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a) Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 

Sídlo školy: F. Palackého 1240,50401 Nový Bydžov 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 70837538 

Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj 

Sídlo zřizovatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Lusková, DiS. 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jana Kazdová 

Druhy a typy součástí školy: 
základní škola pro žáky uvedené v * 16 odst. 9 školského zákona 
základní škola speciální 
školní družina 
školní klub 
školní jídelna - výdejna 

Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: 
dne 1.4.2001,č.j.58036 HKi200l 

Celková kapacita školy ajejich součástí: 
základní škola a základní škola speciální 80, školní družina 12, 
školní klub 14, školní jídelna 50 

Adresa pro dálkový přístup: 
www.zspbydzov.cz 

Školská rada: Ing. Erika Jelínková zástupce zřizovatele 
Mgr. Olga Ciháková zástupce pedagogických pracovníku 
p. Stěpánka Jelínková zástupce zákonných zástupcu 
Školská rada byla ustanovena ke dni 1.12.2005. 

Kontaktní údaje: telefon: +420 495 490 318 
datová schránka: tbg99wa 
e-mail: info zspbydzov.cz 



Charakteristika školy 

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, příspěvková organizace, poskytuje základní 

vzdělání a výchovu žákum se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami 

a s poruchami autistického spektra. jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené 

v paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla přiznána podpurná opatření 3. až 5. stupně. 

Základní vizí školy prezentuje motivační název školního vzdělávacího programu „Škola otevřená 

společnosti." Smyslem je vytváření pocitu komplexní sounáležitosti každého žáka i zaměstnance se 

školou a s celou společnosti. To je podstatné zejména proto, že žáci zde nejsou zařazeni do hlavního 

vzdělávacího proudu. Záměrem školy, který pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují, je poskytovat jim 

co nejkvalitnější systém péče. 

Základní škola v Novém Bydžově má dlouholetou tradici ve vzdělávání a výchově dětí, které 

potřebuji především individuální a kvalitní speciální pedagogický přístup. Škola je jediná svého druhu 

v regionu Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou. žáci z Nového Bydžova tvoří asi 80 procent, ostatní 

dojíždí z okolních obcí. Naším nejduležitějším úkolem je vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání 

každého žáka podle druhu a míry jeho zdravotního postižení, duležitáje rovněž důsledná výchovná práce, 

která prolíná výukou všech předmětu jako základ pro úspěšné vzdělávání. Mezi nejdůležitější předměty 

patrí pracovní vyučování, které připravuje žáky na jejich budoucí praktické uplatnění v některém z nmoha 

řemeslných oboru, které odborná učiliště nabízejí. Dále to je český jazyk a matematika. Výsledky 

vzdělávání žáku v těchto předmětech jsou od 6. ročníku pravidelně testovány a vyhodnocovány. 

Samozřejmostí je individuální a respektující přístup k žákum a užívání speciálních pedagogických metod. 

Po úspěšném skončení 9. ročníku získávají žáci ZŠ základní vzdělání a pokračují ve vybraném odborném 

učilišti. ZŠ speciální má vzdělávací program na deset let a žáci získají základy vzdělání. 

Pedagogičtí pracovníci jsou zároveň vedoucí zájmových útvaru, jejichž skladba se každý rok 

obměňuje podle aktuálního zájmu žáku. 

K 30. červnu měla škola v sedmi třídách 65 žáku. Z toho v základní škole byl počet žáku 50 a 

v základní škole speciální byl počet žáku 15. Pruměrný počet žáku na jednu třídu zš činil 10 žáku, na 

jednu třídu Zš speciální byl 7,5 žáku Mimoto jeden žák plnil školní docházku podle * 42 školského 

zákona. 



