prevence rizik. Je to dokument, který jednak rizika definuje, ale také řeší to, jak je 

může škola maximálně eliminovat.  

Inspekční činnost ČŠI 
Ve školním roce 2017 -2018 provedla ČŠI v naší organizaci komplexní kontrolu zajišťování a hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání. Inspekcí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Silnou stránkou bylo shledáno 

zařazování mezipředmětových vztahů a individuální přístup k žákům s ohledem na jejich specifické potřeby. Jako 

slabá stránka bylo označeno nedostatečné využívání didaktické techniky.   

Aktivity školy – školní akce včetně akcí souvisejících s plněním MPP 
(Mgr. Michaela Sobková, Bc. Magda Vaňková) 

Prevence je průběžně celý školní rok probírána učiteli ve všech ročnících, zdůrazňuje se etika a právní výchova, 

výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a sociálního chování. Vyhodnocována je průběžně a na konci 

školního roku. Akce jsou zapisovány do třídní knihy, deníku školního metodika prevence, Třídního deníku pro ŠMP a 

deníku „Akce“. 

Škola v rámci prevence spolupracuje s: Policií ČR v PE; PPP v PE; OSPOD PE; SPC JIH; HZS PE; ČČK a Záchrannou 

službou; Úřadem práce; nadále spolupracujeme s pracovníky BESIP - Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou; 

pracovníky muzea Vysočiny Pelhřimov; pracovníky KzmP (Kulturní zařízení); s Mgr. Pavlem Vlčkem z Občanské 

iniciativy pro ochranu životního prostředí; Mgr. Hanou V. Konvalinkovou - koordinátorkou projekcí pro školy „Jeden 

svět“; DDM Pelhřimov a pracovníky Městské knihovny Pelhřimov. 

Průběžně během školního roku jsou sledovány podmínky a situace ve škole. Věnujeme velkou péči prevenci 

poruchového chování, ale i přesto se objevují prohřešky žáků, negativní momenty a špatné jednání – chování. S žáky 

a zákonnými zástupci je vždy daný prohřešek probrán, je hledáno řešení a posléze je případně žák potrestán 

výchovným opatřením – napomenutím, důtkou nebo sníženou známkou z chování.  

V letošním školním roce byla situace, v rámci prevence, značně náročná na pracovišti v Humpolci, kde se často řešilo 

závažné poruchové chování dětí a taktéž časté, závažné přestupky proti školnímu řádu. V ZŠ Pelhřimov byla situace 

vcelku klidná. Během školního roku jsme s žáky i jejich zákonnými zástupci řešili výchovné problémy, v několika 

případech i za pomoci policie, OSPOD, s etopedem, přehled viz tabulka níže. Oceněno bylo pochvalou i vzorné 

chování, svědomitá a pečlivá práce v průběhu školního roku.  

Za velice vydařené akce považujeme stále Dopravní soutěž, besedy v Městské knihovně, návštěvy a dílny v nemocnici 

na oddělení ODN a v DpS PE, v rámci mezigeneračních setkání a letos nově exkurzi v truhlářské dílně SPŠ a SOU 

Friedova, v ulici Křemešnická. Žáky tyto akce obohatily, získali nové zkušenosti, poznatky a vždy odcházeli s radostí a 



pocitem úspěchu i dobrého skutku. Po celý školní rok probíhal v ZŠ Pelhřimov (již druhým rokem) třídní projekt 

s názvem „Důvěra a přátelství“. K náplni a uskutečnění tohoto projektu se rozhodly třídní učitelky na základě snahy o 

zlepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli i mezi dětmi vzájemně, protože se třídní kolektivy každý 

rok mění. Cílem projektu bylo vytvoření a zlepšení klima ve třídě – vzájemné vztahy mezi žáky ve třídě a ve škole, 

vztahy žáků k dospělým, komunikace a slušné chování k nim, odpovědnost za své jednání, schopnost uvědomit si 

následky svého chování a umět sám sebe zhodnotit (své schopnosti, práci a jednání), umět vyjádřit své pozitivní 

hodnocení spolužáků, učitelů a taktéž umět vytknout křivdy a trápení, které cítí od ostatních. Třídní učitelé si s dětmi 

na začátku školního roku vytvořili pravidla třídy, se kterými následně pracovali celý rok. Děti pravidla přijaly a svým 

podpisem nebo otiskem ruky, prstu stvrdily souhlas s jejich dodržováním. Společná sdílení probíhala v „Kruzích 

důvěry“, kde se řešily aktuální problémy vzniklé ve třídě. Navíc v průběhu školního roku děti pracovaly s tématy 

„Škádlení x šikana – ubližování“, „Kamarád x nekamarád a jeho vlastnosti“, „Kouzelná slovíčka“, „Komunikace a 

slušné chování k dospělým a k sobě vzájemně“ atd… a jak je důležité svá trápení sdílet, upozornit na psychické nebo 

fyzické ubližování. 

K plnění tohoto projektu přispívaly i přednášky na různá témata v knihovně, v muzeu, taktéž spolupráce a setkávání 

se žáky na odloučeném pracovišti, tvořivé dílny v nemocnici, v domově pro seniory a v Jeřabině. Důležitou součástí 

projektu byla i setkání a spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci. Třídní učitelé po celý školní rok prováděli 

monitoring třídy a zapisovali postřehy do třídního deníku kázeňských přestupků, pravidelně spolupracovali se 

školním metodikem prevence.  

