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Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 
 

Zpracování je uloženo § 59, odst. 1  písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
 ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
Charakteristika organizace: 
 
 
Název organizace: Základní škola, Rokycany, Čechova 40 
 
Adresa:      Základní škola 

               Čechova 40 
  337 01  Rokycany 
 

 
Telefon:  371 723 255, 777 484 951 
 
Fax:        -  
 
E-mail:   zvs.rokycany@quick.cz 
 
www stránky: www.zscechova40-rokycany.cz/ 
 
IZO:         048 380 261      
 
IČO:           48 380 261     
 
REDIZO: 600 023 052 – identifikátor právnické osoby 
 
 
Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších     

předpisů 
 
 
 
Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 
 
 
Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31.8.2001, č.j.: 512/01, změna zřizovací 
listiny – Dodatek č. 1 – 7.11.2001, č.j.: H/632/01 (změna názvu školy od 1.11.2001), Dodatek 
č. 2 – 11.1.2006, č.j.: ŠMS/350/06 (změna názvu školy od 1.1.2006), Dodatek č. 3 - 
29.9.2009, č.j.: ŠMS/7711/09 (vymezení svěřeného majetku), Dodatek č. 4 - 24.3.2010, č.j.: 
ŠMS/3030/10 (vymezení svěřeného majetku). 



Součásti školy : 
 

Název školy IZO součásti Kapacita 

1. Základní škola (praktická a speciální) 048 380 261 106 žáků (80+26) 

2. Školní družina 110 036 531   10 žáků 

3. Přípravný stupeň ZŠ speciální 150 003 404     6 žáků 

 
Poznámka: Rozhodnutím KÚ PK byl u Přípravného stupně ZŠ speciální proveden výmaz 

z rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2011. 
 
 
 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

   
1. Čechova 40, 337 01 Rokycany 
2. Mlečice 90, 338 08 Zbiroh 

 

 
 
Vzdělávací program ( programy) školy: ( přesný název, číslo jednací ) 
 

Název vzdělávacího programu č. j. 

Vzdělávací program zvláštní školy 22 980/97-22 

Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně 
pomocné školy 

24 035/97-22 

Rehabilitační  vzdělávací program pomocné školy 15 988/2003-24 

Most do života – školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV upravující 
vzdělávání žáků s LMP 

140/2007 

Společně to zvládneme – školní vzdělávací program pro 
obor  vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a 
souběžným postižením více vadami zpracovaný podle     
RVP ZŠ speciální 

ZSCech40/5/10 

Zelená pro život - školní vzdělávací program pro obor 
vzdělávání  žáků se středně těžkým mentálním postižením 
zpracovaný podle RVP ZŠ speciální 

ZSCech40/6/10 

 
Poznámka: Výuka podle vzdělávacího programu zvláštní školy byla ukončena ve školním 

roce 2010/2011. 
   

 
 
Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 
 

Název oboru číslo oboru 

Kapacita 
poslední 

schválená 
k 1. 9. 2011 

Vyučován ve školním 
roce 

2010/11 2011/12 

Základní škola 79-01-C/001 80 Ano Ne 

Základní škola      79-01-C/01 80 Ano Ano 

Pomocná škola 79-01-B/001 26 Ano Ano 

Základní škola speciální 79-01-B/01 26 Ano Ano 



Poznámka: C/001 (obor na ZŠ praktické doběhl ve školním roce 2010/2011). 
        C/01   (nový obor na ZŠ praktické od 1.9.2007) – žáci vyučováni podle ŠVP. 
                   Schválená kapacita pro ZŠ (praktická) je 80 souhrnně pro oba obory.   
          

         B/001 (dobíhající obor na ZŠ speciální). 
        B/01   (nový obor na ZŠ speciální od 1.9.2010) – žáci vyučováni podle ŠVP. 
                   Schválená kapacita pro ZŠ (speciální) je 26 souhrnně pro oba obory.   

