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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 

název školy Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká 
sídlo školy Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou 
odloučené pracoviště Vinařického náměstí 359, 375 01 Týn nad Vltavou 
typ organizace Příspěvková 
zřizovatel město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2 
ředitelka školy Mgr.Alena Studenovská 
statutární zástupce ŘŠ Karel Vála 
zástupkyně ŘŠ Mgr. Zdeňka Hájková 
e-mail: a.studenovska@seznam.cz, zshlinecka@volny.cz, 

zdenahajkova@seznam.cz 
webové stránky www.zshlinecka.cz 
školská rada pracuje od 1.9.2005 

 
 

 
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
 

Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2.stupněm, 2 speciálními třídami, školní 
družinou a školní jídelnou. Je právním subjektem. Výuka v ZŠ Hlinecká byla zahájena dne 1.9.1992 
po ukončení činnosti v budově na Vinařického náměstí. Od roku 1996 na základě zvyšování počtu 
žáků byla zrekonstruována bývalá budova školy. Jednotlivá pracoviště školy jsou tedy rozmístěna ve 
dvou budovách. Většina tříd, správní centrum, školní jídelna jsou umístěny v budově na Hlineckém 
sídlišti, 8 tříd 1.stupně ( 3. – 5.p.r. ) a výdejna obědů v budově na Vinařického náměstí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.studenovska@seznam.cz
mailto:zshlinecka@volny.cz
mailto:zdenahajkova@seznam.cz
http://www.zshlinecka.cz
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Vývoj naplněnosti školy k 1.9.2004 : 
 
 

školní rok  Žáků  Tříd pedagogů poznámka 
89/90 489 17 26  
90/91 504 19 28  
91/92 503 20 29 1 devátá tř. 
92/93 529 22 32 1 devátá tř. 
93/94 523 22 31  
94/95 545 23 33  
95/96 596 24 33  
96/97 651 28 37 povin. 9. roč. 
97/98 671 28 34  
98/99 706 30 36  
99/00 718 31 38  
00/01 729 32 43 příchod ZVŠ 
01/02 719 33 43 2 spec.třídy 
02/03 705 33 42 2 spec.třídy 
03/04 681 30 40 2 spec.třídy 
04/05 670 29 39 2 spec.třídy 

 
 

 Vývoj počtu žáků
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             Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Do sítě škol byla zařazena             
s účinností od 27.3.1996. 
 

3.TECHNICKÝ STAV BUDOV A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Celkový technický stav budov je dobrý, výhledově je nutné počítat s výměnou oken a             
s rekonstrukcí výtahu v budově na Hlineckém sídlišti. Ta byla zkolaudována 18.10.1993. Kolaudace 
budovy na Vinařického náměstí proběhla 22.července 1997, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 
28.8.1997. Škola na Hlineckém sídlišti byla postavena jako 16-ti třídní se 4 odbornými učebnami 
( F, CH, VV, dílny ). V budově na Hlineckém sídlišti bylo umístěno 21 tříd, odborné učebny sloužily 
jako kmenové třídy. V budově na Vinařického náměstí se učily děti v 8 třídách 1.stupně ( 3 třetí, 
3 čtvrté třídy a 2 páté třídy ). 
Hlavní budova školy je vybavena kuchyňkou, dvěma tělocvičnami, školními dílnami, dvěma 
počítačovými učebnami. V budově na Vinařického náměstí je vybudován tělocvičný sálek. U školy na 
Hlineckém sídliště je školní pozemek, školní hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a antukovým 
hřištěm. Školní hřiště bylo městským zastupitelstvem určeno jako veřejné prostranství.  
 Dle požadavků hygieny byly na základě vyhlášky 137/2004 Sb. provedeny stavební úpravy ve 
školní kuchyni a v polovině budovy Hlinecká byly provedeny úpravy sociálního zařízení – přivedením 
teplé vody na žákovské WC. Školní kuchyně byla vybavena i některými novými spotřebiči a 
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pracovními stoly, které škole bezplatně převedlo město Týn nad Vltavou. 
 
Fond učebnic je dostatečný a odpovídá vzdělávacím programům školy. Jeho obměna probíhá podle 
finančních možností školy 
 Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni. Nedostává se ale modernější a 
výkonnější výpočetní techniky. 

 
Materiální zabezpečení školy je dobré. 

  
 

4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 
 
Školní rok 2004-2005 byl zahájen se 670 žáky ve 29 třídách, ukončen pak se 662 žáky. Z celkového 
počtu žáků bylo k 30.6.2005  21 mentálně postižených žáků 6.- 9.tříd integrovaných z původní  
Zvláštní školy v Týně nad Vltavou. 
 
počet tříd, žáků a pedagogů na třídu k 30.6.2005 : 
 

 TŘÍDY ŽÁCI PEDAGOGOVÉ 
I.st. 15 350 16,0 
II.st. 12 291 19,3 

spec.tř. 2 21 2,7 
celkem 29 662 38 

 
počet žáků ve třídách k 30.6.2005 : 
 

třída žáci chlapci dívky 
1.A 26 12 14 
1.B 24 10 14 
1.C 25 12 13 
2.A 23 9 14 
2.B 23 9 14 
2.C 22 8 14 
3.A 22 9 13 
3.B 22 10 12 
3.C 21 10 11 
4.A 19 12 7 
4.B 21 11 10 
4.C 21 11 10 
5.A 27 9 18 
5.B 25 12 13 
5.C 29 13 16 
6.A 27 13 14 
6.B 26 13 13 
6.C 24 12 12 
7.A 25 13 12 
7.B 24 12 12 
7.C 24 10 14 
8.A 28 15 13 
8.B 27 13 14 
8.C 28 15 13 
9.A 18 11 7 
9.B 18 11 7 
9.C 22 12 10 

6.+ 7.Z 10 7 1 
8.+ 9.Z 11 5 6 
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průměrný počet žáků na třídu k 30.6.2005 : 
 

I. st. 23,33  
 II.st. 24,25   

spec.tř. 10,50 
  celkem ZŠ bez ST 23,74 

 
spádové obvody školy 
 
Městské zastupitelstvo v Týně nad Vltavou vydalo na svém zasedání dne 14.12.1995 na základě 
zákona o obcích č. 367/90 a zákona 564/90 Sb., o správě a samosprávě ve školství obecně platnou 
vyhlášku, kterou stanovila pro týnské školy spádové obvody. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne  
1.1.1996.  
 