 

Přehled počtu výskytu poruchového chování na obou pracovištích 

(školní rok 2017 / 2018)                                                               počet žáků 

návykové látky    0 

kouření    2 

šikana/agrese (násilné chování)    12 

nevhodné chování, vulgarita    16 

kyberšikana    0 

záškoláctví    2 

lhaní a podvody    1 

krádeže    1 

rizikové sexuální chování    0 

týrání, zneužívání (domácí násilí, CAN)    1 

vandalismus    1  

 



S žáky, se zákonnými zástupci, následně podle závažnosti daného prohřešku a porušení školního řádu, s výchovnou 

(případovou) komisí, s OSPOD a Policií byl daný prohřešek řešen, probrán, zapsán, na pedagogické radě byl schválen 

stupeň výchovného opatření a bylo hledáno vhodné řešení k nápravě. 

Žáci se během celého školního roku účastní různých akcí (kulturních, sportovních, společenských, školních i 

mimoškolních), přednášek a besed. Všechny akce můžeme zahrnout a využít v rámci prevence poruchového chování 

(jako nespecifickou primární prevenci a specifickou primární prevenci, která se vztahuje k Minimálně preventivnímu 

programu). 

Veškeré akce a akce v rámci prevence jsou uloženy a prezentovány na stránkách školy: www.specialniskoly.pel.cz. A 

průběžně zapisovány v deníku „Akce“ nebo do Třídního deníku pro školního metodika prevence a v Deníku školního 

metodika prevence. 

 

Školní akce 
Volný čas – mají mladší žáci možnost využít ve školní družině. Dále během celého školního roku jsou pro žáky všech 

ročníků pořádány tvořivé dílny s různými tématy např. pletení z pedigu s velikonoční tématikou, výroba přáníček, 

svíček, vánočních dekorací. Žáci se také seznámili s výrobou domácích sýrů. Dále pokračuje dílna zaměřená na ruční 

práce – oblíbené háčkování. Nově byl otevřen zájmový kroužek Aerobic, konkrétní zprávy z vybraných akcí a zprávy 

z dílen jsou ukládány a prezentovány na stránkách školy: www.specialniskoly.pel.cz.  

Spolupráce s oddělením ODN v nemocnici Pelhřimov a s DpS v Pelhřimově nadále pokračuje. Vybraní žáci letos 

dvakrát navštívili v nemocnici oddělení ODN, kde vyráběli s pacienty drobné upomínkové předměty, dekorace a 

přáníčka. Pokračovali jsme i ve spolupráci s DpS Pelhřimov, kde se opět někteří žáci účastnili tvořivé dílny v Domově 

důchodců, společně si popovídali, pekli jablečné záviny a také zdobili jejich vánoční strom. Cílem těchto akcí bylo 

vytváření mezigeneračních vztahů. Toto vzájemné setkávání opět obohacovalo děti i seniory. U nás ve škole, jak 

v Pelhřimově, tak i v Humpolci proběhl „Den otevřených dveří“, kde žáci s pedagogy připravili v prostorách školy 

tvořivé dílny, ukázku kompenzačních pomůcek, učebnic, ale i drobné občerstvení. Škola v Humpolci navštívila Den 

otevřených dveří v Dětském domově, kde proběhla vánoční akademie. 

Projektové týdny – každý z pedagogů si zvolí 2 témata, která s žáky své třídy v průběhu školního roku vypracuje 

(účastní se žáci všech ročníků).  

V letošním roce bylo častým tématem v ZŠ Pelhřimov příroda kolem nás, zaměřená na zvířata s názvy: „Domácí 

zvířata; Zvířátka; Zvířata v lese; Domácí mazlíčci a náš vztah k nim; Mé oblíbené zvíře“; „Den Země-Čistá Vysočina“; 

žáci ze ZŠ Humpolec se věnovali tématům : „Naše město; Cesta kolem světa“    i s tradicemi a zvyky u nás v Česku i ve 

světě; „Olympijské hry“; „Čarodějnický rej“ a „Po stopách stříbra na Humpolecku“.  V rámci prevence jsme se opět 

věnovali celoročně společnému projektu „Přátelství a důvěra“. Na podzim letošního školního roku proběhl projekt 

s názvem „Laskavec“, vyhlášený Nadací Karla Janečka. Žáci ZŠ III. v rámci tohoto projektu vykonali dobré skutky: 

v DpS Pelhřimov – pekli s klienty jablečné záviny a strávili s nimi příjemné dopoledne plné vyprávění a v ODN 

nemocnici Pelhřimov, kde proběhla již zmiňovaná tvořivá dílna s mezigeneračním sdílením. 

I letos se vybraní žáci naší školy účastnili akce nazvané „ Hrátky“, pořádané ZŠ Demlova v Jihlavě. Dopolední program 

je zaměřen na tvořivé aktivity a odpoledne je pořádán zábavný program v tamním divadle. 



Oblíbená beseda je s panem Hořákem, ze záchranné stanice IKAROS, který s sebou do školy každoročně přiveze 

zajímavá, občas neobvyklá zvířátka. Žáci se dozvědí spoustu zajímavých informací, během povídání si je mohou 

prohlédnout a ti odvážní i pohladit.  

Také pravidelně, v rámci pracovních činností, vytváříme ozdoby na akci „Zdobení stromečků před radnicí“. Stromky 

se zdobí před Vánocemi a před Velikonocemi. Akce je spojena s ukázkou tradičních zvyků a také soutěží o 

nejkrásnější pohlednici. Taktéž v Humpolci probíhá tato akce. Adventní čas byl zahájen Mikulášskou nadílkou, kterou 

připravili a zajistili nejstarší žáci školy. V tomto čase se uskutečnilo i přátelské setkání s klienty Jeřabina v jejich 

dílnách. V tělocvičně naší školy proběhla dvě pěkná vystoupení. První vystoupení předvedly děti z DD Senožaty. Bylo 

to vánoční pásmo, které se skládalo z pohádky Mrazík, vánočních koled, zvyků a tanců. Pohádka Mrazík  měla velký 

úspěch. Při druhém vystoupení nám zahrála hudební skupina „Géčka“ z Gymnázia Pelhřimov. Zazněly vánoční písně a 

koledy. Společně jsme si je zazpívali.   