 
 
 
 
Doplňková činnost školy a školského zařízení : 
 
 Okruhy doplňkové činnosti nejsou samostatnou přílohou zřizovací listiny vymezeny, 
doplňková činnost nebyla v roce 2011 realizovaná. 

 
 
 
 
Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 

( fyzický stav/ přepočtený stav ) 
Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

19,373/17,791 15,373/14,716 

 
 
 

 

 

 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2011 Údaj podle statistických 
výkazů pro škol. r. 2011/2012 

Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, 
ubytovaných, stravovaných 

      ZŠ praktická      – 40 
      ZŠ speciální      – 23 
      Př.st ZŠ spec.   –   0 
      ŠD                     –  9  
      ZÚ                     – 22 
Celkem žáků školy  – 63 

      ZŠ praktická      – 31 
      ZŠ speciální      – 24 
      Př.st ZŠ spec.    –  0 
      ŠD                     –  7  
      ZÚ                     – 10 
Celkem žáků školy  – 55 

Počet tříd, skupin, výchovných 
skupin, zájmových útvarů, stupňů 

      ZŠ praktická       –  5 
      ZŠ speciální       –  3 
      Př.st ZŠ spec.    –  0 
      ŠD                      –  1  
      ZÚ                      –  3 
Celkem tříd školy      – 8 

      ZŠ praktická      –  4 
      ZŠ speciální      –  3 
      Př.st ZŠ spec.    –  0 
      ŠD                     –  1  
      ZÚ                     –  1 
Celkem tříd školy    –  7 

 
Poznámka: Jedna třída s pěti žáky ZŠ speciální je na odloučeném pracovišti Mlečice 90. 

 
 



Prospěch žáků ve školním roce 2010/2011 (v %) : 
 

Součást Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

ZŠ (praktická) 42,50 50,0 7,50 0,00 

ZŠ (speciální)   0,00 100,00 0,00 0,00 

Přípravný stupeň ZŠ 
speciální         

x x x x 

 
Poznámka: Dva žáci (6. a 8.ročník) neprospěli a opakují ročník. 

Jednoho žáka (7.ročník)  nebylo možno hodnotit (nedostavil se) ani v náhradním 
termínu a proto byl následně v souladu s příslušnou vyhláškou hodnoceni rovněž 
stupněm „neprospěl“. 

 
 
 
 
Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2010/2011 ( v %) : 
 

Součást Snížený stupeň z 
chování 

Neomluvené hodiny 

2. stupeň 3. stupeň 

ZŠ (praktická) 15,00 2,50 17,59 % , tj. prům. 48,30 

ZŠ (speciální) 0 0   0 % , tj. prům.   0,0 

Přípravný stupeň ZŠ speciální         x x x 

 
Poznámka:  Počet  a % neomluvených zameškaných hodin na ZŠ praktické ovlivnil zejména 

1 žák (1 140 hodin), který se svými rodiči opustil naši republiku, aniž by byl 
odhlášen ze školy. Bez tohoto žáka by byl celkový počet zameškaných 
neomluvených hodin 816 (8,90 %, průměr 20,40).  

 
 
 

 
 

Počet absolventů školy ve školním roce 2010/2011 : 
 

Součást Počet absolventů 

ZŠ (praktická) 7 

ZŠ (speciální) 4 

Přípravný stupeň ZŠ speciální         0 

 
Poznámka:  Na střední školu byli přijati všichni přihlášení žáci ZŠ praktické, tj. 4 žáci a ZŠ 

speciální, tj. 1 žákyně.  Přihlášku  nepodali 3 žáci ZŠ praktické a 3 žáci ZŠ 
speciální. 

 
 
 
 
Kurzy k doplnění vzdělání : 
 
Počet kurzů k doplnění základního vzdělání  Počet absolventů ve školním roce 2010/2011 

0 0 



Výsledky hodnocení ČŠI  v roce 2011 : 
 

Ve školním roce 2010/2011 vykonala na škole ČŠI inspekci ve dnech 14. až 15.2.         
a  4.3.2011.  