Spádový obvod ZŠ Hlinecká tvoří : 
- části města Týn nad Vltavou : pravý břeh Vltavy mimo spádové území ZŠ Malá Strana, 
                                                  Koloděje nad Lužnicí 
- okolní obce : Bečice, Dobšice, Horní Kněžeklady, Hluboká - Kostelec, Žimutice, Pořežany, 
                       Smilovice, Třitím, Hosty, Nuzice, Netěchovice, Štipoklasy 
 
 Ve školním roce 2004/2005 dojíždělo do školy z okolních obcí 107 žáků, t.j. 16,16 % 
 
 Do 1.tříd nastoupilo v září 2004 75 dětí. Žádný dodatečný odklad školní docházky 
nebyl ve školním roce 2004/2005 udělen. 
 
 K zápisu do 1.tříd přišlo v lednu 2005 67 dětí. Bylo uděleno 12 odkladů povinné školní 
docházky, do 1.tříd by mělo nastoupit 55 nových žáků. 
 
 Během školního roku 2004/2005 byli dva žáci 1.stupně ZŠ přeřazeni do speciální třídy, kde 
se vyučuje podle osnov ZVŠ. Přešli do 1. a 2. speciální třídy na ZŠ Malá Strana. 1 žák 7.ročníku 
byl zařazen do speciální třídy s osnovami ZVŠ na naší škole. 
 
  Žáci trpící vývojovými poruchami  navštěvovali 2 dyslektické kroužky a při výuce v 
jednotlivých předmětech s nimi bylo pracováno podle individuálních plánů.  
Ve 3.ročníku byla pro děti s vývojovou poruchou učení zřízena speciální hodina českého jazyka, v níž 
v době, kdy ostatní žáci měli hodinu českého jazyka, prováděla paní učitelka s dětmi cvičení 
pomáhající zmírnit indikovanou poruchu. 
Počet integrovaných žáků byl v září 2004  52 + 20 mentálně postižených, k 30.6.2005 pak 54 + 21 
mentálně postižených žáků speciálních tříd.  
 
integrovaní žáci : 
 

Ročník k 30.6.2005 
1.ročník 0 
2.ročník 1 
3.ročník 7 
4.ročník 8 
5.ročník  9 
6.ročník  7 
7.ročník  12 
8.ročník  4 
9.ročník  6 

speciální třídy 21 
 
 U většiny dětí ( 50 ) se jedná o kombinaci poruch ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 
dyskalkulie, hyperaktivita s LMD, porucha pozornosti, dysfázie ), 4 žáci mají jednu vývojovou poruchu 
– dysortografii. 2 žáci základní školy jsou tělesně postiženi ( 2 žáci 5.ročníku, jeden z nich vozíčkář ).  
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Z 21 mentálně postižených žáků 2 mají kombinované vady – mentální + tělesné postižení ( jeden 
z nich vozíčkář ). 13 žáků má integraci do konce školní docházky. Na škole pracovali s tělesně 
postiženými žáky – vozíčkáři -  2 pedagogičtí asistenti ( úvazek 21,43 + 46,42 )% 
 
 Velmi dobrá byla spolupráce s PPP v Českých Budějovicích, s DC Arpida a především s SPC 
při ZŠ pro nemluvící v Týně nad Vltavou.  
 
 Na začátku školního roku proběhly 2 pracovní porady zaměřené na práci s integrovanými 
žáky. Pro všechny integrované žáky byly zpracované individuální vzdělávací programy pro jednotlivé 
předměty, s nimiž byli seznámeni rodiče a které byly předloženy ke kontrole a schválení PPP či SPC. 
3 žáci školy mají vývojové poruchy učení takového rozsahu, že pro ně byly zpracované individuální 
plány ve všech předmětech. 
Vyučující měsíčně písemně hodnotili výsledky své práce s integrovanými žáky. U 3 žáků byly 
vývojové poruchy učení zlepšeny tak, že integrace byla ukončena během školního roku. 
 
 Pro žáky dočasně opožděné ve výuce byly zřízeny doučovací skupiny. Doučování 
navštěvoval žák vždy po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva.  
 
 

5. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 
 
  pracovníků celkem               63 
   z toho muži     7 
             ženy               56 
  pedag. pracovníci celkem  43 
   z toho učitelé   39 
            vychovatelky ŠD + PA     4  
  ostatní zaměstnanci celkem  20 
   z toho THP     2 
   školník      2  
   uklízečky     7 
   vedoucí škol. jídelny    1 
   pracovnice škol. jídelny     8  
 
 Vedení školy tvořila ředitelka školy, statutární zástupce ředitelky školy a zástupkyně ředitelky 
školy, která sídlí v budově na Vinařického náměstí. 
 
            Ve školním roce 2004/2005 nedošlo k personálním změnám během školního roku. 
              

Ve školním roce 2004/2005  pracovaly na škole 4 paní učitelky – důchodkyně ( dvě na 
částečný úvazek ). 
 
 Ve škole učila 1 paní učitelka se středoškolským vzděláním. Svou kvalifikaci si doplňuje 
vysokoškolským studiem na PF v Plzni. 
 
Na škole pracovalo 15 dojíždějících pedagogů, což je 38 % . 3 pedagogové dojíždějí z Českých 
Budějovic, 3 z Hluboké, 4 z Dolního Bukovska, 1 z Dřítně, 1 z Bechyně, 1 ze Ševětína a 2 z blízkého 
okolí Týna. 
 
 Vzhledem k opětné velké nemocnosti pedagogů bylo velmi obtížné zajistit suplování. Za 
nemocné  a vyučující uvolněné na studium nebylo během školního roku suplováno pouze 
 9 pracovních dní.   
 