Na podzim se konala akce „ Olympijský den“, která se pořádala na atletickém stadionu. Této akce se zúčastnili žáci, 

kteří závodili v atletickém čtyřboji. Na závěr si společně zahráli vybíjenou a fotbal.  

Během školního roku se několikrát opakuje akce „Cvičení v přírodě“, kde se uplatňují a procvičují zásady OČMU. Žáci 

absolvují krátký pochod a plní různé úkoly, které souvisí s poznáváním přírody a základy první pomoci. Na závěr akce 

si opékají oblíbené vuřtíky a zasportují si. Humpolečtí žáci absolvovali pochod po naučné stezce Březina ke Třem 

jezírkům. 

Bruslení - se každoročně pořádá v zimních měsících na pelhřimovském zimním stadionu, brusle i helmy si mohou žáci 

půjčit ve škole.  

Jako každý rok (v květnu) proběhlo také školní kolo SHM (lehkoatletického čtyřboje), které se skládalo z těchto 

disciplín: běh na krátkou trať 60m, běh na dlouhou trať 800m  a 1500m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. 

Úspěšní žáci postoupili do okresního kola, které se konalo v Kamenici nad Lipou, následně do krajského kola, kam 

postoupili nejlepší žáci z obou škol, to se konalo ve Velkém Meziříčí. Do republikového kola, které se letos konalo 

v Karlových Varech, postoupila jedna žákyně. Celkově se žáci a žákyně, kteří reprezentovali Kraj Vysočina, umístili na 

krásném třetím místě. Pro žáky se ZŠ speciální Pelhřimov probíhal v prostorách školy celoroční turnaj v kuželkách. Na 

závěr byli vyhodnoceni ti nejlepší a za své nadšení při hře byli všichni odměněni. 

Návštěvy městské knihovny - mezi velmi dobře hodnocené akce, patří návštěvy městské knihovny. Žáci chodí do 

dětského a hudebního oddělení, kde jsou pro ně připraveny zajímavé pořady, které souvisí s probíraným učivem či s 

prevencí. Stále oblíbenou akcí je projekt „Deskové hry“, kde se žáci naučí hrát nové deskové hry, učí se novým 

pravidlům, taktice, ale také, jak unést porážku ve hře. V letošním roce proběhly nové zajímavé přednášky, setkání a 

autorská čtení např. se spisovatelkou a herečkou Markou Míkovou a spisovatelkou a ilustrátorkou Terezou 

Říčanovou. Do prevence jsme zařadili „Jak se žije nevidomým“; „Už mě nechte být“ na téma šikana; „Proč slavíme 

Hallowen“ zaměřený na úmrtí a loučení s člověkem; „Etiketa“; „Dětská autoškola“; „Když tyran není nepřítel“ na 

téma domácího násilí; „Zdravá strava“– pořad o zdravém jídle a naší životosprávě. 

Zajímavou akcí byla cestovatelská beseda s dobrovolníkem na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji; taktéž 

velikonoční dílna a vystoupení, kterou uspořádali žáci ZŠ Krásovy domky pro ostatní školy.  

Kino - pro starší žáky byla připravena akce festival dokumentárních filmů s názvem - Jeden svět. Letošní téma se 

nazývalo: „Aktualizace systému“. Na toto téma žáci diskutovali během programu s organizátorkou festivalu Mgr. 



Hanou V. Konvalinkovou. Dalším tématem a projektem byla cestovatelská přednáška s dokumentárním filmem 

„Myanmar – divoká cesta do barmské říše“ od společnosti Planeta Země 3000. V závěru školního roku žáci zhlédli 

český dokumentární film z přírody nazvaný „Planeta Česko“. Žáci v Humpolci zhlédli tato představení: „Čertoviny“; 

„Brazílie“; „Paddington“; „Pračlověk“.                                                    

Divadelní představení, která se konají v městském divadle, patří k oblíbeným. Jsou to nejčastěji pohádky, ale také 

hudební pořady, různých žánrů, účastní se všichni žáci naší školy. Nejvíce pořadů zhlédli žáci z prvního stupně a žáci 

ze ZŠ speciální. Nejúspěšnější bylo taneční vystoupení ZUŠ Pelhřimov. Podobné vystoupení proběhlo i pro žáky 

v Humpolci s místní ZUŠ.  

Po celý školní rok žáci školy využívají i naší relaxační místnost snoezelen, ve které se provádí bazální stimulace, 

muzikoterapie, audio- vizuální projekce, ale i aromaterapie. Místnost je vybavena vodním lůžkem, houpadlem, 

dataprojektorem a různými světelnými efekty. Místnost byla nejvyhledávanějším prostorem při různých setkáních 

např. při Dnu otevřených dveří.  

Evropský den mobility -„Den bez aut“- tato akce pro děti probíhá každý rok, je zaměřená na dopravní výchovu 

(zajišťuje BESIP), první pomoc (zajišťuje ČČK), environmentální výchovu – ekologii (zajišťuje DDM PE a město PE), 

simulace nehody a následná první pomoc (zajišťuje HZS PE)…atd.  