Přehled oboru vzdělání, které škola vyučuje 

Název a kód Vzdělávací program Platnost 
od 

Základní škola Škola otevřená společnosti - školní vzdělávací žáci 1. až?. 3.92007 
79-01-ClO! program pro základní vzdělávání ročníku ZS 

Základní škola Každý máme Šanci - školní vzdělávací program žáci 1. až 10. 
________ 

1.9.2010 
speciální pro obor základní školy speciální ročníku ZŠS 

79-01-B/O! _______________________________________ ____________ ________ 

Školní vzdělávací program pro Školní družinu 

Školní vzdělávací program pro školní klub 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2021-2022 na škole pusobilo celkem 22 zaměstnancu. V tomto počtuje zahrnuta 

ředitelka školy, její zástupkyně a 9 pedagogu, I vychovatelka ve školní družině, I vychovatelka ve 

školním klubu a 6 pedagogických asistentek. Na škole pusobili opět čtyři nepedagogičtí pracovníci: 

ekonom, pracovnice výdejny obědu, uklízečka a na částečný úvazek školník. 

Základní údaje o nracnvnících školy (k 30 6 2O22 

počet pracovníků _______________ _______________ _______________ 

pedagogických - 

_______________ 

počet žáků na 
celkem nepedagogických pedagogických z$sobilost: 

O%/čitelská 
přepočtený počet 

'zický/přepočtený i'zicky/přepočtený fyzicky/přepočtený pedagogický 

bez kvalifikace pracovníků 

22/17,4285 4/3 ‚20 18/14,2285 / _________________ 

Věková struktura oedaaoaických oracovníků (k 30. 6. 2022 

počet 
pedagogických do 30 let 31 -40 41- 501et 51 -60 nad601et 

ztoho průměrný 
let let důchodci věk 

pracovníků 

Celkem 3 4 8 4 3 2 44,68 

zto/ioženy 3 4 8 4 3 2 44,68 



Pedaaoičtí nracovníci - nodle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 6. 2022) 

Počet pedagogických pracovníků - dosažené vzdělání _________________ _________________ 

vysokoškolské vysokoškolské 
- vyšší odborné střední Základní 

magisterské bakalářské 

10 O I 7 ______________ 

PedagniČtí nracovníci - nodle délky nraxe (k 30. 6. 20221 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let 

4 2 8 O 4 

d) Údaj o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce proběhl na naší škole dne 7. a S. dubna 2021. Zákonní zástupci 

budoucích prvňáčku měli možnost individuálního zápisu ve dnech 9. až 30. dubna 2021. 

Počet dětí u zápisu 2 

Počet přijatých žáku do ZŠ - I. ročník 2 

Počet přijatých do ZŠ speciální - I. ročník 0 

Stručné vyhodnoceni naplňování cílu školního vzdělávacího programu 

Celá výuka a výchova na naší škole směřuje k naplňování stanovených cílu podle školních 

vzdělávacích programu. Úroveň vzdělávání pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme například pomocí 

hospitačních testu a v pracovním vyučování výstavkou žákovských výrobku. Konkrétní výsledky 

vzdělávání však závisejí na míře zdravotního omezení žáka. Výsledky hodnocení se uplatňují při 

plánování dalšího vnitřního rozvoje školy tak, aby bylo žákum poskytováno základní vzdělávání 

zaměřené na praktické a aktivní využití v běžném životě. Naši absolventi se dobře uplatňují ve středních 

školách s obory vzdělání kategorie E. Absolventi základní školy speciální volí všeobecné vzdělání na 

praktické škole. 



1') Údaje o výsledcích vzdělávání žáku 

Tabulka č. 1 Hodnocení chování žáků 

Počet žáků - hodnocení 
Obory vzdělání 

velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé _______________________ 

79-O l-ClO! Základní škola 48 O 2 

79-Ol-B/01 Základní škola 
15 O O 

speciální 

Výchovná opatření Počet výchovných opatření 
Napomenutí třídního učitele 7 

Důtka třídního učitele 5 

Důtka ředitele školy 3 

2. stupeň z chování O 

3. stupeň z chováni 2 

Pochvala třídního učitele 6 

Pochvala ředitele školy O 

Tabulka č. 2 Hodnocení prospěchu a chování žáku 

3bor vzdělání 79-01-C/O 1 Základní škola ______ 

Žáci celkem 50 
Prospěli s vyznamenáním 25 
3rospě1i 25 
'Jeprospěli 2 

z toho opakující ročník O 
thodnocen O 
Průměrný prospěch žáků 1,46 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 90,6 

z toho neomluvených 3,2 
)bor vzdělání 79-01-B/O 1 Základní škola speciální 
Žáci celkem 

______ 

15 
Prospěli s vyznamenáním O 
Prospěli 15 
'kprospěli O 

z toho opakující ročník O 
'Jehodnocen O 
Průměrný prospěch žáků * 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 86 
z toho neomluvených 6,53 

* pozn. hodnocení slovní 



g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žákum se 
speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Prevence rizikového chování vychází ze Školního preventiviího programu, který vede 

a koordinuje školní metodik prevence ve spolupráci s pedagogy a zákonnými zástupci. 

