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1. Základní údaje o škole, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o 

vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

Škola 

Název školy Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace 

 

Adresa školy Tvarožná Lhota č. p. 275, 696 62 Strážnice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 72554304 

IZO školy 181 036 312 

IZO školní družiny 181 036 525 

Identifikátor školy 691 004 111 

Číslo organizace 52 68 

Vedení školy ředitelka: Mgr. Helena Handlová 

Kontakt  tel.: 725 975 940 

ID datové schránky: hnj634 

e-mail: skola@tvarozna-lhota.cz 

www: skolatvaroznalhota.cz 

 

 

 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele Obec Tvarožná Lhota 

Adresa zřizovatele Tvarožná Lhota 190 

69662 Strážnice 

kontakt tel: 518 337 726 

mobil:  725 90 66 55 

e-mail:starostka@tvarozna-lhota.cz 

 kapacita 

Základní škola 60 

Školní družina 25 

Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků počet žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 3 34 11,33 

školní družina 1 25 25 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

Obor vzdělávání 

Základní škola 79-01-C/01 

 

 

Vzdělávací programy 

Vzdělávací program zařazené třídy platný od 

ŠKOLA PRO ŽIVOT, ŠVP ZV 1. - 5. ročník 01. 09. 2018 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 5 

Počet učitelů ZŠ 3 

Počet vychovatelů ŠD  1 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 1 

 

4. Zabezpečení organizace školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

funkce 

 

úvazek 

 

aprobovanost  

 

neaprobovanost 

Mgr. Handlová Helena ředitelka, učitelka 1,0 1 0 

Mgr. Kolaciová Monika učitelka 1,0 1 0 

Mgr. Vajčnerová Hana učitelka 1,0 1 0 

 

Mgr. Supová Marie 

vychovatelka 0,6785 1 0 

učitelka 0,4545 1 0 

Přidělení třídnictví  

I. třída 1. ročník Mgr. Handlová Helena 

II. třída 2. a 3. ročník Mgr. Kolaciová Monika 

III. třída 4. a 5. ročník Mgr. Vajčnerová Hana 

Údaje o školské radě 

Datum zřízení 03. 12. 2012 

Členové školské rady  za zřizovatele Mgr. Jana Aberlová 

za učitele Mgr. Monika Kolaciová 

za rodiče Ing. Adéla Uřičářová 

Kontakt Mgr. Jana Aberlová, předsedkyně školské rady: aberlovaj@gmail.com 
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Vyučující bez třídnictví Mgr. Supová Marie 

ŠD 1 oddělení Mgr. Supová Marie 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

Do 35 let 35 – 50 Nad 50 let V důchodovém věku Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

Funkce  Úvazek  Stupeň vzdělání 

Školnice 0,75 SOU 

5. Poradenské služby v základní škole 

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy 

pro školní rok 2022 - 2023 

Z toho počet dětí starších 6-ti let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro školní rok 

2022-2023 

1 3 0 2 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

Přidělená funkce zodpovídá  

Zdravotník  Mgr. Supová Marie 

Koordinátor ŠVP Mgr.  Kolaciová Monika  

Správce ICT (externí pracovník) Škvařil Vladislav  

Preventistka PO Šmachová Veronika  

Environmentální poradce Mgr. Handlová Helena  

Hlavní pokladní Mgr. Miroslava Eliašová  

Sklad učebnic Mgr. Kolaciová Monika 

Výchovný poradce Mgr. Helena Handlová kvalifikace VŠ 

Školní metodik prevence Mgr. Hana Vajčnerová kvalifikace VŠ 

Školní psycholog 0 ----- ----- 

Školní speciální pedagog 0 ----- ----- 
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7. Přestupy žáků na II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

Počet žáků, kteří plynule přešli na II. stupeň ZŠ 

Z pátého ročníku 4 

Počet žáků, kteří plynule přešli na víceletá gymnázia 

Z pátého ročníku 1 

 

8. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Ve školním roce 2021 – 2022 probíhalo vzdělávání žáků 1. - 5. ročníku podle ŠVP naší školy „Škola 

pro život“. Dané cíle vzdělávacího programu byly splněny, učivo ve všech ročnících bylo zvládnuto. 