Mozaika, DOD vybraných středních škol, Úřad práce – žáci 8. a 9. ročníku se účastní a navštěvují besedy, střední školy 

a učiliště, vybírají si další vzdělání, informují se a diskutují na dané téma. Letos jsme navázali novou spolupráci s SPŠ a 

SOU Friedova, kdy jsme v rámci pracovních činností navštívili odloučené pracoviště v Křemešnické ulici, v dílně 

truhlářů si žáci vyzkoušeli práci se dřevem ve vzájemné spolupráci s učni a mistry odborného výcviku. 

Exkurze - v letošním školním roce byly pro nás opět otevřeny dveře do OU a PŠ Černovice;  SPŠ a SOU Pelhřimov a 

Kamenice nad Lipou, také do SOŠ a SOU Třešť; HZS v Pelhřimově a v Humpolci, kde byla pro nás připravena 

přednáška a ukázka zásahu. Dále pak navštívili žáci opět místní rybárnu, kde se konal den otevřených dveří a dílny 

Domova Jeřabina (příspěvková organizace). Další zajímavou exkurzí byla návštěva Sběrného dvora Technických 

služeb města Pelhřimova, Čističky odpadních vod a Pivovaru Poutník. Netradiční exkurzí byla prohlídka prostor 

Letiště Václava Havla v Praze, které se účastnili vybraní žáci, kteří splnili podmínky školní soutěže. 

Výstavy - jsou další z aktivit, kterých se naši žáci účastní. Pravidelně navštěvují výstavy pořádané svazem zahrádkářů, 

která se koná dvakrát do roka. Vánoční výstava je zaměřena na vánoční dekorace z různých druhů materiálů, pečení 

perníčků a je spojena s prodejem drobných vánočních ozdob. Velikonoční výstava je zaměřena na velikonoční zvyky a 

také tam si žáci mohou koupit malé drobnosti s jarní tématikou. Humpolečtí žáci navštívili v Muzeu prodejní výstavu 

výrobků naší školy, Jeřabiny a Medou, při této příležitosti navštívili i místní Peklo. Zajímavou výstavou byla „Člověk a 

voda v minulosti 90 let Sedlické přehrady“. 

SEV Mravenec - na tyto přednášky o přírodě a ekologii dochází žáci do střediska ekologické výchovy, která sídlí na 

náměstí. V tomto školním roce proběhly přenášky: „Víly lesů, luk a hor“, „Bioodpady“, „Mikroskopy“, „Pletivo 

rostlin“. Na jaře se zúčastnili akce s názvem „ Den země“, která se konala již tradičně v Děkanské zahradě a nově 

jsme se zapojili do projektu města s názvem: „Čistá Vysočina“. Letos opět pokračuje spolupráce s Mgr. Pavlem 

Vlčkem z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí s náměty: „Energie pro budoucnost“ – elektrárny a 

nízkoenergetické bydlení a „Třídění odpadu“, spojené se soutěží o pěkné ceny.  



Záchranná služba PE, HZS PE – „První pomoc do škol“ - přednášející jednotlivých složek přiblížili práci jednotlivých 

útvarů v zajímavých přednáškách. Beseda s hasiči se zabývala, jak se máme chovat v případě požáru a především, jak 

dbát na prevenci, aby k požáru nedošlo. Letos poprvé jsme měli možnost navštívit prostory HZS v Pelhřimově, kde se 

nám věnoval Ing. Pavel Krejčí, se kterým jsme si zopakovali zásady bezpečnosti při práci s ohněm a následovně si žáci 

prohlédli a prošli všechny prostory. Přednášející pracovníci Záchranné služby seznámili žáky, jak poskytnout první 

pomoc. V závěru školního roku proběhla cvičná evakuace školy.  

Beseda s policisty – v letošním roce v prostorách školy neproběhla, ale vyučující ve třídách praktické školy s žáky 

průběžně diskutovali a besedovali na téma: „osobní bezpečí“; „jak se zachovat v nebezpečné situaci“ a jak se chovat 

na veřejnosti atd. Nejstarší žáci se v prostorách PČR v Pelhřimově zúčastnili besedy s vězeňkyněmi ze Světlé nad 

Sázavou a vyslechli si jejich životní příběhy. Tato akce byla pořádaná Krajem Vysočina. V závěru školního roku 

proběhla zajímavá akce pořádaná PČR v amfiteátru, v Jihlavě. 

„Klima třídy-vztahy ve třídě“ - prevence šikany, kyberšikana, kamarádství – toto téma si pro žáky 1. a 2. stupně opět 

připravily třídní učitelky v rámci projektu s názvem „Důvěra a přátelství“. Po celý školní rok s žáky pracovaly, vytvořily 

v jednotlivých třídách „Kruhy důvěry“, kde témata, vzniklé a aktuální problémy mezi sebou mohli řešit otevřeně se 

školní metodičkou prevence. 

Kultura – za velké ochoty KzmP (Kulturního zařízení) a Muzea Vysočiny Pelhřimov jsme letos opět mohli pro žáky celé 

školy uspořádat naši tradiční tzv. „Dopolední muzejní noc“, kde jsme navštívili Bartolomějskou věž, Peklo a nové 

prostory Síně Lipských. Taktéž jsme si měli možnost prohlédnout stálou expozici a prostory Zámku pánů z Říčan i 

s přednáškou. V rámci školního roku proběhlo několik zajímavých přednášek např. „Etiketa“; „Světové války“; 

„Historie Vánoc“. Humpolečtí žáci se v adventním čase zúčastnili tvoření s vánoční tématikou v místním muzeu Dr. 

Aleše Hrdličky.  

Dopravní výchova  – BESIP – Mgr. Veronika Vošická Buráňová (Krajský koordinátor pro Kraj Vysočina), zaměřená na 

pravidla silničního provozu, výbavu kola a ochranu nás samých v silničním provozu i mimo něj, letos na téma: „Na 

silnici a správné vybavení kola“; „Dopravní výchova v praxi“. 