 
Předmět inspekční činnosti:  

  
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, získávání a analýza informací      

o vzdělávání žáků o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy 
základní školou podle § 174 odst. 2, písm. b) zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu         
a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 
písm. c) školského zákona. Inspekční činnost bude zaměřena na žáky vzdělávající se 
v oborech vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální. 

 
Závěry, celkové hodnocení školy: 
 
Činnost základní školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol                 

a školských zařízení a vykazuje funkční stav. 
Oba školní vzdělávací programy vycházejí z reálných podmínek školy a jsou po 

odstranění zjištěných nedostatků v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor 
základní školy speciální. 

Ředitel školy má dlouholetou zkušenost v oblasti řízení, je iniciativní, daří se mu 
postupně zlepšovat materiální podmínky aktivní účastí školy v rozvojových programech. 
Přidělené finanční prostředky vynakládá efektivně. 

Pozitivem je plně odborně kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků, který se 
průběžně vzdělává. Při výuce je ze strany pedagogů důsledně využíván diferencovaný 
přístup zohledňující individuální zvláštnosti a potřeby žáků s mentálním postižením a se 
souběžnými více vadami. 

Spolupráce se sociálními partnery má kladný vliv na všestranný rozvoj mentálně 
handicapovaných žáků a významným způsobem podporuje jejich začlenění do běžného 
života. 

Škola je úspěšná ve vytváření bezpečného, podnětného a nestresujícího prostředí pro 
žáky i pracovníky školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o hospodaření (v Kč): 
 

1. Sumář Výkazu zisku a ztrát za rok 2011 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
( v tisících Kč sestavený k 31. 12. 2011) 

 

 

Číslo    Název položky    Synt.     Hlavní  Hospodářská 

položky         účet      činnost    činnost 

===================================================================================  

A.  NÁKLADY CELKEM           9 115 

=================================================================================== 

I. Náklady z činnosti           9 107 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Spotřeba materiálu          501  109 

 2. Spotřeba energie          502  455 

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek      503 

 4. Prodané zboží           504 

 5. Opravy a udržování          511  165 

 6. Cestovné           512    2 

 7. Náklady na reprezentaci         513 

 8. Ostatní služby          518  337 

 9. Mzdové náklady          521     5 278 

10. Náklady z dávek sociálního zabezpečení       523 

11. Zákonné sociální pojištění        524     1 789 

12. Jiné sociální pojištění         525 

13. Zákonné sociální náklady         527   53 

14. Jiné sociální náklady         528   26 

15. Daň silniční           531 

16. Daň z nemovitosti          532 

17. Jiné daně a poplatky         538 

18. Vratky daní z nadměrných odpočtů       539 

19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení       541 

20. Jiné pokuty a penále         542 

21. Dary            543 

22. Prodaný materiál          544 

23. Manka a škody           547 

24. Tvorba fondů           548 

25. Odpisy dlouhodobého majetku        551   406 

26. Zůstatková cena prodaného         552 

27. Zůstatková cena prodaného         553 

28. Prodané pozemky          554 

29. Tvorba a zúčtování rezerv         555 

30. Tvorba a zúčtování opravných položek       556 

31. Náklady z odepsaných pohledávek        557 

32. Ostatní náklady z činnosti        549    22 

------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Finanční náklady           7 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Prodané cenné papíry a podíly        561 

 2. Úroky            562 

 3. Kurzové ztráty          563 

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou       564 

 5. Ostatní finanční náklady         569     7 

------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Náklady na nezpochybnitelné nároky 

------------------------------------------------------------------------------------    

 1. Náklady na nároky na prostředky státního      571 

 2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů      572 

 3. Náklady na nároky na prostředky státních       573 

 4. Náklady na ostatní nároky         574 

------------------------------------------------------------------------------- ----- 



------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Náklady ze sdílených daní 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Náklady ze sdílené daně z příjmů   581 

 2. Náklady ze sdílené daně z příjmů   582 

 3. Náklady ze sdílené daně z přidané    584 

 4. Náklady ze sdílených spotřebních daní   585 

 5. Náklady ze sdílených majetkových daní   586 

 6. Náklady ze sdílené silniční daně   588 

===================================================================================== 

