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Úvodník 

Školní rok 2021/2022 byl obecně pro české školství jednou z největších výzev v novodobých 
dějinách. I když už šlo o 3. rok s covid-19, tento se od těch předchozích výrazně lišil. Ať už to 
bylo dáno nutností čelit nátlaku ze stran popíračů, změnou společenského vnímání celkové 
situace, ale hlavně změnou systému nařizování izolací a karantén, kdy vedení školy, učitel, ale 
ani žák ještě odpoledne netušili, zda vůbec druhý den ráno výuka v dané třídě poběží, a když 
ano, tak jakou formou. 

 A tak přestože jsme na začátku září věřili v návrat do standardního provozu a snažili se o běžné 
školní fungování, během prvního i druhého pololetí školního roku jsme zažívali specifika výuky 
v karanténě, distanční, hybridní či prezenční formu. Pedagogové, asistenti i vychovatelé byli 
střídavě v izolaci, v karanténě nebo pečovali o vlastní nemocné děti, což zásadně ovlivnilo 
organizaci chodu školy. A hlavně samotný průběh vzdělávání. I přes to všechno jsme se rozdíly 
ve vzdělávání snažili vyrovnat. Pedagogové i asistenti pedagogů byli aktivně zapojeni do 
pravidelného doučování žáků, zapůjčovali jsme digitální techniku a dětem jsme se věnovali 
individuálně. Pravidelně probíhaly schůzky vzdělávacích týmů, průběžně se reflektovala výuka 
a přijímala se potřebná opatření.  

V souvislosti s uzavřením škol či omezení provozu došlo také k omezení nejrůznějších akcí 
podporujících naplňování školního vzdělávacího programu i tradičních mimoškolních aktivit a 
kroužků. 

V lednu jsme byli doslova na hraně fungování. Postupně se ale situace stabilizovala. Po celou 
dobu jsme kompenzovali u žáků dlouhodobý výpadek prezenční formy vzdělávání a 
stabilizovali třídní kolektivy. 

Pak ale 24. února 2022 vstoupil do Evropy nový fenomén, který si desítky let nikdo neuměl ani 
představit – válečný konflikt jen několik stovek kilometrů od našich hranic. Přišly úplně jiné 
starosti, které doléhaly na rodiny i na školu. Učitelé se museli vyrovnávat s tím, že do školy 
přicházejí žáci jinak jazykově a kulturně vybavení. Průběžně jsme žáky z Ukrajiny vzdělávali, 
poskytovali jsme jim podmínky pro adaptaci na nové prostředí, nabízeli hodiny ČJ navíc a 
hledali cesty k jejich integraci. Koordinátory adaptačního procesu bylo nejužší vedení školy za 
spolupráce ŠPP a místní dobrovolnice z řad Ukrajinců, která se aktivně podílela na propojení 
školy s rodinami z Ukrajiny. Pro pomoc a integraci dětí do školní skupiny byl zřízen odpolední 
klub, který poskytl zázemí a místo vzájemného setkávání dětí a jejich rodin. Škola zastřešovala 
sbírky pro pomoc jak lidem na Ukrajině, tak uprchlíkům v Čechách. Pracovali jsme i na vztazích 
ukrajinských žáků s jejich českými vrstevníky. Prozatím jsou na dobré cestě, děti si navzájem 
pomáhají a podporují se. Postup školy ocenila i ČŠI, která školu navštívila. 

Již druhým rokem jsme se tedy ocitli v situaci, která od školy vyžadovala neustálou adaptaci 
na měnící se podmínky bez možnosti dostatečné přípravy na přicházející změny. Pandemii a s 
ní spojená omezení plynule vystřídala uprchlická krize. Obdobně jako v případě pandemie ani 
v případě této krize nevíme, jak se bude dále vyvíjet, což značně ztěžuje jakékoliv 
dlouhodobější plánování, které by přineslo větší předvídatelnost a kontrolu nad nastalou 
situací. 
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Základní údaje o škole 

název školy: Základní škola Zeleneč, okres Praha-východ 

sídlo školy: Kasalova 454, 250 91 Zeleneč 

právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 71004637 

identifikátor školy: 600052222 

email: zszelenec@zszelenec.cz 

telefon: 281 865 059 | +420 739 029 221 

ID DS: zarhu5d 

bankovní spojení: 428683359/0800 

 

název zřizovatele: Obec Zeleneč 

adresa zřizovatele: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč 

email: obec@zszelenec.cz 

telefon: 281 923 196 | +420 606 359 879 

ID DS: zqhaskc 

 

ředitel školy: Mgr. Jiří Ptáčník 

zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Martina Listopadová Havlová 

zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Martina Myrdaczová – statutární zástupce 

vedoucí školní družiny: Barbora Šimonová 

 

obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola | denní forma | délka 9 let 

školní vzděl. program: Klásek č.j. 2016/275/Š, §5 odst. 3 561/2004 Sb. 
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Údaje o školské radě 

zástupce zákonných zástupců: Ing. Barbora Nová – předseda 

zástupce pedagogických pracovníků: Ing. Kristýna Laníková 

zástupce jmenovaný zřizovatelem: Jiří Skřivan 

Charakteristika školy (údaje platné k 30. 6. 2022) 

  IZO max. kapacita 

základní škola: 102138269 652 žáků 

školní družina: 113800185 234 žáků 

školní výdejna obědů: 181061848 156 strávníků 

 

Základní škola Zeleneč, okres Praha-východ se nachází v těsné blízkosti hlavního města, na 
jeho východním okraji, s velmi dobrým dopravním spojením jak do samotné Prahy, tak do 
regionu. Je situována v klidném prostředí obklopeném rodinnými domy a zahradami. Škola je 
spádovou pro sousední obec Svémyslice. Samotný areál je tvořen komplexem 4 vzájemně 
propojených moderních školních budov a velké tělocvičny (lze rozdělit na dvě samostatné 
části), které obklopují školní dvůr s venkovním sportovištěm, herními prvky a cvičnými záhony. 
Školní jídelna, jejímž provozovatelem je MŠ Zeleneč, je umístěna v přízemí hlavní budovy školy 
(budova A). V přízemí budovy D je navíc školní výdejna obědů. Škola je přístupná bezbariérově. 
5. školní budova je umístěna v centru obce, ve vzdálenosti 8 minut chůze od hlavní budovy. 
Jsou zde k dispozici 2 prostorné učebny, které primárně slouží ke klidné adaptaci dětí na školní 
prostředí v průběhu 1. a 2. ročníku. 