Tradiční potíže má škola se zajištěním potřebného počtu aprobovaných angličtinářů pro 2.stupeň ZŠ, 
7 vyučujících si doplňuje vzdělání v různých jazykových kurzech. Přesto jsme se snažili zajistit 
aprobovanost výuky. Ve školním roce 2004/2005 vyučovali učitelé ZŠ i ve speciálních třídách. 
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odučených aprobovaných hodin bylo : 
 

 % 
I. st. 93,7 
II. st. 92,5 

spec. Třídy 77,2 
 
průměrný věk pedagogických pracovníků : 
 

 do 30 let do 40 let do 50 let  do 60 let nad 60 let průměr 
učitelé 3 11 10 11 4 45,48 
vychovatelky 0 0 2 2 0 48,75 

 
 

6. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 
 

Ve školním roce 2004/2005 se vyučovalo podle schválených učebních programů: 
 
1. Základní škola -  č.j. 16 847/96 – 2   2. ZVŠ – číslo  - č.j. 22980/97 - 22 
výuka probíhala ve všech třídách       výuka probíhala ve dvou speciálních třídách  
všech ročníků ZŠ     ( 6. – 9. ročník ) 
 
volitelné předměty  : 

 
 Žákům bylo nabídnuto sedm povinně volitelných předmětů. Podle zájmu dětí byly otevřeny a 
vyučovány : 
    
7.třída - informatika ( 2 oddělení )              29 žáků 
             - technické činnosti   19 žáků 
 - domácnost    14 žáků 
 - sportovní hry    11 žáků 
 Žáci, kteří si vybrali domácnost a sportovní hry, měli jako 3.hodinu volitelného předmětu 
 1 hodinu informatiky. 
 
8.třída - informatika ( 2 oddělení )   31 žáků 
           - technické činnosti   17 žáků 
           - domácnost    18 žáků 
           - sportovní výchova      17 žáků 
 
9.třída - informatika ( 2 oddělení )  30  žáků 
           - technické činnosti   18 žáků 
           - domácnost    10 žáků 

 
Velký zájem je především o výuku informatiky. Aby škola uspokojila zájem žáků o tento 

předmět, byla v roce 1995 vybudována první učebna informatiky, vybavená většinou darovanými 
počítači různého stáří a výkonnosti. V roce 2000 byla tato učebna zasíťována a v roce 2001 za 
finančního přispění JETE připojena na internet. Od počátku školního roku 2002/2003 v rámci akce 
Internet do škol byla na škole zprovozněna druhá počítačová učebna s 11 novými PC. Během 
školního roku mohli žáci při výuce používat 26 PC. V roce 2003 se nám podařilo provést připojení na 
internet do všech tříd a kabinetů v polovině budovy. V roce 2004 jsme připojení dokončili v celé 
budově. V současné době mají vyučující k dispozici v každém kabinetě počítač připojený na síť a 
internet. Velkým problémem je ale jejich zastaralost a většinou již nevyhovující parametry. 
 
Na škole se ve školním roce 2004/2005 nevyučovaly nepovinné předměty . Pracovalo zde 1 oddělení 
ZTV , do něhož bylo na doporučení pediatrů zařazeno 13 žáků.  
 
 Při sestavování učebních plánů a výběru učebnic bylo spolupracováno se spádovou 
málotřídní školou v Žimuticích a Kostelci. 
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1. stupeň - celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům 
 

Předmět 1.r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 
český jazyk 9 10 10 7 7 
matematika 4 5 5 5 5 
prvouka 2 2 3 - - 
přírodověda - - - 
vlastivěda - - - 3 4 

hudební výchova 1 1 1 1 1 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
tělesná výchova 2 2 2 2 2 
cizí jazyk - - - 3 3 

c e l k e m 20 22 23 24 25 
 

2. stupeň - celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům 
 

Předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
český jazyk 5 4 5 4,5 
matematika 5 4 5 4,5 
cizí jazyk 3 3 3 3 
občanská výchova 1 1 1 1 
zeměpis 1 2 1 2 
přírodopis 2 1 2 2 
dějepis 2 2 2 2 
fyzika 1 2 2 2 
chemie   2 2 
tělesná výchova 2 2 2 2 
výtvarná výchova 2 2 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti 1 1 1 1 
rodinná výchova 1 1 1 1 
volitelný předmět  3 2 2 

c e l k e m 27 29 31 31 
 

2.stupeň – speciální třídy celkový přehled dotace hodin jednotlivým předmětům 
 

Předmět 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
český  jazyk 6 5 5 5 
matematika 5 5 4 4 
přírodověda 1    
vlastivěda 1    
občanská výchova  1 1 1 
zeměpis  2 1 1 
přírodopis  2 2 2 
dějepis  1 1 1 
fyzika  1 1 1 
rýsování   1 1 
tělesná výchova 3 3 3 3 
výtvarná výchova 1 1 1 1 
hudební výchova 1 1 1 1 
pracovní činnosti 5 6 6 6 
řečová výchova 1    
doplňková hodina 1 1 1 1 
chemie    1 

c e l k e m 25 29 28 29 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 Klasifikace žáků proběhla podle klasifikačního řádu . 1 žákyně speciální třídy  má pro velký 
počet zameškaných hodin ze zdravotních důvodů odloženou klasifikaci do 15.10.2004. Žádný  
integrovaný žák nebyl na žádost rodičů na konci školního roku hodnocen slovně.  
počet vyznamenání :                                                              propadající : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
počet vyznamenání na konci školního roku : 361 tj. 55,62 %.   
 
Z 21 žáků speciálních tříd prospělo s pochvalou 7 žáků, tj. 33,33 % 
 
Počet propadajících po opravných zkouškách :5  tj. 0,77 % 
 
        Do primy se hlásilo 17 žáků 5.tříd, tj. 21,6 % žáků 5.tříd. Z celkového počtu žáků 5.tříd pak bylo 
přijato 13, což je 15,6 % žáků tří pátých tříd.  6 žáků 5.tříd odchází do sportovní třídy na ZŠ Malá 
Strana. 
 
z 9.tříd odešlo : 
 
do studijních oborů s maturitou     31 žáků 
do bezmaturitních studijních oborů žáků   27 žáků 
Žádný žák 9.třídy neodešel přímo do praxe. 
 
Z nižších ročníků odešel 1 žák 6.třídy na osmileté gymnázium, 1 žákyně 7.třídy na šestileté 
gymnázium a 4 žáci ukončili povinnou školní docházku. 3 z nich se přihlásili ke studiu na bezmaturitní 
obory, 1 odešel přímo do praxe.  
V speciálních třídách ukončilo povinnou školní docházku 8 žáků, všichni se přihlásili do učebních 
oborů. 