B.  VÝNOSY CELKEM         8 674 

===================================================================================== 

 I. Výnosy z činnosti                                                 42 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků    601 

 2. Výnosy z prodeje služeb     602 

 3. Výnosy z pronájmu      603 

 4. Výnosy z prodaného zboží     604 

 5. Výnosy ze správních poplatků    605 

 6. Výnosy z místních poplatků    606 

 7. Výnosy ze soudních poplatků    607 

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů    609 

 9. Změna stavu nedokončené výroby    611 

10. Změna stavu polotovarů     612 

11. Změna stavu výrobků      613 

12. Změna stavu ostatních zásob    614 

13. Aktivace materiálu a zboží    621 

14. Aktivace vnitroorganizačních služeb   622 

15. Aktivace dlouhodobého nehmotného    623 

16. Aktivace dlouhodobého hmotného     624 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   641 

18. Jiné pokuty a penále     642 

19. Výnosy z odepsaných pohledávek    643 

20. Výnosy z prodeje materiálu    644 

21. Výnosy z prodeje dlouhodobého    645 

22. Výnosy z prodeje dlouhodobého     646 

23. Výnosy z prodeje pozemků     647 

24. Čerpání fondů       648     42 

25. Ostatní výnosy z činnosti     649 

------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Finanční výnosy            1 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů  661 

 2. Úroky        662      1 

 3. Kurzové zisky       663 

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   664 

 5. Výnosy z dlouhodobého finančního    665 

 6. Ostatní finanční výnosy     669 

------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Výnosy z daní a poplatků 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob   631 

 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob   632 

 3. Výnosy ze sociálního pojištění    633 

 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty    634 

 5. Výnosy ze spotřebních daní    635 

 6. Výnosy z majetkových daní     636 

 7. Výnosy z energetických daní    637 

 8. Výnosy ze silniční daně     638 

 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků   639 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků     8 632 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy z nároků na prostředky státního   671   

 2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů   672  8 632 

 3. Výnosy z nároků na prostředky státních   673 

 4. Výnosy z ostatních nároků     674 

----------------------------------------------------------------------------------- 

V.  Výnosy ze sdílených daní 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů    681 

 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů    682 

 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané   684 

 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní   685 

 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní   686 

 6. Výnosy ze sdílené silniční daně 688 

----------------------------------------------------------------------------------- 

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                                 27 

 2. Daň z příjmů       591 

 3. Dodatečné odvody daně z příjmů    595 

 4. Výsledek hospodaření po zdanění                                    27 

 
 
2. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2011 (v Kč): 
 

Dotace poskytnuté všemi 
poskytovateli 

Poskytnuto 
k 31.12.2011 

Použito k 
31.12.2011 

Vratky  dotací 
celkem 

A 1 2 3 

Poskytnuté  dotace celkem (= ř.1.+ ř.2.) 7 180 648,-     7 180 648,-    0,- 

    

v tom:    

   1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 6 414 000,- 6 414 000,-    0,-                 

       v tom:    

                a) platy 4 668 000,- 4 668 000,-    0,- 

                b) OON 37 000,-       37 000,-    0,- 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +   
ONIV) 

1 709 000,- 1 709 000,-    0,- 

       z toho: DVPP -          4 726,52     0,- 

    

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 766 648,- 766 648,-     0,- 

   (uvedené v číselníku účelových znaků)    

33015 Podpora řešení specifických 
problémů RgŠ  

548 000,-        548 000,-       0,- 

33017 Školní potřeby pro žáky              
1. ročníku základního vzdělávání 

4 000,- 4 000,- 0,- 

33025 Vybavení škol pomůckami 
kompenzačního a rehabilitačního 
charakteru 

29 000,-       29 000,-       0,- 

33027 Posílení platové úrovně ped. 
pracovníků s VŠ vzděláním, kteří 
splňují odbornou kvalifikaci podle 
zákona č. 563/2004 

104 000,- 104 000,-  0,- 

33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky 
a studenty se sociálním 
znevýhodněním 

81 648,- 81 648,- 0,- 



Poznámka: Finanční prostředky pro DVPP nebyly pro rok 2011 pevně stanoveny, organizace   
vyčerpala celkem částku 4 830,- Kč, z toho hrazeno z přímých výdajů        
4 726,52 Kč, zbývajících 103,48 Kč hrazeno z RF.  