V závěru školního roku proběhla v pořadí pátá školní Dopravní soutěž na dopravním hřišti pořádaná za účasti a velké 

pomoci DDM Pelhřimov, BESIP a Dopravní policie. Akce se za krásného počasí zdařila. Všichni žáci byli za svou snahu 

odměněni a ti nejlepší dostali navíc diplomy a pěkné ceny od školy a BESIPU. Na vlakovém nádraží v Pelhřimově 

proběhla další akce Besipu zaměřená na bezpečnost a následky dopravních nehod - srážky auta s vlakem. Na akci se 

podílely všechny integrované složky. 

Výlety: v letošním roce jsme uspořádali několik výletů. Na začátku školního roku jsme se zúčastnili vzdělávacího 

výletu do obce Kámen, kde na letišti proběhl „Den zemědělce“. Před Vánoci byl opět uskutečněn výlet pro žáky obou 

pracovišť do zábavného centra Robinson v Jihlavě, který financoval sponzor školy. Na závěr školního roku děti ze ZŠ 

Pelhřimov navštívily ZOO Jihlava. Žáci humpolecké školy se vydali na hrad . Ke Dni dětí se vydali pěšky do Komorovic. 

Péče o tělo a zdraví – v projektu „Veselé zoubky“ jsme i letos byli velice úspěšní. Žáci naší školy se umístili 

celorepublikově na krásném 3. místě. Výhrou byl výlet do Prahy na loutkové představení: „Pohádky pro Hurvínka“ v 

divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. Pro dívky jako tradičně proběhla beseda s kosmetičkou Ladou Kubátovou a nově 

beseda s kadeřnicí Martinou Kopřivovou, kde si dívky vzájemně vytvářely účesy a dozvěděly se, jak  pečovat o vlasy. 

Velmi nás zaujala akce na náměstí s názvem „Liga proti rakovině“, kde jsme si vyzkoušeli praktické i písemné testy 



z okruhu zdravého životního stylu a akce „Zdravé plíce“, kde se žáci informovali o škodlivosti kouření a jeho 

následcích na zdraví člověka. Další zajímavou akcí na náměstí v Pelhřimově byla akce: „Jak to vidí nevidomí“ spojená 

s ukázkami pomůcek pro slabozraké a ukázkou výcviku vodících psů. V nemocnici proběhla každoroční akce s názvem 

„Hygiena rukou“. 

Hodina H – paní Hlaváčková si pro žáky starších ročníků připravila taneční workshop v tělocvičně naší školy. 

Letos jsme se opět účastnili školních výtvarných soutěží s názvy: „Pedagogický sbor očima dětí“; „Plakát k 

projektům“, „Veselé zoubky“ a soutěže: „Požární ochrana očima dětí“. 

Nesmíme ani letos opomenout a poděkovat našim sponzorům, kteří zpříjemnili dětem i učitelům letošní školní rok. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 
viz příloha 

 

 

 

 



AKTIVA CELKEM

Název položky

Rozvaha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2

BĚŽNÉ
MINULÉ

3 4

SÚ
Číslo
pol.

BRUTTO KOREKCE NETTO

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

65 675 477,46 7 990 095,72 57 685 381,74 47 455 004,64

14 674 739,00 7 990 095,72 6 684 643,28 6 807 179,28A. Stálá aktiva

141 524,50 141 524,50 0,00 0,00I. Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

0,00 0,00 0,00 0,002. Software 013

0,00 0,00 0,00 0,003. Ocenitelná práva 014

0,00 0,00 0,00 0,004. Povolenky na emise a preferenční limity 015

141 524,50 141 524,50 0,00 0,005. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019

0,00 0,00 0,00 0,007. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041

0,00 0,00 0,00 0,008. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051

0,00 0,00 0,00 0,009. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035

14 533 214,50 7 848 571,22 6 684 643,28 6 807 179,28II. Dlouhodobý hmotný majetek

188 572,48 0,00 188 572,48 188 572,481. Pozemky 031

0,00 0,00 0,00 0,002. Kulturní předměty 032

9 520 337,00 3 352 687,00 6 167 650,00 6 262 853,003. Stavby 021

597 477,00 269 056,20 328 420,80 355 753,804. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022

0,00 0,00 0,00 0,005. Pěstitelské celky trvalých porostů 025

4 226 828,02 4 226 828,02 0,00 0,006. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

0,00 0,00 0,00 0,007. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

0,00 0,00 0,00 0,008. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042

0,00 0,00 0,00 0,009. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052

0,00 0,00 0,00 0,0010. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036

0,00 0,00 0,00 0,00III. Dlouhodobý finanční majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

0,00 0,00 0,00 0,002. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062

0,00 0,00 0,00 0,003. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

0,00 0,00 0,00 0,005. Termínované vklady dlouhodobé 068

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069

0,00 0,00 0,00 0,00IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00 0,00 0,00 0,001. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. 462

0,00 0,00 0,00 0,002. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů 464

0,00 0,00 0,00 0,003. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

0,00 0,00 0,00 0,005. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

0,00 0,00 0,00 0,006. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

51 000 738,46 0,00 51 000 738,46 40 647 825,36B. Oběžná aktiva

0,00 0,00 0,00 0,00I. Zásoby

0,00 0,00 0,00 0,001. Pořízení materiálu 111

0,00 0,00 0,00 0,002. Materiál na skladě 112

CZ NACE: 00000
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Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2

BĚŽNÉ
MINULÉ

3 4

SÚ
Číslo
pol.