 
8. KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY 

 
             V letošním školním roce podstatně kleslo záškoláctví.  
 
neomluvené hodiny : 
 
šk.rok 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
hodin 1 890 696 97 62 56 338 441 1168 357 109 

 
109 neomluvených hodin je 0,16 hodiny na žáka. Z uvedeného počtu neomluvených hodin 
jich měli žáci speciálních tříd letos pouze 51. Na záškoláctví se v tomto školním roce podílelo 7 žáků 
základní školy a 3 žáci speciálních tříd. 
 Na škole stoupá počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Spolupráce s 
rodinami těchto žáků téměř neexistuje. Velmi dobrá je spolupráce s odborem sociálně právní ochrany 
dětí při MÚ v Týně nad Vltavou, přesto výsledky společných postupů a jednání se u některých rodin 
často míjejí účinkem.  

ročník vyznamenání 
1.p.r. 69 
2.p.r. 61 
3.p.r. 52 
4.p.r. 33 
5.p.r. 56 
6.p.r. 34 
7.p.r. 18 
8.p.r. 26 
9.p.r. 12 

ročník propadající 
6.p.r. 1 
7.p.r. 1 
8.p.r. 3  
9.p.r. 0  
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kázeňská opatření : 
 

 I.st. II. st. spec.tř. celkem % 
2.st 4 12 1 17 2,57 
 3.st 1 6 4 11 1,66 

 
Během školního roku 2004/2005 bylo uděleno i 239 pochval třídního učitele a ředitele školy ( 1.stupeň 
135, 2.stupeň 91, speciální třídy 5 ), tj. 36,10 %. Pochvaly za mimořádné úspěchy obdrželi žáci na 
vysvědčení, ostatním žákům byla udělena pochvala do žákovské knížky či předán pochvalný list. 
Jedna žákyně 9.třídy obdržela při příležitosti slavnostního předávání závěrečného vysvědčení na MÚ 
k pochvale i věcný dar.  
 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 
 
A - PROJEKTY 
Na škole probíhaly projekty Zdravé zuby,Duhová dílna, projekt MV Jak to vidím já, projekt MV AJAX, 
projekt Ozon , projekt Kalibro ( žákům 5.tříd byl zadán z českého jazyka a matematiky ), projekt Čas 
proměn a projekt Ballo Ballone, dále pak vlastní výukové projekty Rostliny na poli, Co roste v lese… 
 
B – DUHOVÁ DÍLNA 
V budově na Vinařického náměstí se podařilo v rámci celostátního projektu Duhová dílna pro základní 
školy vybudovat pomocí grantu Duhovou dílnu, kreativní prostor, vybavený speciálními výtvarnými 
pomůckami, v němž je při hodinách výtvarné výchovy, při výtvarných činnostech školní družiny a 
výtvarných kroužků rozvíjeno estetické cítění žáků a pracováno s netradičními výtvarnými technikami. 
 
C – BALLO BALLONE 
V rámci projektu Ballo Ballone se žáci 3. – 6.tříd zúčastnili sportovního setkání českých a rakouských 
dětí, které v letošním školním roce proběhlo v červnu v Českých Budějovicích. Sportovními 
reprezentanty školy byly děti, které se učí či budou učit německý jazyk. I tímto způsobem jsme chtěli 
zvýšit počet žáků, kteří si jako povinný jazyk vybírají němčinu. 
 
D – ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
Pedagogičtí zaměstnanci nabídli řadu možností pro rozvoj individuálních vloh a zájmů dětí. Přestože 
ve městě pracuje velmi dobře Dům dětí, který nabízí řadu kroužků a ke své činnosti využívá školní 
tělocvičnu, pracovalo na škole 17 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků. 
 

kroužek Vedoucí třídy počet ž. 

dyslektický I. Suchanová 3. 8 
dyslektický II. Polanská 4. 9 
přírodovědný Valková, Čtvrtníčková 6. – 8. 11 
francouzský jazyk Nýdlová 8. – 9. 9 
odbíjená dívky Waageová 6. - 7. 13 
odbíjená dívky Koberová 8. – 9. 15 
hra na flétnu, kytaru Kašparová 2.  11 
výtvarný Míková 1. 10 
výtvarný Šímová 3. – 4. 14 
výtvarný Kainzinger 6. – 7. 9 
zdravotnický . Horká 7 11 
dovedných rukou Šebestová 2. 14 
dramatický Duroňová 5. 18 
pěvecký Jaroš 5.- 9. 13 
malá kopaná Houšková 6. - 7. 10 
malá kopaná Ťupa, Jaroš 8. - 9. 20 
sportovní Mikeska 6. – 9. 14 
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E – DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
V rámci dopravní výchovy škola zažádala o grant odbor dopravy a SH Jihočeského kraje a získala 
finanční příspěvek na dopravu žáků na výcvik dopravní výchovy na dopravním hřišti v Českých 
Budějovicích. V září 2004 byly uskutečněny 4 výcvikové zájezdy žáků 1.stupně. 
 
F – INTERNET 
 Každé středeční odpoledne mají žáci volný přístup do počítačové učebny, kde za dozoru 
vyučujících pracují s počítači a mohou používat Internet.  
 
G – ŠKOLNÍ ČASOPIS 
 Ve škole pracuje redakční rada sestavená ze zástupců tříd. Děti vydávají školní časopis 
Kotel. Objevují se v něm zprávy ze školy, soutěže, vtipy, rozhovory se zaměstnanci školy, recepty, 
literární práce žáků. Časopis je velmi nápaditý a každé číslo je dětmi netrpělivě očekáváno. 

 
H – POHYBOVÉ AKTIVITY 
 Ve škole je věnována pozornost tělesné výchově a pohybu dětí. V plavecké škole Plaváček 
 v Písku proběhl plavecký výcvik, jehož se zúčastnili žáci 3. a 4.tříd. Od září 2003 bylo plavání na 
základě dohody plavecké školy a ředitelství ZŠ bezplatně umožněno v rozsahu 10 dvouhodinových 
lekcí i žákům 2.tříd. 

Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl ve dvou turnusech 
v březnu 2005 na horské chatě Slovanka v Krkonoších . Zúčastnilo se ho 54 žáků. Každému z nich 
poskytlo SRPDŠ finanční příspěvek 200 Kč a z prostředků MÚ přispěla každému škola 100 Kč. 