 
 
 
 

3. Peněžní fondy (v Kč): 
 

Peněžní fondy 
organizace 

Číslo  
účtu 

Stav k 
1.1.2011 

Tvorba 2011  
Čerpání 

Stav k 
31.12.2011 

Změna stavu 
za rok 2011 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje 

2 3 4 5 6 7 (=6-2) 

Fond odměn 411       56 987,00        0,00         0,00 29 154,00            27 833,00        -29 154,00 

FKSP 412 141 005,81 x 52 663,84 53 298,00 143 490,43 2 484,62 

Rezervní fond 413 426 972,61 0,00 0,00 12 349,84 414 622,77 -12 349,84 

Rezervní fond 414 0,00 0,00 352 392,00 0,00 352 392,00 352 392,00 

Investiční fond 416  1 955 446,66             0,00 405 529 ,00     0,00 2 360 975,66    405 529,00 

Celkem  2 580 412,08 0,00 810 584,84 94 801,84  3 299 313,20 718 901,78 

 

        Poznámky: FKSP byl v roce 2011 tvořen ve výši 1 % objemu zúčtovaných mezd včetně  
prostředků z fondu odměn a náhrad mezd za první 3 týdny pracovní neschopnosti; 
v roce 2011 účetně odvedeno do FKSP 52 663,84 Kč. 

               Investiční fond byl  tvořen  odpisy majetku, v r. 2011 tyto odpisy činily 405 529,- Kč.  
Nečerpané prostředky projektu „Peníze školám“ z evropských fondů byly  
převedeny do rezervního fondu, který slouží pro tyto účely (účet 414). 

 
 
 
4. Krytí účtů peněžních fondů (v Kč): 
                                                                                                                                         
 
Název bankovního účtu 

rok 2011 

Běžný účet 
241 

Ostatní běžné účty 
245 

Běžný účet FKSP 
243 

Fond odměn 56 987,00  0,00                        0,00 

FKSP                             0,00 0,00              143 347,52 

Rezervní fond 777 161,13 0,00                        0,00 

Investiční fond 2 360 975,66 0,00                        0,00 

CELKEM FONDY 3 195 123,79 0,00               143 347,52 

 
Poznámky: 
- Rozdíl mezi fyzickým stavem  běžného účtu  fondu odměn a stavem účtu 411 činí              

k  31.12.2011 částku 29 154 Kč. Tato částka představuje čerpání v závěru roku 2011          
z  tohoto fondu na dofinancování odměn. Úhrada z bankovního účtu byla pak provedena 
v lednu 2012. 

- Rozdíl mezi fyzickým stavem běžného účtu rezervního fondu a účetním stavem účtů 413    
a 414 je dán charakterem jeho čerpání – účetně čerpáno na dofinancování některých 
plateb koncem roku, úhrada pak provedena následně v novém roce. Na účtu 241 12 (RF) je 
vykázán zůstatek nečerpaného projektu financovaného z prostředků evropských fondů. 

- Obdobná situace nastala mezi účetním stavem FKSP a stavem jeho běžného účtu , rozdíl 
(142,91 Kč), spočívá ve fyzickém převodu úroku za měsíc prosinec 2011 z účtu FKSP         
a doplnění prostředků na běžný účet FKSP, které si spořitelna vyinkasovala v závěru roku 
z tohoto účtu. 

   
Všechny výše uvedené rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem fondů a jejich 

běžných účtů byly vyrovnány příslušnými převody hned v měsíci lednu následujícího roku.  