 

1. stupeň ZŠ: 14 tříd 296 žáků 

2. stupeň ZŠ: 9 tříd 240 žáků 

školní družina: 8 oddělení 181 žáků 

 

Škola je úplná s devíti postupnými ročníky po dvou až třech třídách v ročníku. Ve školním roce 
2021/2022 ji navštěvovalo 536 žáků. Průměrná naplněnost tříd byla přibližně 23 žáků. Součástí 
školy je i školní družina, která pro svou činnosti ranní a odpolední družiny využívá prostory 
kmenových tříd. 
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Prostorové uspořádání školy 

budova A: 3.A, 3.B, 4.C, 5.B, 5.C, 6.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Kasalova 454 

budova B: 4.A, 6.B, 6.C, 7.B Kasalova 467/A 

budova C: 4.B, 7.A Kasalova 467/B 

budova D: 1.A, 1.B, 2.C, 3.C, 5.A Mstětická 1031 

budova E: 2.A, 2.B Školní 3 

 

Škola je charakteristická svou mimořádnou členitostí areálu, která je dána jejím relativně 
rychlým růstem zejména v poslední dekádě a klade zvýšené nároky na pokrytí dohledů o 
přestávkách. Každá budova má k dispozici samostatné šatny, sociální zařízení, sborovny i 
zázemí pro provozní zaměstnance. Každá má i samostatný vchod. Budovy A – D jsou vzájemně 
propojeny chodbami a nadzemními tunely. Tento poměrně bohatý systém chodeb a 
spojovacích tunelů je využíván jako výtvarné galerie pro výstavu hodnotných prací žáků školy. 
Zároveň zde postupně vznikají relaxační koutky. 

Materiální vybavení školy 

Kmenové učebny jsou útulné s hojně využívanou možností měnit uspořádání školního nábytku 
podle potřeb a charakteru výuky. Většina těchto učeben, zejména pak na 1. stupni, má 
k dispozici i odpočinkový/hrací prostor. Prakticky všechny kmenové učebny jsou již vybaveny 
projekční technikou, z velké části interaktivními panely (ať už jde o pevnou instalaci, nebo 
mobilní řešení). Vzhledem k nárokům na přenosovou techniku, která by zvládala nové výzvy 
související s hybridní výukou, bylo v letošním roce pořízeno celkem 6 velkoplošných 
dotykových panelů s integrovaným PC včetně kamer s mikrofony a 6 dalších samostatných 
web kamer s vysokým rozlišením. V každé učebně je pak samostatný počítač pro potřeby 
učitele i žáků, nebo dokovací stanice pro připojení notebooku, který dostává pro pracovní 
účely každý z pedagogů přidělen. V letošním roce byly z daru pořízeny další 3 takovéto 
notebooky. Nyní jich pro tyto účely má škola celkem 38. 
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Výuce jazyků slouží 3 dedikované učebny. K dispozici jsou také 2 počítačové učebny, každá s 12 
žákovskými počítači, cvičná kuchyňka a kombinovaná učebna pro laboratorní práce. Platí ale, 
že vzhledem k dispozici budov a potřebám kmenových tříd trpí škola stále nedostatkem 
odborných učeben, zejména pro výuku přírodovědných předmětů, polytechnické výchovy a 
výtvarné výchovy. Učitelé i žáci mohou využívat také prostory školní knihovny. Část fondu byla 
v letošním školním roce přesunuta do nově vznikajícího dětského oddělení obecní knihovny. 
Zbylá část slouží pro potřeby výuky a čtenářských kroužků. Pro předmět mediální výchova jsme 
letos z daru vytvořili a audio a digitální technikou vybavili mini nahrávací studio pro tvorbu 
podcastů. Škola také vlastní pec, kterou využívá pro účely keramického kroužku. 

Od letošního školního roku byla jedna místnost v prvním poschodí budovy D (bývalá kancelář 
zástupkyně ředitele) vyčleněna pouze pro zajištění kvality provozu školního poradenského 
pracoviště s připraveným prostorem pro práci školního psychologa i speciálního pedagoga. 

Škola se může pyšnit propracovaným a bezpečným síťovým připojením v každé učebně i 
sborovně. Chodby i třídy ve všech budovách jsou také pokryty stabilním Wi-Fi signálem s jasně 
stanovenými úrovněmi a pravidly připojení pro učitele, žáky i hosty s maximálním zaměřením 
na bezpečnost sítě. Škola v tomto školním roce sjednotila balíček používaných nástrojů online 
komunikace a přešla k využívání platformy Microsoft Office 365. Pro všechny pedagogické 
pracovníky a žáky je zřízen školní účet s možností využívat komplexní balíček kancelářských 
programů pro práci online i offline. Pro vnitřní i venkovní komunikaci je využíváno pouze 
prostředí Microsoft Teams a školní emaily nově s doménou @zszelenec.cz. 

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat bezplatné i komerční kroužky probíhající jak 
v učebnách, tak v tělocvičně či na školním dvoře. V prostorách školy také sídlí odloučené 
pracoviště ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, které po skončení výuky ZŠ využívá až do večerních 
hodin prostory zejména kmenových tříd budovy B a C. 

Personální zabezpečení 

Po kompletní výměně vedení školy těsně před začátkem tohoto školního roku a odchodu 
značného počtu pedagogů (celkem 11), byť z velké části pouze s částečným úvazkem, ještě 
před nástupem nového vedení, bylo prioritním úkolem stabilizovat pedagogický sbor. To se 
dělo postupnými kroky prakticky v průběhu celého školního roku. Ještě v prvním čtvrtletí došlo 
ke dvěma změnám na pozici pedagogů. V jednom případě se nám jako náhradu do týmu 
podařilo získat velmi kvalitní novou tvář, v druhém případě se na částečné úvazky vrátily dvě 
paní učitelky toho času na rodičovské dovolené. 