BRUTTO KOREKCE NETTO

0,00 0,00 0,00 0,005. Polotovary vlastní výroby 122

0,00 0,00 0,00 0,006. Výrobky 123

0,00 0,00 0,00 0,007. Pořízení zboží 131

0,00 0,00 0,00 0,008. Zboží na skladě 132

0,00 0,00 0,00 0,009. Zboží na cestě 138

0,00 0,00 0,00 0,0010. Ostatní zásoby 139

49 165 795,61 0,00 49 165 795,61 38 673 924,07II. Krátkodobé pohledávky

0,00 0,00 0,00 0,001. Odběratelé 311

572 320,00 0,00 572 320,00 617 090,004. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314

0,00 0,00 0,00 0,005. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315

0,00 0,00 0,00 0,006. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316

18 000,00 0,00 18 000,00 0,009. Pohledávky za zaměstnanci 335

0,00 0,00 0,00 0,0010. Sociální zabezpečení 336

0,00 0,00 0,00 0,0011. Zdravotní pojištění 337

0,00 0,00 0,00 0,0012. Důchodové spoření 338

0,00 0,00 0,00 0,0013. Daň z příjmů 341

0,00 0,00 0,00 0,0014. Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342

0,00 0,00 0,00 0,0015. Daň z přidané hodnoty 343

0,00 0,00 0,00 0,0016. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344

0,00 0,00 0,00 0,0017. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346

0,00 0,00 0,00 0,0018. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi 348

0,00 0,00 0,00 0,00Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 37328.

9 594,61 0,00 9 594,61 7 148,0730. Náklady příštích období 381

0,00 0,00 0,00 0,0031. Příjmy příštích období 385

48 565 881,00 0,00 48 565 881,00 38 049 575,0032. Dohadné účty aktivní 388

0,00 0,00 0,00 111,0033. Ostatní krátkodobé pohledávky 377

1 834 942,85 0,00 1 834 942,85 1 973 901,29III. Krátkodobý finanční majetek

0,00 0,00 0,00 0,001. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

0,00 0,00 0,00 0,002. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

0,00 0,00 0,00 0,003. Jiné cenné papíry 256

0,00 0,00 0,00 0,004. Termínované vklady krátkodobé 244

0,00 0,00 0,00 0,005. Jiné běžné účty 245

1 639 742,53 0,00 1 639 742,53 1 790 174,979. Běžný účet 241

165 518,32 0,00 165 518,32 148 083,3210. Běžný účet FKSP 243

6 560,00 0,00 6 560,00 15 816,0015. Ceniny 263

0,00 0,00 0,00 0,0016. Peníze na cestě 262

23 122,00 0,00 23 122,00 19 827,0017. Pokladna 261

0,00 0,00 0,00 0,003. Materiál na cestě 119

0,00 0,00 0,00 0,004. Nedokončená výroba 121
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Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

1 2

SÚČíslo
pol.

0,00 0,00III. Výsledek hospodaření

0,00 0,001. Výsledek hosp.běžného účetního období 493

0,00 0,002. Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení 431

0,00 0,003. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432

50 487 254,84 40 197 054,74D. Cizí zdroje

0,00 0,00I. Rezervy

0,00 0,001. Rezervy 441

0,00 0,00II. Dlouhodobé závazky

0,00 0,001. Dlouhodobé úvěry 451

0,00 0,002. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

0,00 0,004. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

0,00 0,007. Ostatní dlouhodobé závazky 459

0,00 0,008. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

378Ostatní krátkodobé závazky38. 0,000,00

389Dohadné účty pasivní37. 731 713,74785 155,84

384Výnosy příštích období36. 0,000,00

383Výdaje příštích období35. 111,000,00

374Krátkodobé přijaté zálohy na transfery32. 38 049 575,0048 632 797,00

349Závazky k vybraným místním vládním institucím20. 0,000,00

347Závazky k vybraným ústředním vládním institucím19. 0,000,00

345Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce18. 0,000,00

343Daň z přidané hodnoty17. 0,000,00

342Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění16. 142 498,0090 103,00

341Daň z příjmů15. 0,000,00

338Důchodové spoření14. 0,000,00

337Zdravotní pojištění13. 142 013,00107 641,00

336Sociální zabezpečení12. 331 340,00251 145,00

333Jiné závazky vůči zaměstnancům11. 0,000,00

331Zaměstnanci10. 799 804,00620 413,00

326Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé9. 0,000,00

324Krátkodobé přijaté zálohy7. 0,000,00

321Dodavatelé5. 0,000,00

289Jiné krátkodobé půjčky4. 0,000,00

281Krátkodobé úvěry1. 0,000,00

Krátkodobé závazkyIII. 40 197 054,7450 487 254,84

57 685 381,74 47 455 004,64PASIVA CELKEM

7 198 126,90 7 257 949,90C. Vlastní kapitál

6 684 643,28 6 807 179,28I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

6 938 816,98 7 061 352,981. Jmění účetní jednotky 401

0,00 0,003. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403

0,00 0,004. Kurzové rozdíly 405

0,00 0,005. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406

0,00 0,006. Jiné oceňovací rozdíly 407

- 254 173,70 - 254 173,707. Opravy předcházejících účetních období 408

513 483,62 450 770,62II. Fondy účetní jednotky

0,00 0,001. Fond odměn 411

199 613,32 164 003,322. Fond kulturních a sociálních potřeb 412

76 688,80 76 688,803. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413

51 879,00 52 312,004. Rezervní fond z ostatních titulů 414

185 302,50 157 766,505. Fond reprodukce majetku, fond investic 416

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
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BĚŽNÉ OBDOBÍ