Od začátku školního roku byly do výuky zařazeny preventivní programy financované 

za podpory zřizovatele Královéhradeckého kraje. Programy byly realizovány ve spolupráci s ověřenými 

partnery: Semiramis Hradec Králové Dum dětí a mládeže v Novém Bydžově, pracovníky sociálního 

odboru MěÚ v Novém Bydžově. Dále jsme spolupracovali s lektorkou zdravé výživy Martinou Jandovou, 

s panem Voříškem z České společnosti AIDS pomoc, s příslušníky Městské policie v Novém Bydžově 

Podstatným úkolem metodika prevence je během školního roku eliminovat počet případu 

nežádoucího chování žáku, rovněž přinášet aktuální informace z oblasti prevence a uplatňovat je ve 

vyučovacím procesu. Tyto cíle byly stanoveny ve školním plánu prevence. Uskutečněné preventivní 

aktivity se týkaly zejména prevence návykových látek nově i žvýkacího tabáku, zdraví a bezpečnost žáku, 

rodiny, trestní odpovědnosti, kyberšikany a záškoláctví. 

V rámci podpory zdravého zpusobu života proběhl na prvním stupni a ve speciálních třídách 

projekt Veselé zoubky, Ovoce a zelenina a Mléko do škol. Rovněž se realizovaly aktivity zaměřené na 

bezpečnostní předpisy v dopravní výchově. Dále preventivní akce směrovaly na oblast ochrany životního 

prostředí, zdravou strava nebo sexuální výchově. Na druhém stupni základní školy byly realizovány 

aktivity zaměřené na práci s třídním kolektivem, uvědomění si své role v něm a na podporu týmové práce. 

Dále na bezpečnost a zdravý životní styl, oblast sexuálního života. Hlavní cílem těchto programu bylo ‚ 

zejména co nejvíce oddálit možná rizika patologického chování a seznámit žáky s možnými dusledky 

rizikového chování. S kolektivy bylo pracováno také v třídnických hodinách a výchovách. 

Škole se osvědčila nabídka bezplatných volnočasových aktivit pro žáky. S akcemi zaměřenými na 

nespecifickou prevenci a se zájmovou Činností byli žáci a zákonní zástupci seznámeni na začátku 

školního roku, na třídních schuzkách třídními učiteli nebo prostřednictvím webových stránek. 

Snažili jsme se vybrat pestré formy preventivních programu a práci s žáky, na kterém se podíleli 

všichni pedagogičtí pracovníci. Školský poradenský tým školy řešil zejména vzniklou neomluvenou 

absenci u žáku, ověřoval podezření na šikanu a nevhodné chování mezi spolužáky a užití tabákových 

výrobku. Ze strany pedagogu jsou pruběžně zpracovávány výsledky vzdělávání a v případě zhoršení 

prospěchu či výkyvu v chování jsou poradenským týmem navrhována okamžitá řešení. Ve škole se nám 

osvědčilo vypracování individuálního výchovného programu, který se zaměřuje na konkrétní potřeby 

v oblasti chování a jeho změn, a individuálního vzdělávacího plánu jenž je také uzpusobován podle 

individuálních potřeb jedince. Konzultace zákonným zástupcum jsou ze strany metodika prevence a 

výchovného poradce zajišťovány v době konzultačních hodin a samozřejmě i mimo ně. 



h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

Pracovníci školy se účastnili školení a seminářu, které nabízí Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, Národní institut dalšího vzdělávání a Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje a jiné 

akreditované organizace. 