V rámci Národního plánu obnovy bylo uskutečněno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

způsobeným postcovidovou situací, která v tomto školním roce ještě doznívala. 

 

9. Údaje o prospěchu, chování a absence žáků, ostatní údaje 

Třída, ročník počet žáků chlapci dívky 

I. třída, 1. ročník 11 6 5 

II. třída (2. a 3. ročník) 4 + 4 2 + 0 2 + 4 

III. třída (4. a 5. ročník) 10 + 5 7+ 2 3 + 3 

celkem: 34 17 17 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

1. pololetí 2021-2022 
 

 ČJ AJ M INF ČaS VV HV TV  PČ  třídy 

1. ročník 1,0 --- 1,0 --- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 

2. ročník 1,25 1,0 1,0 --- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,03 

3. ročník 1,5 1,0 1,25 --- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,09 

4. ročník 1,8 1,7 1,6 --- 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 

5. ročník 2,4 1,6 1,6 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,42 

 školy 1,59 1,33 1,29 1,0 1,34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,17 

 

 

 samé 1 s 

vyznamenáním 

bez 

vyznamenání 

slabý prospěch 

(4-5) 

neprospěl 

1. ročník 11 11 0 0 0 

2. ročník 3 4 0 0 0 
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Chování  

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

1 34 100 

2 0 0 

3 0 0 

 

Výchovná opatření – pochvaly  

 pochvala 

TU na 

vysvědčení 

pochvala ŘŠ 

na 

vysvědčení 

pochvala TU 

do ŽK 

pochvala ŘŠ 

do ŽK 

pochvala 

vyučujícího do 

ŽK 

pochvala 

s knihou na 

konci šk.roku 

1. ročník 0 0 0 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 0 0 0 

5. ročník 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 

 

Výchovná opatření - napomenutí a důtky 

 napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 

1. ročník 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 2 4 0 0 0 

4. ročník 3 8 2 0 0 

5. ročník 2 3 2 2 0 

celkem 21 30 4 2 0 

Tabulka celkové docházky 

 omluvené hodiny neomluvené hodiny  omluv. hodin  neoml. hodin 

1. ročník 843 0 76,63 0 

2. ročník 157 0 39,25 0 

3. ročník 270 0 67,5 0 

4. ročník 413 0 41,3 0 

5. ročník 395 0 79 0 

celkem 2 078 0  na žáka:   61,12 0 
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3. ročník 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 

5. ročník 1 0 0 

celkem 1 0 0 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

1. pololetí 2021-2022 
 

třída, ročník počet žáků chlapci dívky 

I. třída, 1. ročník 11 6 5 

II. třída (2. a 3. ročník) 4 + 4 2 + 0 2 + 4 

III. třída (4. a 5. ročník) 10 + 5 7+ 2 3 + 3 

celkem 34 17 17 

 

 

 ČJ AJ M INF ČaS VV HV TV  PČ  třídy 

1. ročník 1,0 --- 1,0 --- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. ročník 1,5 1,0 1,25 --- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,09 

3. ročník 1,25 1,25 1,25 --- 1,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,13 

4. ročník 2,0 2,2 2,2 --- 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,49 

5. ročník 2,6 2,2 2,2 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,49 

 školy 1,67 1,66 1,58 1,0 1,23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,24 

 