Ke konci školního roku pak ukončily na vlastní žádost pracovní poměr tři paní učitelky. 
Protiváhou ale budiž příchod hned 4 nových posil týmu (aprobace ČJ, M, HV a 1. stupeň ZŠ). 
Také jsme pro následující školní rok přijali v srpnu 2022 další 2 asistentky pedagoga, které 
budou pracovat s dětmi s SPU v 1. ročnících. 

Naše škola nemá školníka. Údržbu areálu a drobné i větší opravy zajišťují pracovníci 
technických služeb obce. Škola také neměla zcela naplněný stav v počtu potřebných 
provozních zaměstnanců – uklízeček. V průběhu roku jsme na tuto pozici přijali další jednu 
pracovnici. Také jsme přesunem v rámci pozic mezi těmito pracovníky vytvořili pozici vrátné 
na hlavní budově A, která od 7:30 do 15:00 zajišťuje zejména uvádění návštěv a případné 
předávání žáků v průběhu dne. Společně s pedagogickým pracovníkem pak i dohled nad žáky 
v prostoru šaten v době poledních pauz a příchodů na odpolední vyučování. 
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údaje platné k 30. 6. 2022 fyzické osoby přepočtený počet aprobovanost 

pracovníků celkem: 64 55,23 x 

učitelé: 41 33,23 88 % 

vychovatelé ŠD: 8 6,41 100 % 

asistenti pedagoga: 11 6,69 88 % 

nepedagogičtí pracovníci: 11 8,9 x 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plánované další vzdělávání pedagogických pracovníků výrazně narušila vládní opatření 
v souvislosti s covid-19. Řada plánovaných kurzů byla zpočátku rušena (odložena na neurčito), 
případně se z prezenční formy přesunula do formy distanční. 

Pro všechny pedagogy jsme také ve spolupráci s okolními školami, které již měly praktické 
zkušenosti s využíváním, pořádali dva kurzy školení pro práci s Microsoft Teams a s balíčkem 
kancelářských aplikací Office 365, na které jsme přecházeli z původně používané platformy 
Google. 

S autorkou metodiky a lektorkou programu Rozum a cit, Mgr. Divokou, která u nás zároveň 
působí jako sdílený odborník – psychoterapeut, proběhly 3 kurzy této metody pomáhajícího 
rozhovoru. Celkem se účastnilo 15 našich pedagogických pracovníků. 
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Pedagogičtí pracovníci absolvovali řadu seminářů a webinářů pořádaných IKAP II, NPI, MAP II 
Brandýsko, Řízení školy a další. 

Celkem 3 učitelé a 2 asistentky pedagoga v průběhu roku úspěšně ukončili své kvalifikační 
studium. Ředitel školy v tomto roce zahájil a úspěšně absolvoval kvalifikační studium pro 
ředitele škol a školských zařízení ze zákona potřebné pro vykonávání své funkce. Dvouleté 
kvalifikační studium zahájil také výchovný poradce. 

Informace o zápisu a výsledcích přijímacího řízení 

Zápisy do prvních tříd 

V letošním roce se podařilo registraci k zápisu budoucích prvňáčků výrazně digitalizovat, a tím 
uživatelsky i administrativně zjednodušit. Využili jsme k tomu modul, který nabízí náš školní 
informační systém ŠkolaOnline. Skrze vygenerovaný registrační formulář přístupný z webu 
školy se přihlásilo celkem 60 dětí, 12 z toho bylo již po předchozím odkladu. 

Standardní zápis probíhal ve třech dnech (6. – 7. 4. a 12. 4. 2022). Následně se 15. června 2022 
konal zápis cizinců s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) 
zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. V tomto 
termínu se k zápisu dostavilo 1 dítě, které bylo i přijato. Předpokládaný počet žáků, kteří 
nastoupí do 1. ročníku je 47. 

 

počet tříd přijatých prvňáčků 
přijatých po 

předchozím odkladu 
odkladů pro šk. rok 

2022/2023 

2 47 11 13 

Přijímání žáků uprchlíků v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

V březnu 2022 jsme v rámci první uprchlické vlny související s konfliktem na Ukrajině přijali 
celkem 13 dětí se statusem uprchlík. Zařazovány byly dle doporučení a platné metodiky MŠMT 
do jednotlivých kmenových tříd tak, že opakovaly poslední dokončený ročník na Ukrajině. 
Vzhledem k pro ně nestabilní situaci a jejich následným stěhováním školní rok k 30. červnu 
2022 dokončilo 7 žáků. 

Na základě vykázaných volných kapacit školy prostřednictvím mimořádného výkazu v měsíci 
srpnu, který si vyžádal Odbor školství Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
jsme byli požádáni o umístění 20 ukrajinských dětí z řad uprchlíků. Jejich zápis proběhl 
hromadně 25. srpna 2022. Další 3 děti z řad uprchlíků byly přijaty kvůli přistěhování se do 
spádových obcí. Žáci byli rozděleni podle poslední navštěvované třídy na Ukrajině do 
jednotlivých kmenových tříd. Předpokládaný celkový počet těchto žáků pro příští školní rok je 
30. 
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Výsledky přijímacích řízení žáků 5. a 7. ročníků na víceletá gymnázia 

Na víceletá gymnázia odchází celkem 17 žáků (14 z 5. ročníku, 3 ze 7. ročníku). Oproti stavu v 
předchozích letech je možné pozorovat o něco nižší zájem o předčasný odchod ze ZŠ. 

Výsledky přijímacích řízení žáků 9. ročníků 

 

 

Vzhledem k náročné personální situaci v souvislosti s předáváním školy a formování nového 
vedení těsně před začátkem školního roku i situaci související s odchodem velkého množství 
pedagogů před příchodem nového vedení bylo nutno přijmou zásadní rozhodnutí v podobě 
spojení 3 tříd budoucích deváťáků ve dvě početně silné třídy s celkovým počtem 56 žáků. I přes 
počáteční obavy a s respektem k situaci se podařilo žáky na přijímací testy velmi dobře 
připravit a jejich souhrnné výsledky výrazně převyšují celorepublikové průměry v obou 
hlavních předmětech. Všichni žáci, kteří se chtěli dostat na střední školu s maturitou, se tam 
dostali. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je i nadále dosáhnout toho, aby naši absolventi 
byli vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 
v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. 