5. Přehled o stavu pohledávek: 
 

Stav pohledávek k 31. 12. 2011 : účet 314 25 875,--  Kč 
      účet 377      181,--  Kč 
      účet 385        38,09 Kč 
 

Pohledávky celkem:     26 094,09 Kč 
Pohledávky do lhůty splatnosti:   26 094,09 Kč 

 
 Pohledávky po lhůtě splatnosti:            0,--  Kč  

 
 
 
6. Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů: 

 
 Limit zaměstnanců: 17,79     skutečnost:            17,791 

 
 Platy:      4 668 000,- Kč     čerpáno:     4 697 154,-  Kč 
  

Z toho vyplaceno z fondu odměn 29 154 Kč.                     
 
 OPPP:           37 000,- Kč     čerpáno:          37 234,-  Kč 
 

Rozdílná částka 234 Kč byla vyplacena z rezervního fondu.  
 

Ve skutečně čerpané sumě na platy zaměstnanců nejsou uvedeny mzdové  
prostředky z rozvojových programů. 

 
 
 

  Ostatní neinvestiční prostředky na přímé výdaje ve školství:  
   
  Rozpočet: 1 709 000,- Kč     čerpáno:     1 709 000,-  Kč 
 
  Rozvoj. program UZ 33015: rozpočet  548 000,- Kč  čerpáno:         548 000,- Kč 
 
  Rozvoj. program UZ 33017: rozpočet      4 000,- Kč čerpáno:      4 000,- Kč 
 
  Rozvoj. program UZ 33025: rozpočet    29 000,- Kč čerpáno:    29 000,- Kč 
 
  Rozvoj. program UZ 33027: rozpočet  104 000,- Kč čerpáno: 104 000,- Kč 
 
  Rozvoj. program UZ 33457: rozpočet    81 648,- Kč čerpáno:   81 648,- Kč 
 

 
 
 

7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:  
 
  Organizace za rok 2011 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 27 433,64 Kč. 

Byl vytvořen ušetřenými prostředky rozpočtu pro provozní výdaje (energie). 

  
                        Dle zákona č.250/2000 Sb.  navrhujeme  částku 13 000,- Kč  přidělit do fondu odměn 

a částku 14 433,64  Kč do rezervního fondu.  



Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 
  

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 je jedinou speciální školou bývalého 
regionu okresu Rokycany, kde žáci plní povinnou školní docházku. Specifikem práce je  
existence odloučeného pracoviště v obci Mlečice pro mentálně postižené žáky z „DZK“ ve 
Zvíkovci. 
 
 Ve školním roce 2010/2011 škola základní úkoly splnila. Přispělo k tomu i vcelku dobré 
ekonomické zajištění provozu ze strany zřizovatele -  Plzeňského kraje. Využívání zařízení 
školy včetně vybavení nábytkem, didaktickou technikou, výpočetní technikou a učebními 
pomůckami dává v současnosti i budoucnosti všechny potřebné předpoklady pro úspěšnou 
práci s mentálně postiženými žáky i pro žáky s kombinovaným postižením. Je však nutné 
průběžně doplňovat jednotlivé kabinety vhodnými moderními pomůckami, novou výpočetní 
technikou, SW  a pokračovat v úpravách interiéru budovy i areálu školy.  

 
Ekonomické zajištění školy v roce 2011 bylo dobré. Značná úspora se projevila díky 

jednotnému dodavateli elektrické energie pro Plzeňský kraj od poloviny roku, což  vedlo 
k úspoře téměř 100 tis. Kč proti loňské skutečnosti. Velkým přínosem se jeví rovněž jednotný 
provozovatel pevných hlasových služeb v tomtéž období, který s sebou přinesl finanční efekt 
cca 10 tis. Kč. V důsledku této významné úspory mohla škola přistoupit k nutné náročnější 
údržbě objektu, jako byl nátěr střechy v částce 58 tis. Kč, či tapetování a malování za      
47,5 tis. Kč. Jako každý rok, tak i v roce 2011 byly hned po elektřině druhou nejsilnější 
položkou odpisy dlouhodobého majetku, v roce 2011 bylo dle schváleného odpisového plánu 
do investičního fondu  převedeno 406 tis. Kč. Položka služby představuje celoroční náklady 
hrazené průběžně smluvním dodavatelům za trvalé měsíční služby, jako jsou telefonní 
poplatky, stočné, vzdělávání, provoz počítačové sítě, revize všeho druhu, stravování žáků    
a zaměstnanců, údržba softwaru, monitorovací poplatek za elektronické střežení objektu      
a provoz odloučeného pracoviště v Mlečicích.  