 

 samé 1 s 

vyznamenáním 

bez 

vyznamenání 

slabý prospěch 

(4-5) 

neprospěl 

1. ročník 11 11 0 0 0 

2. ročník 2 4 0 0 0 

3. ročník 3 4 0 0 0 

4. ročník 2 5 5 2 0 

5. ročník 1 2 3 2 0 

celkem 19 26 8 4 0 

Tabulka celkové docházky 

 omluvené hodiny neomluvené hodiny  omluv. hodin  neoml. hodin 

1. ročník 531 0 48,27 0 

2. ročník 138 0 34,50 0 

3. ročník 163 0 40,75 0 
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Chování  

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

1 34 100 

2 0 0 

3 0 0 

 

Výchovná opatření – pochvaly  

 pochvala TU 

na 

vysvědčení 

pochvala ŘŠ 

na vysvědčení 

pochvala TU do 

ŽK 

pochvala ŘŠ do 

ŽK 

pochvala 

vyučujícího do 

ŽK 

pochvala 

s knihou na 

konci šk.roku 

1. ročník 0 0 0 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 0 0 0 

5. ročník 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 

 

Výchovná opatření - napomenutí a důtky 

 napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 

1. ročník 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 

4. ročník 6 0 0 

5. ročník 2 0 0 

celkem 8 0 0 

 

Seznam integrovaných žáků a žáků 2. - 5. stupně podpory 

Typ postižení ročník počet žáků stupeň PO 

Poruchy učení 4. 1 2 (bez asistence) 

4. ročník 383 0 38,3 0 

5. ročník 260 0 52,0 0 

celkem 1 475 0  na žáka:  43,38 0 
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Údaje o školní družině 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

školní družina 10 4 3 6 2 25 

dívky 4 2 3 3 1 13 

chlapci 6 2 0 3 1 12 

 

10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikové chování a 

zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

     Pro školní rok 2021/2022 byly stanoveny následující cíle: 

- předcházet projevům rizikového chování, v případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči i dalšími 

institucemi zamezit jejich dalšímu šíření 

- upevňování vztahů mezi učiteli – rodiči – žáky, které jsou založeny na vzájemném respektování 

osobností 

- správné stravovací návyky, podpora správného životního stylu se zaměřením na osobní a duševní 

hygienu, zvýšení míry pohybových aktivit a zároveň upozornění rodičů na nedostatek pohybu u 

dětí 

- důsledné vedení ke správné hygieně 

- umožnit žákům navštěvovat kroužky 

- usilovat o prohloubení spolupráce s rodiči 

- nabídnout žákům účast na různých školních akcích 

- rozvíjet spolupráci mateřské a základní školy 

- využívat prostory školní zahrady 

- účastnit se mimoškolních akcí 

Naplnění cílů: 

 

Na všechny jednotlivé cíle byl brán velký zřetel a všichni pracovníci školy se na jejich plnění podíleli. 

Žáci byli vedeni ke správným návykům a vhodnému chování vůči zaměstnancům i dalším žákům školy. 

Během vyučování byly využívány prostory školní zahrady. Z důvodu nízkého zájmu žáků o školní 

kroužky, tyto kroužky v letošním školním roce neproběhly.  

Vzhledem k předchozímu školnímu roku, zasaženým nemocí covid-19, se škola soustředila na využití 

doučování v rámci Národního plánu obnovy. Doučování se během roku účastnila většina žáků 2. - 5. 

ročníku. 

Ve škole i nadále probíhala celoškolní hra, ve které žáci za plnění třídních pravidel získávali kartičky se 

žirafkami. Chování na základě třídních pravidel bylo hodnoceno pochvalami a upozorněním na 

porušování konkrétních třídních pravidel do žákovských knížek. Závažnější problémy byly během 2. 

pololetí řešeny přímo se žáky a jejich zákonnými zástupci formou osobní individuální schůzky, na 

rodičovských schůzkách či telefonicky. Závažnější a častější porušení třídních pravidel bylo řešeno 

formou písemného napomenutí třídní učitelky. 