Ve školním roce 2021/2022 se nám dařilo: 

▪ Nadále rozvíjet pomocí moderních metod schopnosti všech žáků na jejich maximální 

možnou úroveň. 

▪ Budovat a udržovat bezpečné klima školy. 

▪ Přijímat zpětnou vazbu od žáků, zákonných zástupců a pedagogů. 

▪ Společné plánování a rozvoj školy. 

▪ Systematické vedení žáků k porozumění zákonitostem přírody, které jim umožní 

předvídat dopady lidské činnosti na životní prostředí. 

▪ Být školou otevřenou veřejnosti. 

▪ Mít jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení školu řídí, a které umožňují 

efektivní organizaci školy. 

▪ Odměňovat inovativní a tvořivou práci. 

▪ Mít jasná a všem srozumitelná pravidla a mechanismy řešení problémů, aktivně 

uplatňovat prevenci všech forem rizikového chování. 

▪ Podporovat činnosti školní družiny. 

Výuka se uskutečnila podle školního vzdělávacího programu Klásek č.j. 2016/275/Š, §5 odst. 3 
561/2004 Sb., který vychází z potřeb žáků a zákonných zástupců s podporou předchozí 
autoevaluace školy, a současně upravuje vzdělávání na základě dlouhodobých zkušeností 
pedagogů školy. Stanovení obsahu učebních osnov, hodinové dotace jednotlivých oborů 
vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, zařazení průřezových témat a výstupů je v souladu 
s požadavky a kritérii RVP. ŠVP reaguje na současné požadavky na vzdělanost žáků v oborech 
cizí jazyk, informatika a volitelné předměty. 

Ve výuce je od 1. ročníku kladen důraz na využití informačních technologií, činnostní učení a 
osvojení kompetencí. 

Pro některé děti bylo velmi obtížné vrátit se po covidové pauze (online výuce) do původního 
stavu, naskočit zpátky do školního režimu. Žáci mají dodnes problémy navázat na dřívější 
způsoby práce ve škole. Jsou to nejen školní povinnosti, ale také kroužky, běžné zájmy, 
koníčky, domácí povinnosti. Na druhou stranu u některých dětí pozorujeme, že nejsou schopni 
chvíli setrvat v nepohodlí, neumějí pracovat s malou mírou stresu. 
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Přehled prospěchu za 2. pololetí 

ročník žáků v ročníku prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1. 49 49   

2. 56 56   

3. 62 61 1  

4. 68 63 5  

5. 61 57 4  

6. 70 51 19  

7. 56 34 22  

8. 57 33 23 1 

9. 57 36 21  

celkem 536 440 95 1 

Zapojení do Národního plánu doučování 

Abychom zmírnili negativní dopady, které s sebou výluky prezenční výuky v důsledku 
pandemie covid-19 přinesly, zapojili jsme se do Národního plánu doučování, který je součástí 
programu Národního plánu obnovy financovaném z prostředků Evropské unie. Podle 
dosavadních výsledků doučovaných žáků lze jednoznačně sledovat prospěšnost tohoto kroku. 
Národní plán doučování  

 

počet doučovaných žáků počet hodin doučování počet zapojených doučujících 

123 502 19 
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Přehled výchovných opatření za 2. pololetí 

ročník 

napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

2. stupeň 
chování 

3. stupeň 
chování 

pochvala 
třídního 
učitele 

1.       

2.      1 

3. 1      

4.      5 

5. 2 1    5 

6. 5      

7. 1 1    1 

8.    1  3 

9.      14 

celkem 9 2 0 1 0 29 

Obhajoby závěrečných prací 

Tradičně u nás pro žáky závěrečných ročníků realizujeme celoroční projekt tvorby a obhajoby 
závěrečné práce, díky kterému si vyzkouší komplexní práci nad daným tématem, včetně 
závěrečné prezentace výsledků své práce před vícečlennou komisí a publikem. Průběh jejich 
činností koordinuje vedoucí práce, se kterým musí žáci realizovat pravidelné konzultace. 
Vedoucího, stejně jako téma závěrečné práce, si žáci vybírají sami. 

Žák vypracováním závěrečné práce prokazuje tyto znalosti, schopnosti a dovednosti: 

▪ schopnost dlouhodobé samostatné práce 
▪ dovednost vyhledávání a zpracovávání informací 
▪ schopnost spojovat znalosti z více oborů lidské činnosti a nacházet souvislosti mezi jevy 

a poznatky 
▪ schopnost kultivovaného písemného i ústního vyjadřování v českém jazyce 
▪ schopnost písemného a ústního vyjádření se v cizím jazyce 
▪ dovednost zpracovat práci v elektronické podobě dle zadaných parametrů včetně její 

prezentace v PowerPoint 

Prezentace výsledků/obhajoby letos probíhala v termínech 2. – 3. června (9.B) a 7. – 8. června 
2022 (9.A). Ve zhruba patnáctiminutových intervalech své práce před komisí složenou z 
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vedoucího práce, externisty (pedagog z partnerské školy) a ředitele/zástupce ředitele školy 
obhájilo všech 56 žáků 9. ročníku. 

Práce školního poradenského pracoviště 

Spolu s kompletní výměnou na postech vedení školy bylo také nutné, vzhledem k odchodu 
dosavadního výchovného poradce, metodika prevence i speciálního pedagoga, kompletně 
nově obsadit i všechny funkce školního poradenského pracoviště, a to prakticky za provozu. 
Tato pro fungování školy zásadní změna s sebou logicky nesla řadu výzev. Poměrně rychle se 
však podařilo situaci stabilizovat a všichni noví členové se rychle zapracovali. Postupně se 
činnost tohoto pracoviště dokonce začala rozšiřovat i o pozice, které v minulosti na škole 
nebyly ani zřízeny (garant práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi), některé doposud 
kumulované funkce byly rozděleny mezi více pracovníků (výchovný poradce a preventista). 
Nutné bylo také nastavit řadu vnitřních procesů. Nový výchovný poradce zároveň zahájil své 
specializační studium, ostatní členové absolvovali nebo zahájili potřebná základní či rozšiřující 
školení. 