Pohyb mají děti zajištěn i o přestávkách. Za příhodného počasí tráví za dozoru velké 
přestávky na terase ZŠ Hlinecká a na dvoře budovy na Vinařického náměstí. Na hale školy jsou  
umístěny i 2 stoly na stolní tenis, kde děti za dozoru o velkých a poledních přestávkách sportují. 
Ve škole byla svépomocí vybudována lezecká stěna, která je dětmi využívána každou přestávku. 
Paní učitelky v pavilonech žáků 1.a 2.tříd namalovaly na chodby skákací panáky, které žáci využívají 
o přestávkách. 
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Počet členů je 132. 
 
I – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 Pozornost je věnována také výtvarné výchově. V jejím rámci se žáci zúčastnili soutěží  
Mladý módní návrhář, Požární ochrana očima dětí, Krásná jako kvítka… je ta země ..,Velryba a řada 
dalších. Děti se zúčastnily několika velmi zdařilých výstav, které organizovala MG i městské muzeum, 
několik výtvarných výstav uskutečnili i naši žáci ve škole – Nice City – jednu výstavu na téma Člověk 
v mnoha pádech i v Městské knihovně na Hluboké. 3 žákyně školy úspěšně složily talentové zkoušky 
z oboru výtvarného umění. 
 
J – KULTURA 
Kulturní a vzdělávací akce, které proběhly, měly dobrou úroveň. V této oblasti spolupracujeme 
především s Městským kulturním střediskem. Žáci školy se zúčastnili řady výchovných pořadů , 
divadelních představení, přednášek, besed, zhlédli i 2 filmová představení. Všechny sjednané pořady 
měly velmi dobrou profesionální úroveň. 
  Žáci školy se podíleli na kulturním životě Týna nad Vltavou. Děti 1.tříd přivítaly předškoláky se 
svými učitelkami a seznámili je s prostředím své budoucí školy, žáci 1.A si připravili divadelní 
představení, které předvedly dětem mateřské školy, svým spolužákům i dětem v ZŠ Dříteň, s jejíž 
1.třídou, do které chodí nevidomý chlapec, spolupracovali po celý rok. Žáci pěveckého kroužku  
si připravili vánoční vystoupení pro spolužáky v obou budovách školy a pro důchodce v Domu 
pečovatelské služby. 
 
K – ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 

Ve škole je žákovská knihovna, která obsahuje více než 2.500 výtisků. Půjčuje se pravidelně 
5 x týdně, zájem o knížky je velký.V letošním školním roce bylo uskutečněno 396 výpůjček, to je 
v průměru téměř 40 půjčených knížek měsíčně. Oddělení knihovny bylo zřízeno i v budově na 
Vinařického náměstí, fond knih byl vytvořen darem z MLK. 
 
L– PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
Na škole byl v dubnu 1998 vypracován minimální preventivní program, který je každoročně 
aktualizován. S ním i jeho cíli byli seznámeni vyučující, výbor SRPDŠ i rodiče žáků. V rámci 
minimálního preventivního programu proběhla řada besed. Okresní metodik školní protidrogové 
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prvence pan Pavel Vácha besedoval s rodiči dětí 3. – 5.tříd. Plánovaná beseda s žáky 7.tříd se 
neuskutečnila z důvodu časové zaneprázdněnosti okresního metodika školní protidrogové prevence. 
Proběhla beseda žáků 6. a 8.tříd s panem Zítou ze Zdravotního ústavu České Budějovice o 
problematice kouření, beseda žáků 9.tříd s panem Zítou o duševní hygieně, beseda žáků 9.tříd 
s příslušníkem místního oddělení Policie ČR o trestné činnosti mládeže, beseda žáků 8. a 9.tříd 
s příslušnicí okresního oddělení Policie ČR o sexuálním zneužívání, beseda žáků 8. a 9.tříd 
s J.Klímou o kriminalitě mládeže, beseda žáků 6.tříd s peer aktivisty z místního gymnázia a beseda 
žáků 6. – 8.tříd s Radkem Johnem. Žáci 7. – 9.tříd shlédli divadelní představení Radka Johna 
Memento. Vybraní žáci se zúčastnili slavnostního otevření Střediska pro volný čas. Škola se zapojila 
do Malé policejní akademie. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů je členem 
protidrogové komise při MÚ v Týně nad Vltavou. Připravil informační letáky pro rodiče žáků 
jednotlivých tříd na téma protidrogové prevence. Ve škole je zbudován informační panel na téma Kam 
s problémem ? Děti zde naleznou kontakty a telefonní čísla institucí, na něž se mohou obrátit se 
svými problémy, pokud se nechtějí svěřit rodičům, třídnímu učiteli či protidrogovému koordinátorovi. 
 
M – KAPR JAKUB 
V rámci poznávání jihočeského regionu se žáci 5.tříd zúčastnili soutěže Kapr Jakub. Patronem 
soutěže byl pan Zdeněk Troška. Žáci 5.tříd v soutěži, která se konala v Krumlově, prokázali nejlepší 
znalosti a zvítězili. 
  
N – SPOLUPRÁCE S MĚSTSKÝMI ORGANIZACEMI 
 Dá se konstatovat, že velmi dobrá spolupráce je s městskou galerií, městským 
kulturním střediskem, muzeem, městským kinem, ZUŠ i Domem dětí. Ten má ve škole vyčleněnu 
nástěnku na informace pro děti, většina sportovních kroužků Domu dětí probíhá v tělocvičnách 
naší školy. 
 
O – ŠKOLNÍ AKCE 

a) sportovní - v 1. a 2.ročnících proběhly různé sportovní soutěže mezi třídami zaměřené na 
obratnost a pohotovost,  v 3.- 5. ročnících školní kolo lehkoatletické olympiády a soutěže v míčových 
hrách, v 6. - 9. ročnících vánoční turnaj ve vybíjené, malé kopané a stolním tenise. 
Uskutečnilo se bruslení žáků na zimním stadiónu ve Veselí nad Lužnicí, které proběhlo v každém 
ročníku 1x. Byla uskutečněna řada sportovních turnajů mezi třídami  - malá kopaná, basketbal, 
odbíjená, stolní tenis, přehazovaná – i turnaje mimoškolní -  Mc Donald cup a Coca cola cup. 
Škola byla pořadatelem okresního kola soutěže v basketbalu chlapců i dívek.  

b) v rámci Dne dětí, jehož se zúčastnilo 631 žáků, proběhly soutěže lehkoatletické a soutěže 
ve hrách, ve spolupráci s oddílem kanoistiky i soutěž v jízdě na pramicích. 
 c) na škole proběhla řada akcí - dětský karneval, Drakiáda, vánoční besídky, besídky ke Dni 
matek a mnoho dalších.   
 