Z důvodů výrazného zhoršení chování žáků ve 4. a 5. ročníku byla v rámci prevence přizvána do třídy 

okresní metodička prevence z PPP Hodonín, která provedla šetření třídního klimatu s následným 

vyhodnocením formou společné schůzky s rodiči. 

Mgr. Hana Vajčnerová, metodik prevence 
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      Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

 ano ne celkem 

návykové látky (alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření)    0 

záškoláctví    0 

šikana    0 

gambling    0 

kriminalita    0 

rasismus    0 

jiné    0 

 

     11. Údaje o DVPP a vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

Téma počet pracovníků 

Prvouka činnostně nejen v 1. ročníku 1  

Inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi- laboratorní pokusy 

v prvouce na 1. stupni ZŠ 

1  

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP pro ZŠ 1  

Projektové vyučování s Mgr. Přibylovou 1  

Učím informatiku na 1. stupni ZŠ 1  

Úskalí profesionální interakce- Dr. Petr Jan Novák (MAP III) 1 

Jak zvládat stres 1 

Jak reagovat na strach z války 1 

Reakce na bezpečnostní incident (Plán pro jednotlivé situace) 1 

Začleňování ukrajinských žáků do škol 1 

Archivní a spisová služba- co nás čeká a nemine 1 

Základní dokumentace škol 1 

Ochrana měkkých cílů a povinnosti škol a školských zařízení 4 

Tripartity od A do Z 1 

Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol 1 

Archivace a skartace ve školách 1 

Studium k výkonu specializované činnosti: prevence sociálně patologických jevů 

(studium ukončeno 10. 06. 2021) 

1 

Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi 1 
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Preventista PO 1 

12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

datum název akce 
 

01. 09. Slavnostní zahájení školního roku 2021 - 2022 

27.09. Tvarožka má talent 

01. 10. Zahájení plaveckého výcviku žáků 2. – 5. ročníku 

18.10. Tonda Obal na cestách- enviromentální výukový program 

14.10. Projekt 72 hodin „Spinkej, školní zahrado, spi“ 

26.10. Dopravní výchova- teoretická část 

01. 11. Zužitkování plodů školní zahrady- vaření marmelády (rakytníková, aróniová) 

05.11. Plody školní zahrady- sušení plodů školní zahrady a výroba čajů  

09.11. Povídání, rozjímání nad knihou- beseda v místní knihovně 

16.11. Jablíčkobraní- školní projekt 

03.12. Návštěva Mikuláše ve škole 

06.12. Vánočním jarmark 

10.12. Ukončení plaveckého výcviku žáků 2. – 5. ročníku 

10.12. Kurz první pomoci pro pedagogy s profesionální záchranářkou 

16.12. Slovanská epopej v puzzle- návštěva výstavy ve společenském domě Tvarožná Lhota 

17.12. Vánoční pečení- školní projekt 

21.12. Vánoční koledování u vánočního stromečku s rozdáváním dárků 

22.12. Koledování po dědině ve spolupráci s ZUŠ L. Ligase 

28.02. Divadlo Polárka Brno- Dva roky prázdnin 

15.03. Návštěva místní knihovny s výukovým programem 

16.03. Návštěva předškoláků ve škole 

12.04. Teoretická část dopravní výchovy na dopravním hřišti DDM Veselí nad Moravou 

13.04. Zápis dětí do 1. ročníku 

27.04. Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině 

29.04. Škola kouzel- školní projekt 

08.05. Den matek- kulturní vystoupení pro veřejnost, spolupráce s mateřskou školou 

18.05. Školní focení 

20.05. Pochodové cvičení do okolní přírody 

25.05. Testování žáků 5. ročníku 

01.06. Den dětí- návštěva kina (Myši patří do nebe) ve Veselí nad Moravou 
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15.06. Školní výlet do ZOO Lešná 