Vzdělávání pedagogických pracovníku se řídí plánem dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníku, je zaměřené na oblast související s procesem vzdělávání a výchovy. Priority profesního 

rozvoje učitelu jsou stanoveny na podkladě hodnotících pohovoru a potřeb školy. Pracovní pozice 

zaměstnancu jsou obsazeny zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. školní metodik prevence absolvoval 

dva semestry studia k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických. Pedagogičtí 

pracovníci se pruběžně vzdělávali i v době vyhlášení nouzového stavu, účastnili se zdarma dostupných 

webinařu zaměřené na Microsoft 'Feams, seminářu určených pro odborné pracovníky a rodiče o 

problematice autismu, vzdělávání na dálku a jiné. Přínosná byla též pravidelná online podpora od 

zřizovatele školy. Provozní zaměstnanci se účastnili vybraných seminářu. Vzdělávací akcejsou rozepsány 

v tabulce podle názvu a počtu účastníku. Samostudium nařízené pro pedagogické pracovníky spadalo na 

dny žákovských prázdnin v pruběhu daného školního roku. 

Vzdělávání vracovníků školy ve školním roce 202 1/22 

Datum Vzdělávací akce! počet účastníků 

7.10. Cvičení s míčky/l 

11.10. PHmaxy a další finanční výkazy / 2 

19.11. Úvod do školní robotiky / I 

1.12. Využití ozobotů / 1 

10.1. Formativní hodnocení I. / I 

13.1. MajetekISGINIS/l 

14.1. Novely právních předpisů ve školství / 2 

17.1. Zdravotní úkony ve školském prostředí/l 

8.2. Hygiena potravin! 1 

17.2. Formativní hodnocení II. / 1 

22.3. Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie / 1 

4.4. 
Principy a faktory ovlivňující úspěšnost výuky a vzdělání dětí 
sPAS/2 

21.4. Praktický kurz ABA / 1 

27.4. ILF Neurofeedback v praxi / 1 

29.4. Aspergerův syndrom / 2 

18.-19.5. Grafomotorika prakticky / 1 

26.-27.5. Volný čas a rozvoj hry u dětí sPAS/l 

7.6. Změny a připravované změny v právních předpisech / 1 

15.6. BOZPaPO/l 

15.6. Informatika dle schváleného RVP ZV pro školy /2 



Informatika na I. stu ni / 1 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Pro náš typ školy je spolupráce s veřejností velmi duležitá. Samozřejmostí zustává úzká 

spolupráce se zřizovatelem Královéhradeckého kraje a zástupci města Nového Bydžov, školskou radou, 

školskou odborovou organizací, orgánem sociálně právní ochrany, městskou policií, školskými 

poradenskými zařízeními. Snažíme se spolupracovat s dalšími místními organizacemi (Městská knihovna 

v Novém Bydžově, DoPatra, DDM Nový Bydžov, mateřské a základní školy aj.) Podstatou této 

spolupráceje také vytvoření dobréhojména školy a lepší informovanosti veřejnosti o naší škole. 

Prezentační a informační charakter mají školní internetové stránky www.zspbvdzov.cz. Stručné 

informace o chodu školy a hlavních událostech pravidelně dodáváme do Novobydžovského zpravodaje. 

Články doplňujeme fotografiemi ze školního fotoaparátu. Informační leták o činnosti školy rozmísťujeme 

na vhodných místech. 

Vedení školy aktivně podporovalo vzájemnou spolupráci mezi zákonnými zástupci, žáky a 

zaměstnanci školy. Proběhly oficiální schuzky rodiču a třídních učitelu, ale rodiče samozřejmě mohli 

přijít do školy kdykoli a informovat se na prospěch a chování svého dítěte. 

Poradenskou činnost ve škole zajišťuje především výchovný poradce, školní metodik prevence ve 

spolupráci s třídními učiteli. Výchovný poradce poskytuje zákonným zástupcum mimo jiné i informace o 

případném dalším vzdělávání žáku po ukončení povinné školní docházky. Výchovný poradce a metodik 

prevence dále pusobí jako prostředníci mezi školou a Odborem sociální péče Městského úřadu v Novém 

Bydžově, když svolávají výchovné komise k řešení závažnějších výchovných problému. 