Problémem, který se stupňuje, je nedostatek finančních prostředků na vzdělávání PP, 
na moderní školní pomůcky (přímé ONIV).  

 
Minimální je možnost odměňovat nenárokovými složkami platu. Limit prostředků na 

platy v tomto kalendářním roce zatím neumožňuje ocenit aktivitu většiny pedagogických 
pracovníků školy nenárokovými složkami platu za mimořádnou práci. 

 
Přetrvává problém včasného omlouvání nepřítomnosti žáků jejich rodiči. Trpělivou     

a soustavnou prací třídních učitelů a výchovného poradce a za spolupráce s oddělením péče 
o dítě MěÚ Rokycany se situace postupně dílčím způsobem zlepšuje. Zastavil se však trend 
zlepšování samotného chování a jednání většiny žáků i jejich vztahu k majetku školy. Třídní 
učitelé konstatují stále složitější spolupráci s většinou rodičů, podpora výchovného působení 
na žáky je z jejich strany nízká.  

 
Vcelku úspěšně se daří efektivně využívat učebnu výpočetní techniky i počítačů ve 

třídách většinou pedagogů, děti zde pracují se zájmem. Potřebné zkušenosti se získávají 
v práci s interaktivní tabulí a s efektivitou jejího využívání. 

 
V závěru minulého školního roku škola podala projekt „Učíme se pro budoucnost“ 

v rámci projektu „EU peníze školám“. Náš projekt uspěl, škola obdržela od MŠMT ČR dotaci 
a čerpá ji v souladu s projektovým zámětem na využívání ICT technologií ve výuce. Projekt 
bude ukončen v březnu 2014. 

 
 Dlouhodobým pozitivem práce školy je podrobná znalost individuálních problémů 
žáků a z toho vyplývajících  individuálních přístupů učitelů k žákům. 
 



 Vzhledem k nárůstu počtu žáků s těžšími formami mentálního postižení i počtu žáků se 
specifickými zdravotními problémy i poruchami chování je práce pedagogů stále náročnější  
a složitější. Z tohoto důvodu je nezbytná práce dalších pedagogických pracovníků 
(vychovatelé a asistenti) zejména ve třídách ZŠ speciální. V tomto školním roce škola nově 
využívá i práci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.  
 

Cíl práce školy - rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků s mentálním postižením, 
poskytovat jim vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v běžném životě, se 
celkově daří postupně naplňovat. Specifický význam školy spočívá v tom, že vedle působení 
na celkový rozvoj žáků speciálně pedagogickými metodami při aktivizování jejich schopností 
musí velmi často odstraňovat i závažné nedostatky způsobené negativními vlivy rodiny         
a prostředí, ve kterém žáci žijí. To ovlivňuje jejich dosavadní vývoj, vztah ke školní práci         
a vzdělávání. Toto vše samozřejmě při respektování jejich individuality a schopností.  

Již druhým školním rokem se po všech stránkách negativně projevuje mediální 
kampaň a snahy části úředníků MŠMT a zástupců některých neziskových organizací            
o zásadní změny v systému speciálního školství, týkající se zejména perspektivy práce 
s žáky na ZŠ praktické. Bez potřebných, zejména praktických znalostí a zkušeností přichází 
s nefunkčními řešeními. To vytváří nepříznivé klima, klesající počet žáků a nejasnou 
perspektivu další smysluplné práce. 
 

 
  

 
V Rokycanech dne 12.4.2012 
 
     
                                Mgr. Josef  U n g e r m a n 
             ředitel školy 
 
  