P – OLYMPIJSKÝ DEN 
V roce 1999 se škola stala iniciátorem konání Olympijského dne – sportovní soutěže mezi školami 
týnského obvodu. Družstva mladších žáků a žákyň, starších žáků a žákyň soutěží v disciplínách 
lehké atletiky a kolektivních hrách. V letošním roce byla pořadatelem ZŠ Malá Strana, reprezentanti 
naší školy  zvítězili. V rámci Olympijského dne se již tradičně uskutečnilo fotbalové utkání mezi 
žáky 1.stupně naší školy a ZŠ Temelín. I v něm si vítězství odnesli naši žáci. 
  
R – EXKURZE 
 Pro žáky byly uspořádány různé exkurze - planetárium, meteorologická stanice, JETE, vodní 
elektrárna, čistička odpadních vod, plavba lodí po Vltavě, městské muzeum, městská knihovna, 
Muzeum voskových figur v Českém Krumlově, řada týnských podniků....). Žáci 9.tříd se zúčastnili 
výstavy Vzdělání a řemeslo, dopravu zaplatila škola z nadačního fondu. 
 
S – PITNÝ REŽIM 
 Ve škole je dbáno na dodržování pitného režimu . Na chodbách je instalováno několik pitných 
fontánek, o přestávkách mají možnost žáci zakoupit si mléčné nápoje a džusy. Ve vstupní hale jsou 
zabudovány 3 automaty - 2 na chlazené nápoje a 1 na nápoje teplé. Škola se zapojila do akce Školní 
mléko, které využilo 158 žáků 1. až 5.tříd.      
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH 
 
 Vyučující a žáci školy se zúčastnili řady soutěží a olympiád .Na škole proběhly různé 
mezitřídní soutěže , uskutečnila se i řada městských soutěží. Byla uskutečněna školní kola olympiád 
v matematice ( 10 úspěšných řešitelů 1.kola ) Pythagoriáda, Klokan ( soutěžilo 140 žáků ), olympiády 
v českém jazyce, německém jazyce, anglickém jazyce, dějepise, zeměpisná olympiáda, fyzikální 
olympiáda, biologická olympiáda, 4 žáci se účastnili matematického korespondenčního semináře. 
Škola byla pořadatelem okresního kola soutěže v basketbalu chlapců i dívek. 
 
umístění v okresních kolech soutěží a olympiád : 
Kapr Jakub    1.místo 
Mladý zahrádkář   1. + 1. + 2. + 4. + 4. místo 
Mladý módní návrhář 2003  1. + 2.místo 
basketbal chlapci   1.místo 
lehká atletika – speciální školy  2.místo 
stolní tenis žáků    2.místo 
stolní tenis žákyň   2.místo 
McDonald cup 4. + 5.třídy  2.místo 
basketbal dívky     3.místo 
Pohár rozhlasu    3.+ 6 + 10. + 11.místo v soutěži družstev 
olympiáda z AJ    4.místo 
lehkoatletický čtyřboj   4. + 8.místo 
olympiáda z českého jazyka  10.místo 
zeměpisná olympiáda   14. + 15.místo   
dějepisná olympiáda    15.místo 
soutěž mladých zdravotníků  15.místo 
 
 
umístění v krajských kolech soutěží a olympiád : 
basketbal chlapci   3.místo 
 
umístění v celostátním kole soutěží a olympiád: 
Mladý zahrádkář   18.místo + 18.místo  
 
 

11. ÚDAJE O ÚRAZECH 
vývoj úrazovosti žáků: 
 

200/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
60 56 50 54 61 

 
 Ve školním roce 2004/2005 došlo k 61 úrazům žáků, což je o 8 více než v loňském školním 
roce. 53 jich bylo v budově na Hlineckém sídlišti, 8 v budově na Vinařického náměstí. Žádný z nich 
nebyl vážnějšího charakteru. Největší počet úrazů se stal při sportovních činnostech ( hodiny TV, 
kroužky ) – 38 a o přestávkách - 20. Registrovaných úrazů bylo 5. Vyplacená částka za odškodnění 
bolestného činila 9600 Kč. 
 
počty úrazů podle ročníků: 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ST ŠD 
2 5 1 6 8 12 9 8 5 2 1 

 
 

vývoj úrazovosti zaměstnanců: 
 

200/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
2 0 2 0 5 
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Ve školním roce 2004 – 2005 došlo k 5 pracovním úrazům zaměstnanců – 3x při vedení sportovní 
činnosti, 1x následkem uklouznutí ve školní jídelně, 1x při dozoru na chodbě školy. Odškodné od 
pojišťovny za bolestné a ušlou mzdu činilo 23.554 Kč. 
  
 

12. ÚDAJE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 
 Ve škole pracovala 4 oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 113 žáků. Žáci všech 
oddělení mají k dispozici vlastní prostory. Jednotlivá oddělení ŠD pracovala podle plánu. O provoz 
ŠD je ze strany rodičů velký zájem. Rodičům, kteří požádali o umístění dítěte v ŠD během roku, bylo 
vyhověno. Za pobyt ve školní družině byl vybírán poplatek ve výši 50 Kč. Školní družina je bezplatně 
otevřena i dojíždějícím žákům, kteří zde tráví dobu od příjezdu autobusu do začátku školního 
vyučování. Výchovná činnost byla zaměřena především na rekreaci a relaxaci . Velmi dobrá byla 
spolupráce s knihovnou, muzeem, kulturním střediskem. Všechna oddělení ŠD uskutečnila řadu akcí 
– exkurze v městském muzeu, sportovní soutěže mezi odděleními, karneval, besídky, výroba dárků 
pro budoucí prvňáčky, přírodovědné soutěže, Den dětí, účast na výstavách a další. 
 V době vedlejších prázdnin byl vždy rodičům nabídnut provoz ŠD a dle jejich zájmu byl 
uskutečněn, v době hlavních prázdnin byl provoz ŠD zajištěn ve spolupráci se ŠD ZŠ Malá Strana. 