17.06. Oslavy 50. výročí otevření nové školní budovy ve Tvarožné Lhotě 

20.06. Workshop pro žáky 4. a 5. ročníku v ZŠ M. Kudeříkové Strážnice 

24.06. Noc ve škole pro vítěze celoroční hry 

27.06. Vyhodnocení celoroční hry- předávání odměn pro všechny 

30.06. Slavnostní ukončení školního roku 

18 - 22. 08. Příměstský tábor „Pod olympijskými kruhy“ pod záštitou DDM Veselí nad Moravou 

 

Vzhledem k částečným opatřením ke covid-19 a velké nemocnosti pedagogů byly některé plánované 

školní a mimoškolní aktivity zrušeny (např. Česko zpívá koledy, Ukliďme Tvarožku, Sportovní den se 

ZŠ Radějov, Zvířátka a zimní spánek- výukový program, …). 
 

13.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní   

inspekcí, výsledky další kontrol 

datum zaměření inspekční kontroly kontrola provedena výsledek kontroly 

 

06. – 08. 

10. 2021 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledků vzdělávání podle ŠVP, 

zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP, 

zaměření na přírodovědnou gramotnost 

 

Mgr. Markéta Šustrová, 

vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Alžběta Záhoříková, 

školní inspektorka 

Mgr. Jindra Svobodová, 

školní inspektorka 

Bc. Dana Haláková, 

kontrolní pracovnice 

 

 

bez závažných 

nedostatků 

 

datum  název kontroly kontrolu provedena výsledek kontroly 

 

 

31. 11. 2021 

- Účetnictví 2021 (pokladní doklady, 

pokladní kniha, výplatní listiny, faktury, 

kniha faktur, bankovní výpisy, směrnice, 

účetní závěrka k 30. 09. 2021 (rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát, přílohy) 

 

Bc. Durnová Eva,  
účetní obce Tvarožná Lhota 

Příkaská Kamila, 
mzdová účetní obce Tvarožná 

Lhota 

 

 

bez závad 

14.  Zapojení školy do projektů 

ZŠ Tvarožná Lhota je dlouhodobě zapojena do projektů: 

-  Celé Česko čte dětem-  čtení se uskutečňuje v rámci odpočinkových činností ve školní družině,  

-  Česko zpívá koledy, 

-  MAP III, 

-  Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, 

-  Projekt 72 hodin. 

15.  Spolupráce s místní knihovnou, ostatní spolupráce 

Spolupráce s místní knihovnou je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k částečným opatřením 

způsobených nemocí covid-19 se neuskutečnily některé tradiční akce ve spolupráci okolními školami a 
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Hudební školou Lubomíra Ligase. Rovněž se neuskutečnilo plánované setkání s žáky a pedagogy ZŠ 

Komořany. 

16.  Rekonstrukce a vybavení 

V prvním týdnu měsíce srpna se započalo s 1. etapou opravy statiky budovy školy. K základům školní 

budovy byly zabudovány mikropiloty. Opravu statiky budovy provádí zřizovatel, Obec Tvarožná Lhota. 

Další dvě etapy jsou naplánovány na začátek školního roku 2022 – 2023. 
 

17.  Základní údaje o hospodaření 

Hlavní činnost školy byla finančně zajištěna dotací MŠMT a příspěvkem od zřizovatele. 

Dotace ze státního rozpočtu činila 3925179,00 Kč, z toho prostředky na platy (hrubé mzdy) činily 

3725294,00 Kč. Celkový příspěvek od zřizovatele v roce 2021 byl 580000,00 Kč. Celkový příspěvek z 

MŠMT za rok 2021 byl vyčerpán beze zbytku. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 byl 0 Kč. 

Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad 

rozpočet za kalendářní rok, výsledek hospodaření je zpracován za kalendářní rok 2021, ne za školní rok 

2021 – 2022. 

 

18.  Závěr 

Pořádání školních akcí 2021 – 2022 bylo opět částečně ovlivněn koronavirovou epidemií. I přes všechna 

omezení se škole podařilo z velké části celoroční plán aktivit splnit.  