Plánované akce pro širší veřejnost ovlivnila nepříznivá epidemiologická situace. Mezi zrušené 

akce patřilo tradiční vánoční vystoupení pro klienty Domova duchodcu v Humburkách. Pro ně alespoň 

žáci vyrobili vánoční a velikonoční přání a drobné dárečky. Akce sportovní a kulturní se uskutečňovaly 

jen v omezených počtech. 

Péče o ochranu přírody patří k dlouhodobým aktivitám školy. I my, v naší škole se snažíme tuto 

oblast podporovat. Připravujeme pro žáky různé výchovné a vzdělávací programy, besedy, exkurze apod. 

Ve všech třídách jsou umístěné dělené koše na tříděný odpad (papír, plast a směsný odpad) a také 

krabičky na vybité baterie. V pruběhu školního roku jsme se snažili poskytnout žákum co nejširší 

povědomí o přírodě a všech jejich složkách, ale také jim předat užitečné informace o nutnosti její 

ochrany. V rámci dlouhodobých projektu jsme je vedli správnému třídění odpadu, sbírali jsme staré 

baterie, starali se o zeleň v okolí školy, pracovali na školním pozemku. V dubnu 2021 se škola zapojila 

v rámci projektu mezinárodního Dne Země do úklidu města Nový Bydžov. Celkem se dětem podařilo 

v ruzných lokalitách sesbírat několik plastových pytlu odpadku. Škola se akcemi typu úklid města snaží 

u žáku podporovat smysl pro ochranu životního prostředí, aby bylo v co nejlepším stavu zachováno i pro 

další generace 

Technické služby Nového Bydžova dodaly odpadové pytle a zajistily odvoz odpadku. Za dodržování 

bezpečnostních opatření se skupiny žáky vydaly na stanovené úseky. Žáci zbavovali odpadku cyklostezku 
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podél Cidliny do Sloupna a směrem do Prasku, dále uklízeli prostor podél místní železniční trati. Všichni 

se přesvědčili o dusledcích nesprávného lidského chování na životní prostředí. 

Škola umožňuje praxe studentum pedagogiky, ať už se jedná o studenty střední nebo vysoké 

školy. Bylo tornu tak i v uplynulém školním roce, kdy ve škole krátkodobě pusobily studentky studia 

pedagogických věd. 

Přehled uskutečněných školních akcí a aktivit pro naše žáky je uveden v příloze této zprávy. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 202 1-2022 neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 

Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy hlavní činnosti 

Celkové výnosy naší školy v roce 2021 činily 13.264.509,21 Kč. Dotace ze státního rozpočtu 

neinvestiční výdaje přímé výdaje na vzdělávání ve výši 11.671.040,- KČ. 

Na provoz školy jsme obdrželi příspěvek ve výši 1.450.750,- Kč. Tato částka obsahuje i 

mimořádné účelové příspěvky na Projekt zaměřený na zájmovou činnost se žáky mimo vyučování ve výši 

15.000,- Kč a příspěvek na Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ve výši 

20.000,- Kč. Součástí provozniho příspěvku je částka ve výši 20.550,- Kč na zajištění licencí SW 

Microsoft. Na pokrytí odpisu byla poskytnuta částka ve výši 5.330,- Kč. 

Z rezervního fondu jsme využiti v roce 2021 částku 37.526,- Kč k dalšímu rozvoji školy. Od 

České spořitelny jsme obdrželi peněžní dar na zakoupení tělovýchovných prvku a učebních pomucek ve 

výši 40.000,- Kč, úroky z bankovních účtu vedených u ČSOB činily 492,96 Kč. Škola bezúplatně 

obdržela v roce 2021 respirátory, roušky pro žáky a antigenní testy v celkové hodnotě 55.726,25 Kč, 

ostatní výnosy činily 2.994,- Kč. Škola neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 

Přímé náklady na vzdělávání 11 671 040,00 Kč 

Příspěvek na provoz I 450 750,00 Kč 

MUP z 2020 5 980,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 58 720,25 Kč 

Úroky z bankovních účtů 492,96 KČ 

Použití rezervního fondu 77 526,00 Kč 

Výnosy celkem 13 264 509,21 Kč 

Náklady hlavní činnosti 

Celkové náklady v roce 2021 činily 13.252.084,87 Kč. 