Během podzimu se podařilo pro školu získat pravidelnou dlouhodobou spolupráci pro práci 
zejména s třídními kolektivy, ale i psychoterapii jednotlivců. To díky využití nabídky sdíleného 
odborníka – psychoterapeuta – v rámci programu MAP II Brandýsko, paní Mgr. Divoké. Během 
jara se pak rozeběhla spolupráce s Mgr. Kopřivou, který pro nás realizuje programy na 
odhalení/potlačení projevů šikany a kyberšikany. V červnu pro nás začala, prozatím externě, 
pracovat školní psycholožka, která se stane pevnou součástí našeho ŠPP od školního roku 
2022/2023. 

Byla pořízena také řada pomůcek, které jsou využívány při speciální péči. Jsou ale i dostupné 
pro zapůjčení učiteli přímo do hodin. Ať už jde o pomůcky pro rozvoj konkrétních dovedností, 
nebo pro zklidnění, jako třeba unikátní balanční autíčka z české produkce. 
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Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V tomto školním roce jsme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali v souladu 
s doporučeními z pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra. 
Kromě aplikace speciálně pedagogických metod je součástí práce pedagogů individualizace 
přístupu nejen k integrovaným žákům, což vede k naplňování vzdělávacích cílů a také 
k prevenci školního neúspěchu.  

Na prvním stupni se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu 6 žáků, na druhém 
stupni to bylo také 6 žáků. 

Hodiny speciálně pedagogické péče jsme zajišťovali pro 8 žáků. Kromě speciálně pedagogické 
péče a hodin pedagogické intervence s naplňováním vzdělávacích potřeb pomáhalo celkem 
11 asistentů pedagoga. 

Poskytovaná podpůrná opatření našim integrovaným žákům jsme pravidelně vyhodnocovali a 
případně i konzultovali s pedagogicko-psychologickou poradnou. Součástí pravidelné evaluace 
podpůrných opatření bylo vždy posouzení jejich efektivity. Na procesu vyhodnocování se 
podíleli rodiče, i žáci samotní. 

 

 ročník počet žáků 

sluchové postižení: x x 

zrakové postižení: x x 

s vadami řeči: x x 

tělesně postižení: 9. 1 

s kombinací postižení: x x 

se specifickými 
poruchami učení: 

1. 5 

2. 9 

3. 9 

4. 14 

5. 8 

6. 16 

7. 11 

8. 10 

9. 5 
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Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 

V rámci rozvoje a podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků jsme ve školním 
roce 2021/2022 odstartovali jejich systematickou podporu. Byla zřízena pozice garanta, který 
se věnuje zajišťování spolupráce s Mensou ČR a koordinaci s jejich aktivitami, jako jsou 
například účast na Logické olympiádě, testování IQ na škole 1x za 2 roky aj. Díky těmto 
aktivitám se nám daří lépe identifikovat nadané a mimořádně nadané žáky, kterým je po 
konzultaci s rodiči nabídnuta podpora vzdělávání. V rámci tohoto školního roku také proběhlo 
pilotní testování používání pracovního sešitu pro nadané děti – Koumák, který byl na základě 
pozitivních výsledků pro mimořádně nadané žáky zařazen od budoucího školního roku do 
běžné výuky. Pro pedagogy 1. stupně ZŠ jsme zorganizovali jak školení a pracovní skupinu, ve 
které si mohou vyměňovat zkušenosti pro práci s pracovním sešitem Koumák, tak školení pro 
rozvíjení logického myšlení v rámci běžné výuky. Díky všem těmto aktivitám jsme splnili 
předepsané požadavky, a na konci června 2022 nám byl udělen titul „Škola spolupracující 
s Mensou“. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů byla zajištěna v rámci školního poradenského pracoviště 
prioritně metodikem prevence, který zodpovídá za vypracování Minimálního preventivního 
programu školy.  

V této oblasti se zaměřujeme především na primární prevenci, utváření optimálního klimatu 
ve škole a na výchovu ke zdravému životnímu stylu. V plánu jsou také stanoveny cíle specifické, 
zaměřené na aktuální problémy ve třídách nebo ve skupinách žáků. 

V březnu 2022 jsme v 7. ročníku odhalili znaky kyberšikany. Prvotní diagnostiku i následnou 
systémovou práci s kolektivem jsme řešili za úzké spolupráce třídní učitelky a externích 
specialistů. Díky včasné intervenci a důsledné práci s kolektivem se v průběhu dalších měsíců 
podařilo situaci stabilizovat a vytvořit zdravější klima ve třídě. 

V červnu 2022 jsme řešili případ sebepoškozování dítěte na školním výletě. Prvotní intervence 
byla řešena skrze psychoterapeuta. Následně byla věc probrána s rodiči a domluven další 
postup. Vzhledem k tomu, že se jednalo o žákyni 9. ročníku, rodina věc řešila individuálně. 
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Zároveň byly stanoveny další kroky pro práci s třídními kolektivy, ve kterých budeme 
pokračovat v příštím školním roce. V rámci DVPP budou naplánována školení pro podporu 
odhalování příznaků sebepoškozování. Pro potřeby konzultací pedagogů v této věci jsou 
k dispozici interní i externí specialisté. 