 
 
13. ÚDAJE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 
Do 31.3.2005 bylo přihlášených 592 strávníků, z toho 512 žáků a 80 dospělých. Od dubna 2005, 
kdy se ve škole přestali stravovat zaměstnanci ZUŠ a DD, pak 580 strávníků, z toho 512 žáků 
a 68 dospělých. 

 
počet vydaných obědů :  

 
měsíc I. st. II. st. zaměstnanci průměr 

IX 3 800 5 631 1 443 518 
X 3 521 4 937 1 310 543 
XI 4 077 5 711 1 521 539 
XII 3 094 4 349 1 130 536 
I 3 997 5 544 1 523 527 
II 3 395 4.857 1 204 498 
III 2 721 3 877 994 506 
IV 4 007 5 540 1 277 515 
V 4 156 5 807 1 371 515 
VI 3 846 5 196 1 284 470 

  
Z 80 dospělých bylo 12 zaměstnanců Základní umělecké školy a Domu dětí. 

 Obědy se vaří v budově ZŠ Hlinecká, v budově školy na Vinařického náměstí je výdejna, kam se 
obědy dovážejí. Dovoz zajišťuje škola, platí jej z prostředků města. 
 

 
14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S RODIČI 

 
 Na škole pracuje SRPDŠ. Výbor je složen ze zástupců tříd. Schází se pravidelně 4 x ročně, 

účast je velmi dobrá. Na schůzích jsou řešeny všechny problémy i záměry školy. SRPDŠ poskytuje 
škole finanční prostředky ( odměny při turnajích, soutěžích, Den dětí,  příspěvek na LVVZ ). SRPDŠ 
provádí i kontrolní činnost ( stravovací komise ). Dobře pracuje výchovná  komise. Ve výboru SRPDŠ 
pracují i zástupci rodičů žáků speciálních tříd. Ve školním roce 2004/2005 bylo v 1.ročnících 
uskutečněno 5 třídních schůzek, v ostatních třídách pak 4 třídní schůzky. Účast rodičů na třídních 
schůzkách je dobrá. V červnu proběhla schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů přímo ve třídách, 
kam děti po prázdninách nastoupí. Rodiče a děti poznali své budoucí paní učitelky a seznámili se 
s prostředím, v němž budou pracovat. 
Na začátku školního roku obdrželi všichni rodiče Informační zpravodaj ZŠ Hlinecká. 
 Pro rodiče byly uspořádány Dny otevřených dveří, které se setkaly s velkým ohlasem a ve 
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třídách 1.stupně  byly využívány většinou rodičů. 
V květnu a červnu 2005 proběhly volby zástupců rodičů, pedagogů i MÚ do rady školy. Od 1.9.2005 
bude při škole pracovat 12-ti členná školská rada. Na základě rozhodnutí rodičů bude i nadále 
pracovat SRPDŠ. 
 
 

15. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu. 
Vzdělávání v oblasti cizích jazyků se účastnilo 8 pedagogů, kteří se vzdělávali v anglickém jazyce 
ITC  -  27 pedagogů 
LVK   1 pedagog 
20 pedagogických pracovníků se zúčastnilo 38 vzdělávacích akcí, které pořádalo MŠMT, SSŠ a 
PC. Všechny akce měly akreditaci MŠMT. 8 pedagogů se vzdělávalo v tvorbě ŠVP. 
Samostudium bylo zaměřeno na prostudování RVP – metody a formy práce, nové zákony a vyhlášky 
a na odborné vzdělávání podle aprobací. 
 
  

16. ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO 
 
 Škola získala certifikační osvědčení od MŠMT k provádění školení v rámci SIPVZ –informační 
gramotnost úrovně Z , P0 a P1 - tabulkové kalkulátory. 
Celkem bylo realizováno 6 kurzů, 2 s náplní Z , 2 s náplní úvodního modulu P0 a 2 s náplní tabulkové 
kalkulátory. Kurzů se zúčastnilo 66 pedagogů, z toho 23 z naší školy. Od ledna 2003 je škola 
zapojena do Národního programu počítačové gramotnosti, který je určen pro veřejnost.  
 
 

17. ŘÍDÍCÍ PRÁCE 
 

 Při 29 třídách pracuje ve vedení ředitelka školy a 2 zástupci. Statutární zástupce sídlí 
v budově na Hlineckém sídlišti, zástupkyně ředitelky školy řídí práci v budově na Vinařického 
náměstí. I když má vedení rozděleny kompetence, je jeho práce ztížena přecházením 
do dvou budov vzdálených 1 km.  
 
 Na škole se již osmý rok pravidelně schází  rada vedení, ve které pracují zástupci všech 
kategorií zaměstnanců školy. Rada pomáhá při řešení všech otázek týkajících se školy. Společně byl 
promyšlen a sestaven systém odměňování. Práce s radou vedení se nám osvědčila především při 
tvorbě vnitřních norem školy, při řešení záměrů i problémů školy. 
 
 Na škole jsou ustaveny předmětové komise ČJ, M, společenských věd, přírodních věd, TV 
a PK výchov,  dále MS 1.stupně pro 1. a 2.ročník , MS 1.stupně pro 3. - 5.ročník a MS vychovatelek 
ŠD. Všechny metodické orgány pracovaly podle předem stanoveného plánu, scházely se pravidelně 
a ze své činnosti v závěrečném hodnocení vyvodily úkoly pro příští školní rok. 
 