Neinvestiční prostředky na mzdovou oblast z přímých výdaju na vzdělávání UZ 33353 činily 

11.671.040,- Kč. Z toho jsme vyčerpali na platy 8.451.050,- Kč, na OON 17.772,- Kč, na úhradu 
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sociálního a zdravotního pojištění částku 2.856.453,- Kč, na odvod do FKSP 171.274,- KČ, úhrada 

zákonného pojištění ve výši 35.494,- Kč, na náhrady platu za pracovní neschopnost částka 112.548,- Kč a 

na ostatní ONIV Částka 26.449,- Kč. 

Na provozní výdaje jsme obdrželi příspěvek ve výší 1.450.750,- Kč. 

Z provozních výdaju vynakládáme část na výdaje spojené s energiemi, za odebrané teplo jsme 

v roce 2021 uhradili částku 128.124,- Kč, za elektrickou energii částku 66.871,- Kč a za vodné Částku 

61.404,- Kč. Za služby jsme vydali částku 557.378,- Kč, kde největší položkou je úhrada nájemného ve 

výši 333.034, Kč. Příspěvek na věcnou režii stravování žáku 15.000,- Kč, za zpracování dat částku 

30.734,- Kč, za telefonní služby 7.062,- Kč a za internet 9.423,- Kč, za softwarové služby ajejich údržbu 

67.460,- Kč, bankovní poplatky činily 3.545,- Kč, poštovní služby 2.863,- Kč, za svoz odpadu 7.040,- Kč, 

revize a služby v oblasti BOZP činily 25.008,- Kč a ostatní služby 56.208,- Kč. Na opravy jsme 

vynaložili Částku 67.716,- ztoho na opravy ICT 57.825,- Kč. Další vydanou položkou je příspěvek na 

stravování zaměstnancu ve výši 50.400,- Kč, na ochranné pomucky a lékařské prohlídky 62.105,- Kč, 

webináře a školení 32.891,- Kč, cestovné 7.843,- Kč. Na pořízení DDHM jsme vynaložili částku 

277.616,-Kč. Tato částka obsahuje mimořádný příspěvek od zřizovatele ve výši 160.000,- Kč na nové 

vybavení počítačové učebny. Za obdrženou částku jsme pořídili 10 kusu nových stolních počítaču, včetně 

příslušenství. Dále jsme pořídili šatní skříň, tiskárnu do knihovny, vysavač, motorovou sekačku, 

notebooky, keramickou tabuli a vybavili jsme speciální třídu novým nábytkem. Na ostatní materiál jako 

jsou tonery, kancelářský papír, papírenské potřeby a čistící a hygienické potřeby jsme použili 124.429, na 

ochranné pomucky pro žáky 38.619,- Kč, na učební pomucky 24.341,- Kč. Odpisy za rok 2021 jsme 

uhradili ve výši 5.328,- Kč. 

Od Krajského úřadu KHK jsme v roce 2021 obdrželi mimořádné účelové příspěvky na projekty: 

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže částku 20.000,- Kč, 

prostředky jsme se použili na preventivní programy zaměřené na zdravý životní styl pořádaný lektorkou 

M. Jandovou, dále na preventivní program zaměřený na dlouhodobou primární prevenci rizikového 

chování pořádaný neziskovou organizací Semiramis a na preventivní program z oblasti dospívání 

pořádaný společností MP Education. roku 2020 jsme na preventivní programy nedočerpali částku ve výši 

5.980,- KČ, ta byla využila v první polovině roku 2021 na přednášku od Mgr. Blažkové ze společnosti MP 

Education na téma „Já a moje já" a dále na přednášku od Mgr. Pospíšila na přednášky z oblasti 

kyberšikany. Na projekt zaměřený na zájmovou činnost se žáky mimo vyučování jsme obdrželi částku ve 

výši 15.000,- KČ, tyto prostředky jsme použili na nákup učebních pomucek pro kroužek keČnílek, 

Sportovní hry a Šikolové. Zakoupeny byly magnetická tabule se suchým zipem, brusle, kreslící a barevný 

papír apod. 