 

 

září příprava preventivních programů 

říjen Cizí lidé 

▪ program Policie ČR pro 4. ročníky zaměřený na obezřetné 
chování dětí vůči cizím lidem 

prosinec Etické dílny 

▪ projekt Hope4Kids, lektorka Mgr. Lidie Marešová 
▪ témata: 

▪ Hrajeme si spolu (1. třídy) 
▪ Jak se stát dobrým kamarádem? (3. třídy) 
▪ Jak překonat starosti ve škole? (4. třídy) 
▪ Moc slova (6. třídy) 

 

leden Etické dílny 

▪ projekt Hope4Kids, lektorka Mgr. Lidie Marešová 
▪ témata: 

▪ Pohoda a klídek bez tabáčku (8. třídy) 
▪ Jak překonat starosti ve škole (5. třídy) 

 

únor Finanční gramotnost 

▪ projekt pod záštitou ČSOB a.s., Mgr. Helena Křížová 

▪ živá diskuze pro 4. – 6. ročníky, založená na práci s chybou a 

vlastním uvědomováním si souvislostí 

▪ témata: 
▪ Peníze (4. třídy) 
▪ Hospodaření domácnosti (5. třídy) 
▪ Finanční produkty (6. třídy) 

Etické dílny 

▪ projekt Hope4Kids, lektorka Mgr. Lidie Marešová 
▪ témata: 

▪ Jak mít pěkný vztah s rodiči? (5. třídy) 
▪ Kdo jsem (8. třídy) 
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březen Hasík 

▪ program pro 5. třídy, kterým byla představena profese 
hasiče, jejich vybavení, úkoly společenská důležitost i 
náročnost tohoto povolání 

Etické dílny 

▪ projekt Hope4Kids, lektorka Mgr. Lidie Marešová 
▪ témata: 

▪ Image, nebo charakter? (8. třídy) 
▪ Jak správně naložit se svými penězi? (5. třídy) 

 

duben Do jaké míry je pro nás důležitý internet? 

▪ pilotní program studentky speciální pedagogiky pro třídu 7.A 

ve spolupráci s jejich třídní učitelkou 

▪ cílem projektu bylo, aby žáci uměli posoudit, do jaké míry je 
pro ně důležitý internet, aby poznali rizika jeho častého 
používání, dokázali zvážit rizika odhalování soukromí na 
internetu a pochopili význam aktivit, které nejsou závislé na 
internetovém připojení 

květen Zdravotníci s.r.o. 

▪ pro všechny třídy školy 

▪ teoretická přednáška i praktická část na téma základního 

ošetření a poskytování první pomoci spojený s prohlídkou 

vybavení sanitního vozu 

Třídní kolektiv 

▪ lektor Mgr. Kopřiva 
▪ program pro zlepšení vztahů v třídním kolektivu a prevence 

kyberšikany určený 7. ročníkům 

Dopravní výchova 

▪ preventivní program Policie ČR zaměřený na správné chování 

v silničním provozu, primárně pro cyklisty 

▪ určeno 4. ročníkům 

Činnost školního parlamentu 

Školní parlament, který na naší škole pracuje v přímé spolupráci s vedením školy, neboť jedním 
z koordinátorů jeho činnosti je i statutární zástupce ředitele školy, podporuje rozvoj 
demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy. Zástupci školního 
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parlamentu se pravidelně spolu se svými koordinátory setkávají na pracovních schůzkách, na 
nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu 
prostředí či vzájemnému soužití. Náplní práce školního parlamentu je i plánování a realizace 
dalších akcí, které pořádají pro své spolužáky, učitele a přátele školy. 

I v tomto školním roce byla jeho činnost do jisté míry ovlivněna řadou vládních opatření, 
karantén a izolací jeho členů v souvislosti s nemocí covid-19. Od září 2021 až do února 2022 
nebylo možné realizovat pravidelné společné schůzky a jeho činnost byla buď omezena, nebo 
převedena do distanční formy. Plné zapojení přišlo až s rozvolněním pravidel v měsíci březnu. 
Přesto se povedlo zorganizovat řadu akcí spojených s naplňováním cílů školy. 

 

 

září Ukliďme Zeleneč 

▪ zapojení v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko 

▪ naše obec byla rozdělena na sektory, které jednotlivé třídy 

uklízely 

říjen – listopad Zachraňme lesy na Vysočině 

▪ snaha pomoci zachránit lesy na Vysočině, které byly 

napadeny kůrovcem 

▪ vyhlášení soutěže třídních kolektivů ve sběru žaludů 

▪ na Vysočinu bylo celkem předáno 313 kg nasbíraných žaludů 

prosinec – únor činnost přerušena z důvodu izolací a karantén tříd kvůli covid-19 

březen obnovení schůzek parlamentu a tvorba akčního plánu 

duben Charitativní prodej 

▪ spolupráce s nadací Sidus 

▪ charitativní prodej tematických magnetek, který se 

uskutečnil na hlavní chodbě školy 

Ukliďme Zeleneč 

▪ forma zapojení v rámci Dne Země 

▪ úklid probíhal ve stejném duchu, jako na podzim, tzn. obec 

rozdělena na sektory, které jednotlivé třídy uklízely 

květen Běh pro zdraví 

▪ podpora mimoškolní akce pořádané Spolkem rodičů a přátel 

ZŠ a MŠ Zeleneč 

▪ vyhlášení soutěže o třídní kolektiv, ze kterého se běhu 

zúčastní nejvíce dětí 
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Beseda s ředitelem školy 

▪ beseda, na které se členové školního parlamentu ptali na 

předem připravené, ale i na některé nepřipravené, otázky 

Den naruby 

▪ celoškolní akce, ve které třídy dostaly za úkol jít do školy 

oblečeni jinak než obvykle, a aby to nebylo tak jednoduché, 

chlapci se museli převléknout za dívky, a naopak dívky se 

musely převléknout za chlapce  

červen Vybíjená 4. - 9. ročníků 

▪ již tradiční školní utkání o putovní pohár 

▪ desetičlenné týmy 4. - 9. ročníků se mezi sebou utkávají ve 

třech věkových kategoriích 

Překážková dráha 1. - 3. ročníků 

▪ soutěž v překonávání celkem pěti překážek na čas, kdy 

vítězem je třídní kolektiv s nejnižším celkovým průměrným 

časem 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Jednou z námi nastavených priorit je propojovat činnost školy s životem obce i regionu, ve 
kterém žijeme. Školními akcemi také prohlubujeme spolupráci mezi ročníky, ale i dalšími 
institucemi. Proaktivně jsme tak navázali hlubší spolupráci zejména s Mateřskou školou 
Zeleneč. Společně jsme uspořádali například čtení pohádkových příběhů nejmenším dětem 
deváťáky. Žáci 2. stupně také pomáhali při organizaci Dne dětí v MŠ. 