1 2

Hlavní činnost Hosp. činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hosp. činnost

3 4

Číslo
položky

Výkaz zisku a ztráty

sestavený k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název položky SÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

12 643 577,28 0,00 12 357 755,63 0,00A. NÁKLADY CELKEM

12 643 577,28 0,00 12 357 509,63 0,00I. Náklady z činnosti

272 324,01 0,00 202 076,36 0,001. Spotřeba materiálu 501

783 093,84 0,00 853 359,74 0,002. Spotřeba energie 502

0,00 0,00 0,00 0,003. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503

0,00 0,00 0,00 0,004. Prodané zboží 504

0,00 0,00 0,00 0,005. Aktivace dlouhodobého majetku 506

0,00 0,00 0,00 0,006. Aktivace obéžného majetku 507

0,00 0,00 0,00 0,007. Změna stavu zásob vlastní výroby 508

172 653,00 0,00 127 510,00 0,008. Opravy a udržování 511

21 710,00 0,00 28 087,00 0,009. Cestovné 512

1 143,00 0,00 0,00 0,0010. Náklady na reprezentaci 513

0,00 0,00 0,00 0,0011. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

501 137,43 0,00 390 992,43 0,0012. Ostatní služby 518

7 628 527,00 0,00 7 412 520,00 0,0013. Mzdové náklady 521

2 589 574,00 0,00 2 483 960,00 0,0014. Zákonné sociální pojištění 524

33 065,00 0,00 50 600,00 0,0015. Jiné sociální pojištění 525

339 345,00 0,00 293 452,00 0,0016. Zákonné sociální náklady 527

2 377,00 0,00 2 819,00 0,0017. Jiné sociální náklady 528

0,00 0,00 0,00 0,0018. Daň silniční 531

0,00 0,00 0,00 0,0019. Daň z nemovitostí 532

310,00 0,00 0,00 0,0020. Jiné daně a poplatky 538

0,00 0,00 0,00 0,0022. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

0,00 0,00 0,00 0,0023. Jiné pokuty a penále 542

0,00 0,00 0,00 0,0024. Dary a jiná bezúplatná předání 543

0,00 0,00 0,00 0,0025. Prodaný materiál 544

0,00 0,00 0,00 0,0026. Manka a škody 547

0,00 0,00 0,00 0,0027. Tvorba fondů 548

122 536,00 0,00 122 536,00 0,0028. Odpisy dlouhodobého majetku 551

0,00 0,00 0,00 0,0029. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

0,00 0,00 0,00 0,0030. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

0,00 0,00 0,00 0,0031. Prodané pozemky 554

0,00 0,00 0,00 0,0032. Tvorba a zúčtování rezerv 555

0,00 0,00 0,00 0,0033. Tvorba a zúčtování opravných položek 556

0,00 0,00 0,00 0,0034. Náklady z vyřazených pohledávek 557

175 782,00 0,00 389 597,10 0,0035. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558

0,00 0,00 0,00 0,0036. Ostatní náklady z činnosti 549

0,00 0,00 246,00 0,00II. Finanční náklady

0,00 0,00 0,00 0,001. Prodané cenné papíry a podíly 561

0,00 0,00 0,00 0,002. Úroky 562

0,00 0,00 0,00 0,003. Kurzové ztráty 563

0,00 0,00 0,00 0,004. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

0,00 0,00 246,00 0,005. Ostatní finanční náklady 569

0,00 0,00 0,00 0,00III. Náklady na transfery

0,00 0,00 0,00 0,001. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571

0,00 0,00 0,00 0,002. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572

0,00 0,00 0,00 0,00V. Daň z příjmů

0,00 0,00 0,00 0,001. Daň z příjmů 591

0,00 0,00 0,00 0,002. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000
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BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hosp. činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hosp. činnost

Číslo
položky Název položky SÚ

1 2 3 4

12 643 577,28 0,00 12 357 755,63 0,00B. VÝNOSY CELKEM

193 270,74 0,00 251 671,88 0,00I. Výnosy z činnosti

0,00 0,00 0,00 0,001. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

0,00 0,00 0,00 0,002. Výnosy z prodeje služeb 602

48 300,00 0,00 33 925,00 0,003. Výnosy z pronájmu 603

317,00 0,00 10 248,00 0,004. Výnosy z prodaného zboží 604

0,00 0,00 0,00 0,008. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

0,00 0,00 0,00 0,009. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641

0,00 0,00 0,00 0,0010. Jiné pokuty a penále 642

0,00 0,00 0,00 0,0011. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

0,00 0,00 0,00 0,0012. Výnosy z prodeje materiálu 644

0,00 0,00 0,00 0,0013. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

0,00 0,00 0,00 0,0014. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646

0,00 0,00 0,00 0,0015. Výnosy z prodeje pozemků 647

31 812,00 0,00 35 223,00 0,0016. Čerpání fondů 648

112 841,74 0,00 172 275,88 0,0017. Ostatní výnosy z činnosti 649

0,54 0,00 76,75 0,00II. Finanční výnosy

0,00 0,00 0,00 0,001. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

0,54 0,00 76,75 0,002. Úroky 662

0,00 0,00 0,00 0,003. Kurzové zisky 663

0,00 0,00 0,00 0,004. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

0,00 0,00 0,00 0,006. Ostatní finanční výnosy 669

12 450 306,00 0,00 12 106 007,00 0,00IV. Výnosy z transferů

0,00 0,00 0,00 0,001. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671

12 450 306,00 0,00 12 106 007,00 0,002. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672

0,00 0,00 0,00 0,00C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00 0,00 0,00 0,001. Výsledek hospodaření před zdaněním -

0,00 0,00 0,00 0,002. Výsledek hospodaření běžného účetního období -

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona  (TEXT)

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona  (TEXT)

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona  (TEXT)

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu.