Mzdové prostředky na platy 8 451 050,00 Kč 

Mzdové prostředky na OON 17 772,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 2 856 453,00 Kč 

Zákonné pojištění Kooperativa 35 494,00 Kč 
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Zákonné sociální náklady FKSP 171 274,00 Kč 

Náhrady platu za 14 dní pracovní neschopnosti 112548,00 Kč 

Materiál 250 780,30 Kč 

DDHM, DDNM 288 124,32 Kč 

Energie 256 399,24 Kč 

Opravy, revize a upgrade 67715,55 Kč 

Cestovné 7 843 ‚00 Kč 

Služby 585 907,01 Kč 

Zákonné sociální náklady ostatní 145 396,45 Kč 

Odpisy 5 328,00 Kč 

Náklady celkem 13 252 084,87 Kč 

Hospodářský výsledek 

Celkové výnosy školy za rok 2021 činily 13.264.509,21 Kč, celkové náklady školy činily 

13.252.084,87 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2021 je 12.424,34 Kč. Po schválení zřizovatelem bude 

tento hospodářský výsledek rozdělen do fondu odměn a do fondu rezervního. 



Zpracovala: Mgr. Lenka Lusková, DiS., ředitelka školy 

Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne 29.09.2022 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 11.10.2022 

Členově školské rady: 

Mgr. Olga Čiháková 

Ing. Erika Jelínková 

Štěpánka Jelínková 
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Příloha č. I 

Poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb. 

Vdaném období nebyly evidovány žádné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu. 

Příloha č. 2 

Přehled akcí pro žáky 

Září 

13.9. Pěší výlet s opékáním špekáčku zš, zšs 

22.9. Zooterapie v Bydžovské Lhotce ZŠS 

23.9. Rytmy sběrného dvora ZŠ, ZŠS 

30.9. Canisterapie ve škole ZŠS 

30.9. Zooterapie 1., 2., 4. roč. zš 

30.9. Škola hrou II. st. ZŠ 

30.9. Zooterapíe v Bydžovské Lhotce I., 2., 4. roč. zŠ 

Říjen 

7.10. Účast v soutěži Kopidlenské poupě výběr žáku ZŠ 

14.10. Zooterapie zsŠ 

15.10. Školní turnaj ve stolním tenise ZŠ, ZŠS 

18.10. Vaření s dětmi ‚projekt zdravé výživy 1., 2., 4., 7., 9. roč., ZŠS 

19.10. Vaření s dětmi, projekt zdravé výživy 3., 5., 6., 8. roč. zŠ 

21.10. Canisterapie ve škole zšs 

21.10. Preventivní program Semiramis - 1. blok 6., 8. roč. ZŠ 

31.10. Strašidelné soutěžní dopoledne ZŠ, ZŠS 

Listopad 

2.11. Beseda Nestresuj se stresem ZŠ, ZŠS 

6.11. Beseda Na svět nejsi sám I. st. ZŠ 

11.11. Canisterapie ve škole ZŠS, 1., 2., 4. roč. zš 

11.11. Logopedie, Mgr. Vojtěchová výběr žáku ZŠ 

25.11. Beseda o zvířátkách v místní knihovně 1., 2., 4.roč. ZŠ 

30.11. Beseda na téma komiks II. st. ZŠ 

Prosinec 

6.12. Návštěva místní knihovny ZŠS, 3., 5. roč. zŠ 
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6.12. Mikulášská nadílka pro žáky ZŠ, ZŠS 