V říjnu škola prošla kontrolou ČŠI s dobrými výsledky. Silné stránky bude škola i nadále rozvíjet a 

soustředí se na diferenciaci při výuce. 

Díky koronavirovým opatřením se z měsíce září 2021 přesunula na červen 2022 velká oslava 50. výročí 

otevření nové školní budovy ve Tvarožné Lhotě. Na oslavách se spolupodílela základní škola a mateřská 

škola. Na oslavu byli pozváni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z celého 50-ti letého období. V 

rámci oslavy proběhl v dopoledních hodinách Den otevřených dveří školy při výuce. Škola připravila 

velkou výstavu fotografií z pěti desetiletí školního života. Po kulturním vystoupení následovala volná 

zábava s hudební skupinou Rango (bývalí žáci školy), opékání špekáčků na školní zahradě a příjemné 

posezení s bývalými zaměstnanci v jídelně mateřské školy. U příležitosti 50. výročí škola vydala 

brožuru s názvem „50+1leté střípky budovy školy ve Tvarožné Lhotě“. 

V tomto školním roce se poprvé uskutečnil příměstský tábor, který zaštiťoval Dům dětí a mládeže 

z Veselí nad Moravou. Příměstského táboru se zúčastnilo 16 spokojených žáků naší školy. I v dalších 

letech bude snahou během letních prázdnin příměstský tábor zajistit. 

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bude výroční zpráva sloužit i 

k nahlédnutí veřejnosti (webové stránky školy, hlavní chodba školy). 

 

 

Ve Tvarožné Lhotě, dne 23. 09. 2022 

 

 

 

 

 _______________________________ 

Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy 
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příloha č. 1 

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2021 

 

Struktura počty a průměrný úvazek zaměstnanců ke konci roku 2021 včetně případných přírůstků a úbytků 

zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1. Bezpečnost práce byla dodržována a pracovní úrazy se za sledované 

období neobjevily.  

Rozpis všech výnosů je uveden v příloze č. 2 s tím, že nedošlo k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých 

položek. 

Rozpis všech nákladů je uveden v příloze č. 2 s tím, že nedošlo k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých 

položek. 

Stavy na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2021 jsou následující: 

 - hlavní provozní bankovní účet 355229,94 Kč 

 - bankovní účet FKSP 27706,64 Kč 

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP je tvořen tvorbou přídělu do FKSP ve výši  

2 % z platů ke dni 31. 12. 2021 s tím, že příslušné finanční prostředky byly na bankovní účet zaslány společně 

s výplatami za prosinec 2021 počátkem ledna 2022. Tento rozdíl činí  

4518,70 Kč. 

Ceniny ke dni 31. 12. 2021 nebyly evidovány. 

Závazky organizace ke dni 31. 12. 2021 činí Kč 4484,67 Kč, tyto byly v průběhu ledna 2022 zaplaceny.  

Příspěvky byly organizaci poskytnuty z následujících zdrojů: 

- příspěvek na provoz od zřizovatele 580000,00 Kč (vyčerpán bezezbytku), 

- příspěvek ze státního rozpočtu UZ 33353 3925179,00 Kč (vyčerpán bezezbytku), 

Investiční akce v roce 2021 nebyly realizovány. 

Doplňková činnost ve sledované období nebyla provozována. 

Rozčlenění majetku na jednotlivé kategorie, stav na počátku a konci sledovaného období včetně přírůstků a 

úbytků je součástí dokladové inventarizace. 

Jednotlivé peněžní fondy jsou ze 100 % kryty finančními prostředky uvedenými na běžném provozním účtu 

organizace. FKSP je kryt na samostatném bankovním účtu. Přehled o tvorbě a čerpání fondů je součástí příloh 

k účetní závěrce.  

Informace o výsledku inventarizace je shrnuta v inventarizační zprávě za rok 2021. 

 

 

 

 

 