I přes mnohá omezení daná i v tomto roce opatřeními proti covid-19 byli naši žáci činní v 
oblasti sportu, kultury i enviromentální oblasti.  

Všechny aktivity, které škola pořádá, pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách školy 
www.zszelenec.cz a nově i na oficiálním facebookovém profilu školy pod názvem „Základní 
škola Zeleneč, okres Praha-východ“, který se stal naším silným nástrojem propagace školních 
aktivit směrem k veřejnosti. Založen byl také školní profil na platformě YouTube, kde se 
objevují zejména výstupy z prací v předmětu mediální výchova, jako je například seriál 
podcastových rozhovorů s talentovanými sportovci z řad našich žáků. 
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Přehled školních akcí 2021/2022 

kultura Pravidelná divadelní představení divadlo Horní Počernice, Gong 

O velrybě Lízince, Staré pověsti české 

Přednáška Jak vzniká kniha 

Hudební program – Brumlista 

Exkurze do Knihovny Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice 

Muzeum filmu Praha 

Rytmus v těle – Bubnování 

Mikulášská nadílka 

Čtení pro MŠ 

Den naruby – aprílová akce 

Svět očima dětí – výstava v CČM 

lidé kolem nás Pravidelné přednášky MUDr. Komárkové – Život s hendikepem 

Beseda s rodilým Chilanem – Kultura a geografie Chile 

Ježíškova vnoučata – kulturní program pro seniory Domova důchodců 
v Jenštejně 

Výstava České stopy ve Skotsku 

Projektový den Atentát 1942 

Post Bellum – Příběhy našich sousedů 

Den proti rakovině – charitativní akce 

Sbírka pro Ukrajinu 
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soutěže a sport Okresní kolo ve vybíjené 

Matematický Klokan 

Logická olympiáda 

Testování IQ Mensa 

Školní kolo soutěže v AJ 

Plavání 2. a 3. ročníků 

Lyžařský kurz 6. a 7. ročníků 

Školní turnaj ve vybíjené 

Vodácký výlet 

Lanové centrum 

Jumpark 

Tepfaktor 

Školní fotbalový turnaj McDonald’s Cup 

Okresní kolo ve štafetovém poháru 

enviromentální 
oblast 

Přednášky Green life – Ledovec, Globální oteplování, Lesy mírného 
pásu 

Přednáška Vesmír – Ing. Spratek (Planetum) 

Ukliďme Česko  

Sběr žaludů 

Pražská vodárna Podolí 

Den včel 

ZOO koutek Chuchle 

ZOO Praha 

Mini zoo Šestajovice 

Koněpruské jeskyně 

CO2 liga 

exkurze a výlety Veletrh středních škol 

Skanzen Přerov nad Labem 

Vítkov 

Třídní výlet do Lučkovic, Poděbrad, Českého ráje, Pláně pod Ještědem, 
Mirakulum, Dvorská bouda, Hrádek nad Nisou, Pec pod Sněžkou, 
Kácov, Třeboňsko, Prachovské skály 

Tematický výlet spojen s kariérovým poradenstvím – Prodejce aut - 
Zápy, výrobce zrcadel - Čelákovice  



25 

 

Svíčkárna Šestajovice 

zahraniční zájezdy Jazykový zájezd do Anglie 

Legoland Německo 

Jazykový zájezd do Francie 

akce pro veřejnost Pasování na „Školáka” 

Přijímání do Rytířského řádu čtenářů 

Den otevřených dveří 

Halloween na školním dvoře 

Společné třídní snídaně 

Třídní opékání buřtů na školní zahradě 

Přípravka pro předškoláky 

Otevření ukrajinského školního klubu 

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 školu navštívili inspektoři České školní inspekce dvakrát. Poprvé 
to bylo v říjnu 2021 na základě stížnosti, která se týkala organizace vzdělávání synů 
stěžovatelky a komunikace školy se stěžovatelkou. ČŠI na základě šetření vyhodnotila stížnost 
jako nedůvodnou. 

Dne 18. května 2022 provedla ČŠI tematickou inspekci se zaměřením na vzdělávání 
ukrajinských žáků. Náplní inspekce byla metodická podpora školy při vzdělávání dětí na útěku 
před ruskou agresí. Tato pomoc se omezila na sdělení zdrojů informací, které byly klíčovým 
pracovníkům školy v této oblasti známy. Z této inspekce nebyla škole poskytnuta žádná zpráva. 

Také na naší škole ČŠI provedla formou elektronického testování inspekční činnost u žáků 
9. ročníků zaměřenou na český jazyk a matematiku. Naši žáci se v obou sledovaných oblastech 
umístili nad celorepublikovým průměrem. 

Zapojení školy do mezinárodních programů 

Škola nebyla ve školním roce 2021/2022 zapojena do žádného mezinárodního programu. 
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2021/2022 se zejména vzhledem k opatřením kvůli covid-19 žádná aktivita 
v tomto odvětví neuskutečnila. 

Projekty a spolupráce s dalšími organizacemi 

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

Od roku 2006 škola úzce spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Spolek 
zastupuje zájmy žáků a jejich rodičů ve spolupráci se školou, získává a poskytuje materiální a 
finanční podporu pro aktivity školy. V letošním školním roce pro školu zajišťoval zejména 
materiální podporu při pasování prvňáčků a loučení s deváťáky. Participoval také na školní akci 
Halloween na školním dvoře. 

Škola naopak spolek podpořila zejména aktivizující motivací žáků k zapojení do mimoškolních 
akcí pořádaných spolkem: Cyklozávod, Dětský den – stezka pěti smyslů a Běh pro zdraví. 