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

Název položky

Majetek  a závazky účetní jednotky

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

2 379 558,55

143 658,00

2 235 900,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 916,00

0,00

0,00

0,00

2 389 654,43

114 302,00

2 275 352,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce

Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Další podmíněné pohledávky

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Vyřazené pohledávky

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

P.I.

1.

2.

3.

1.

2.

P.II.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Podroz.
účet

Číslo
položky

10.

P. IV.

901

902

905

911

912

921

922

924

925

926

931

933

932

934

939

941

942

943

944

945

947

948

P.III.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

11.

12.

923

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

Vyřazené závazky 0,00

0,00

0,00

0,00Ostatní majetek

4.

5.

906

909

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0,00

0,00

0,00

0,00

3.

4.

913

914

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0,00

0,00

0,00

0,00

5.

6.

915

916

CZ NACE: 00000



Název položky

Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Další podmíněné závazky

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní

Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

P.V.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

1.

2.

3.

4.

5.

P.VII.

7.

8.

9.

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Podroz.
účet

Číslo
položky

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

951

952

953

954

955

956

971

973

972

974

978

979

981

982

983

984

985

986

4.

5.

6.

1.

2.

3.

11.

12.

0,00 0,00

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

5. 2 446 474,55 2 389 654,43999

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva1. 0,00 0,00991

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva2. 0,00 0,00992

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva3. 0,00 0,00993

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva4. 0,00 0,00994

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů

Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

P.VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

961

962

963

964

965

966

967

968

7.

8.

0,00

0,00

0,00

0,00Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

976

13.

14.



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.



Příloha č. 5 - Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona  (TEXT)



Příloha č. 5 - Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

   0,00



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1.

C.2.

Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

okamžik sestavení: 10.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000

E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy

ČástkaK položce Doplňující informace



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

okamžik sestavení: 10.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000

E. 2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce ČástkaDoplňující informace



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

ZÁKLADNÍ

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Položka

Počáteční stav fondu k 1.1.

Půjčky na bytové účely

Tvorba fondu

Peněžní a jiné dary určené do fondu

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

Čerpání fondu

164 003,32

152 571,00

0,00

0,00

0,00

116 961,00

0,00

0,00

43 998,00

23 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 923,00

Stravování

Rekreace

Sociální výpomoci a půjčky

Poskytnuté peněžní dary

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

Ostatní užití fondu

Konečný stav fondu

Kultura, tělovýchova a sport

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

A.I.

1.

2.

3.

A.II.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo

A.IV.

A.III.

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

199 613,32

Název

Základní příděl

4.

Ostatní tvorba fondu5.

152 571,00

0,00



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Položka

Počáteční stav fondu k 1.1.

Peněžní dary - neúčelové

Tvorba fondu

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

Zlepšený výsledek hospodaření

Peněžní dary - účelové

129 000,80

31 379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 379,00

0,00

31 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 812,00

128 567,80

Čerpání fondu

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

Úhrada sankcí

Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

Konečný stav fondu

Ostatní tvorba

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

D.I.

D.II.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo

D.IV.

D.III.

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název

Ostatní  čerpání

4.

5.

1.

2.

3.



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Investiční fond

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Položka

Počáteční stav fondu k 1.1.

Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

Tvorba fondu

Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů

Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. douhod.majetku prováděné podle zřizovatelem schv.odpis.plánu

Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

157 766,50

122 536,00

122 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

185 302,50

Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

Převody z rezervního fondu

Čerpání fondu

Pořízení a technické zhodnocení hm.a nehm.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhod.majetku

Konečný stav fondu

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

F.I.

F.II.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo

F.IV.

F.III.

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název

1.

0,00Úhrada investičních úvěrů nebo půjček2.

95 000,00Odvod do rozpočtu zřizovatele3.

0,00Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost4.



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

ZÁKLADNÍ

Stavby

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Název položky

Stavby

Jiné inženýrské sítě

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

Bytové domy a bytové jednotky

Komunikace a veřejné osvětlení

9 520 337,00

0,00

9 520 337,00

0,00

0,00

0,00

0,00Ostatní stavby

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.

G.4.

G.5.

G.6.

G.1.

G.2.

G.3.

BĚŽNÉ
Číslo

položky

3 352 687,00

0,00

3 352 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 167 650,00

0,00

6 167 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 262 853,00

0,00

6 262 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NETTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO
MINULÉ

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

ZÁKLADNÍ

Pozemky

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Název položky

Pozemky

Ostatní pozemky

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

Stavební pozemky

Zastavěná plocha

188 572,48

0,00

0,00

0,00

184 345,48

4 227,00

Lesní pozemky

H.

H.4.

H.5.

H.1.

H.2.

H.3.

BĚŽNÉ
Číslo

položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 572,48

0,00

0,00

0,00

184 345,48

4 227,00

188 572,48

0,00

0,00

0,00

184 345,48

4 227,00

NETTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO
MINULÉ

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

ZÁKLADNÍ

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Název položky

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64

0,00

0,00

0,00Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.

I.1.

I.2.

BĚŽNÉ

Číslo
položky

0,00

0,00

0,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉ

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



Příloha

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

(v korunách Kč na 2 des. místa)

ZÁKLADNÍ

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64

0,00

0,00

0,00Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.

J.1.

J.2.

BĚŽNÉ

Číslo
položky

0,00

0,00

0,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



Příloha č. 5

sestavená k 31.12.2017

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov, 70844194

ZÁKLADNÍ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 10.01.2018

CZ NACE: 00000

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
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