9.12. Canisterapie ve škole ZŠS, 1., 2., 4. roč. ZŠ 

20.12. Muzeum hraček u Stuchlíku ZŠS, I. st. Zš 

20.12. Vánoční beseda v místní knihovně 3., 5. roč. ZŠ 

21.12. Předvánoční bruslení 1., 2., 4. roč. ZŠ 

22.12. Vánoční besídky ve třídách ZŠ, ZŠS 

Leden 

6.1. Tříkrálová sbírka výběr žáku ZŠ 

13.1. Sportovnívyžití,bruslení ZŠS 

14.1. Sportovní vyžití, bruslení I., 2., 4., 6., 8. roč. ZŠ 

14.1. Beseda na téma Na hory - online prostředí 7., 9. roč. ZŠ 

27.1. Sportovní vyžití,bruslení 7., 9. roč. Zš 

28.1. Sportovní vyžití, bruslení ZŠS, 1., 2., 4. roč. ZŠ 

Únor 

3.2. anis erapie ve škole ZŠS, I., 2., 4. roč. ZŠ 

16.2. Ochutnávka ovoce a zeleniny ZŠ, ZŠS 

18.2. Celodenní projekt Zimní olympijské hry 6., 8. roč. Zš 

Březen 

1.3. Semiramis, 2. blok 6., 8. roč. ZŠ 

1.3. Canisterapieve škole I. st. ZŠ, ZŠS 

8.3. Projekt Masopust a dětský karneval I. st. ZŠ, ZŠS 

10.3. Beseda na téma Bezpečně v kyberprostoru II. st. ZŠ, ZŠS 

24.3. Canisterapie ve škole ZŠS 

24.3. Logopedie, Mgr. Vojtěchová I. st. ZŠ 

Duben 

5.4. Velikonoční dílna, tvoření s žáky I. st., I.S 

11.-13.4. Velikonočnítýden ZŠ,ZŠS 

11.4. Rasismus, šikana - beseda ZŠS 

19.4. Program zaměřený na ekologii L st., ZŠS 

22.4. Program zaměřený na ekologii II. st., ZŠS 

26.4. Projekt Den Země, úklid v okolí Nového Bydžova ZŠ, ZŠS 

28.4. Beseda v místní knihovně 1., 2., 4. roč. ZŠ 

28.4. Canisterapie ve škole ZŠ, ZŠS 
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29.4. Čarodějnice, Strašidelný sklep zš, zšs 

Květen 

2.5. Kurz plavání v Flořicích I. st. ZŠ, ZšS 

2.5. a 4.5. Návštěva HZS ZŠ, ZŠS 

5.5. Přednáška na téma AIDS II. st. Zš, ZŠS 

6.5. Dopravní výchova, teorie a praxe I. st. Zš, ZŠS 

9.5. Kurz plavání I. st. zš, zšS 

10.5. Zooterapie v Bydžovské Lhotce zšs 

11.5. Preventivní program Veselé zoubky 1., 2., 4. roč. Zš 

12.5. Divadelní představení I. st. ZŠ, zšs 

12.5. Školní výlet do Prahy 7., 9. roč. Zš 

16.5. a 18.5. Kurz plavání I. st. zš, zšs 

19.5. Logopedie, Mgr. Vojtěchová vybraní žáci Zš 

19.5. Canisterapie ve škole ZšS 

23.5. Kurz plavání I. st. Zš, ZŠS 

23. až 27.5. Projekt Týden v pohybu ZŠ, zšs 

24.5. a 25.5. Projekt Zdravé zoubky Zš, zšs 

25.5. Kurz plavání I. st. zš, ZŠS 

26.5. Pěší výlet na Venturku 3., 5. roč. Zš 

27.5. Atletický den, sportovní dopoledne ZŠ, ZŠS 

30.5. Kurz plavání I. st. Zš, ZšS 

30.5. Semiramis, 3. blok 6., 8. roč. Zš 

Červen 

3.6. Den dětí pro Mš ZŠ, ZŠS 

6.6. Kurz plavání 1. stupeň ZŠ, ZŠS 

8.6. Divadlo - Sen noci svatojánské II. stupeň Zš 

9.6. Canisterapie ZŠS 

9.6. Tajný výlet do Fajnparku Chlumec n. C. zšs 

13.6. Kurz plavání I. stupeň zš, zšs 

13.6. Beseda o prázdninách v městské knihovně ZŠS 

15.6. Divadelní představení 1. stupeň zš, zšs 

16.6. Spaní ve škole ZŠ, ZŠS 

16.6. Zooterapie ZŠS 
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17.6. 

20.6. 

22. až 24.6. 

23.6. 

Legiovtak, exkurze na vlakovém nádraží 

Ukončení kurzu plavání 

Školní výlety tříd 

Canisterapie ve škole 

zš, zšs 
I. st. ZŠ, ZŠS 

ZŠ, ZšS 

ZŠS 
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