Vedením školy bylo uskutečněno: 
 

 hospitace kontroly 
ŘŠ 28 57 

statutární ZŘŠ  22 73 
ZŘŠ 25 35 

celkem 75 165 
 
 



 15 

18. HODNOCENÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z MINULÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

1. Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád 
v kolech okresních a vyšších. 

 
         splněno částečně 
 
 

2. Stále podporovat mimoškolní činnost učitelů při vedení kroužků jako  
jednu z forem prevence před škodlivými vlivy. 

 
 
         splněno 
 

3. Zlepšit zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy. 
 

nesplněno 
 
 

4. Zajistit proškolení většiny pedagogických pracovníků v úrovni P0 a PV – volitelných modulů.  
 

splněno  
 
 

5. Zajistit kvalifikovaného učitele anglického jazyka a nadále zvyšovat kvalifikovanost 
vyučujících, především učitelů anglického jazyka. 

 
splněno  

 
6. Provést zasíťování s připojením na internet zbývajících prostor školy. 

 
splněno 

 
7. Stále zavádět nové formy práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. 
 

splněno částečně 
 
 
8. Při výuce více využívat nové informační technologie. 

 
splněno částečně 

 
 

9. Provést stavební úpravy - zavedení teplé vody na WC pro žáky, aby byly splněny  
nové hygienické předpisy. 
 
        splněno 
 
 

      10.   Zahájit přípravu na tvorbě rámcového vzdělávacího programu. 
 
         splněno 
 
 

11.  Zajistit bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky do prostor, které využívají. 
 

         splněno 
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19. ÚKOLY PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 
 
 

1. Nadále zvyšovat počet úspěšných řešitelů školních kol soutěží a olympiád 
v kolech okresních a vyšších. 

 
 
 
  

2. Stále podporovat mimoškolní činnost učitelů při vedení kroužků jako  
jednu z forem prevence před škodlivými vlivy. 

 
 
 

3. Zlepšit zapojení žáků speciálních tříd do zájmových kroužků školy. 
 
 
 

4. Stále zavádět nové formy práce, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. 
 
 
 

5. Provést zasíťování s připojením na internet budovy na Vinařického náměstí. 
 
 
 

6. Při výuce více využívat nové informační technologie. 
 
 
 
      7.   Doplnění a obnova informační techniky 
 
 
 
      8.   Pokračovat v práci na tvorbě rámcového vzdělávacího programu. 
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20. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 
 
datum                                           předmět kontroly                                                   výsledek 
 
 
inspekční kontroly : 
 
17.1. – 24.1.2005 státní kontrola dodržování právních   porušení některých 
   předpisů a veřejnoprávní kontrola  právních předpisů 
   využívání finančních prostředků,   bylo ihned opraveno 
 
   personální a materiálně – technické  
   podmínky vzdělávání,    velmi dobré 
 
   průběh a výsledky vzdělávání   velmi dobré 
 
Zpráva o inspekci je uložena v ředitelně školy. 
 
kontroly provedené OHS: 
 
9.9.2004                             plnění vyhlášky 137/2004 Sb.   nebyly shledány závady 
 
Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy. 
 
 

21. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

a) příjmy 
 
- celkové příjmy       23 573 497 Kč  
1. poplatky od rodičů  - školné           45 807 Kč 
                                 - stravné      1 889 204 Kč                        
2. příjmy z DČ                                                          290 916 Kč 
3. ostatní příjmy  - dotace KÚ    17 290 000 Kč      
   - dotace účelová 33245                                  52.000 Kč 
   - dotace hodina 7 UZ 33368         21 920 Kč 
   - dotace MÚ      3 944.952 Kč 

- ostatní           22 496 Kč 
- úroky                    16 202 Kč 

 
 
b) výdaje 
 
hrazené KÚ 
 
1. investiční výdaje                      0 Kč 
2. neinvestiční výdaje celkem     17 290 000 Kč 
    z toho :  - mzdy     12 260 000 Kč 
                  - OON            50 000 Kč 

- odvody, FKSP      4 520 675 Kč 
- učebnice a uč. pomůcky       194 040 Kč 
- ostatní provozní náklady       100 738 Kč 
- režijní náklady na stravné         57 000 Kč 
- pojištění           51 713 Kč 
- odvody za zdravotně postižené                 0 Kč 
- pomůcky pro integrované žáky           1 490 Kč 
- DVPP bez mezd          54 344 Kč 
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hrazené KÚ mimo rozpočet : 
1. účelová dotace 33245 vzdělávání SIPVZ    52 000 Kč 
2. účelová dotace 33368 hodina 7          21 920 Kč 
 
hrazené MÚ 
1. investiční výdaje v rozpočtu MÚ                       0 Kč 
2. investiční výdaje z vlastního fondu investic                         0 Kč 
3. neinvestiční výdaje celkem             6 201 976 Kč 
- z toho : - potraviny               1 720 670 Kč 

- materiál                726 742 Kč 
- el. energie                445 123 Kč 
- vodné                 138 271 Kč 
- teplo              1 369 827 Kč 
- cestovné      17 153 Kč 
- služby                 438 448 Kč 
- OON                   15 567 Kč 
- náklady na pojištění                 27 477 Kč 
- ostatní náklady     22 167 Kč 
- odpisy                 764 593 Kč 
- údržba                 357 032 Kč 
- náklady DČ                158 906 Kč 

 
Rekapitulace 
 
Krajský úřad : 
 
přidělené finance             17 290 000 Kč 
vyčerpáno             17 290 000 Kč 
 
 
KÚ – účelové dotace : 
 
přidělené finance vzdělávání UZ 33245       52 000 Kč 
vyčerpáno              52 000 Kč 
přidělené finance hodina 7 UZ 33368           21 920 Kč 
vyčerpáno                          21 920 Kč 
 
Městský úřad : 
 
přidělené finance               3 944 952 Kč 
vlastní tržby               1 973 709 Kč 
tržby DČ                  290 916 Kč 
celkem                6 209 577 Kč 
  
vyčerpáno               6 201 976 Kč 
 
 
hospodářský výsledek k rozdělení                           +  7 601 Kč 
z toho : 
- běžná činnost                - 124 409 Kč 
- DČ                + 132 010 Kč 
 
 
Na základě usnesení rady města č.9905 byl výsledek hospodaření ponechán škole  
a rozdělen takto :  
 
fond odměn   1 500 Kč 
fond rezerv  6 101 Kč 
 



 19 

kontroly hospodaření 
 
datum                             předmět kontroly                                                   výsledek 
 
Město  
Týn nad Vltavou  
 
22.8.-24.8.2004 

 
dokladová inventarizace za rok 2003   nebyly shledány závady 
 
náležitosti účetních dokladů, dodržování 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví  nebyly shledány závady 
 
hospodaření s poskytnutými veřejnými  
prostředky     nebyly shledány závady 

 
 
 
Zpráva o kontrole je uložena v ředitelně školy. 