Ovoce, zelenina a mléko do škol 

I v letošním školním roce pokračovala naše účast v projektu financovaném Státním 
zemědělským intervenčním fondem Ovoce, zelenina a mléko do škol. Zatímco co se týče 
mléčných výrobků, pokračujeme v partnerství s dosavadním dodavatelem BOVYS, s.r.o., ovoce 
a zeleninu nám nově dodává firma OZ Brázda, s.r.o. Ke změně došlo z důvodu zlepšení kvality 
a nabídky širšího spektra dodávaných produktů. 

MAP II Brandýsko 

Silným partnerem škol v našem regionu je akční skupina MAP II Brandýsko. Školám nabízí 
široké spektrum služeb a programů. Naše škola participuje jednak svou účastí na široké 
nabídce seminářů, kurzů a školení pro pedagogické pracovníky včetně tradiční, lektorsky 
skvěle obsazené, Letní škole. Vedení školy se účastní specifických seminářů zacílených právě 
na fungování a management škol. Nejzásadnější pomocí pro nás ale letos byla možnost 
bezplatně využívat nabídky sdílených odborníků. Zejména jsme využili možnosti navázat 
dlouhodobou spolupráci s Mgr. Divokou, psychoterapeutkou. Pravidelně k nám dojíždí každé 
druhé úterý a pomáhá zejména s analýzou a následnou prací s třídními kolektivy. MAP II 
Brandýsko pořádá také řadu osvětových seminářů pro rodiče, a my je aktivně mezi ně šíříme. 
Vysoká účast rodičů našich žáků byla například na seminářích Chyba nebo prostor pro zlepšení 
a Gympl nebo základka. 
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IKAP II 

Dalším programem, do kterého jsme aktivně zapojeni, je projekt na podporu odborností a 
kompetencí pedagogických pracovníků IKAP II. Využíváme zejména účast na seminářích a 
workshopech v oblasti speciální péče. Velmi užitečné je pro nás také operativní napojení na 
jejich pracovní skupinu v rámci konzultací z oblasti jak speciální péče, tak psychologie. 

Férová škola 

Naší škole byl v minulosti udělen certifikát Férová škola. Tuto certifikaci získala na základě 
splnění stanovených kritérií. Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly 
přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a 
děti chodily do školy rády. Záleží jim na pozitivním klimatu škol a péči o wellbeing dětí i učitelů. 
V následujícím roce nás čeká recertifikace. 

Škola spolupracující s MENSOU 

V červnu 2022 naše škola získala titul Spolupracující s MENSOU. Cesta k němu vedla přes dílčí 
kroky v podobě uspořádání Logické olympiády, certifikovaného testování IQ na půdě školy, 
pilotáže používání pracovního sešitu pro nadané a mimořádně nadané žáky KOUMÁK. Dále 
jsme zřídili pozici garanta práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi jako součást 
Školního poradenského pracoviště a od dalšího roku otevíráme kroužek logických a deskových 
her. 

PBIS/ČOSIV 

Naše škola se stala pilotní školou systému pozitivní podpory chování zaváděním programu 
Positive Behavioral Interventions and Supports framework (PBIS). Tento program pomáhá 
porozumět příčinám problémového chování žáků, a zároveň klade důraz na preventivní 
přístupy, systém podpory a nastavení pozitivních očekávání, která vedou k eliminaci 
nevhodného chování. Napomáhá také k lepšímu vzdělávání dětí. 

Cílem je jednoduše dětem formulovat jednotná pravidla a očekávání, kterými se řídí celá škola. 
Každý žák tak přesně ví, jak se k sobě vzájemně chováme. Jako škola vnímáme důležitost 
dobrých vztahů bez nežádoucích projevů chování. Za klíčové považujeme přesunutí pozornosti 
na očekávané projevy chování než na to, co žáci dělat nemají. Snažíme se o převahu chvály a 
pozitivní motivace vůči napomínání. 

„V Zelenči se Chováme bezpečně, s respektem, poctivě a 
spolupracujeme.“ 

V letošním školním roce jsme zformulovali základní teze, jak se v naší škole chováme, kterým 
jsme vtiskli i konkrétní vizuál v podobě čtyřlístku. Pokračovala úzká spolupráce s Českou 
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odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která tento projekt v České republice 
zastřešuje. Naši zástupci se aktivně účastnili celorepublikové konference, publikovali jsme 
článek v odborném časopise Řízení školy a v srpnu 2022 jsme organizovali školení/konferenci 
u nás ve škole, na kterou dorazili i hlavní propagátoři tohoto směru z USA. V následujícím 
školním roce budeme pokračovat a realizovat další kroky pilotáže. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Viz příloha: 

Výkaznictví příspěvkových organizací – PŘÍLOHA 

Výkaznictví příspěvkových organizací – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaznictví příspěvkových organizací – ROZVAHA

Jiří Ptáčník
Obdélník



Jiří Ptáčník
Obdélník

Jiří Ptáčník
Obdélník

Jiří Ptáčník
Obdélník

Jiří Ptáčník
Obdélník



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Sestavená k 30.06.2022
PŘÍLOHA

Základní škola Zeleneč
Školní , 25091 Zeleneč

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

71004637  
700

IČO:

26.08.2022 17:16:15

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8531 

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V roce 2022 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Opravné položky nebyly tvořeny. O odpisech k dlouhodobému majetku účtuje účetní jednotka k rozvahovému dni. O tvorbě a použití
rezerv a kurzových rozdílech účetní jednotka neúčtovala.

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

Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
A.4.P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
A.4.P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
A.4.P.I.3. Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
A.4.P.I.4. Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
A.4.P.I.5. Ostatní majetek 909 0,00 0,00
A.4.P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
A.4.P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
A.4.P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
A.4.P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
A.4.P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
A.4.P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
A.4.P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
A.4.P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
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Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
A.4.P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
A.4.P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
A.4.P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00
A.4.P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
A.4.P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
A.4.P.IV.  Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
A.4.P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
A.4.P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
A.4.P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
A.4.P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
A.4.P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
A.4.P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
A.4.P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
A.4.P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
A.4.P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
A.4.P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
A.4.P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
A.4.P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
A.4.P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
A.4.P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
A.4.P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
A.4.P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
A.4.P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
A.4.P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
A.4.P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
A.4.P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
A.4.P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00
A.4.P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00
A.4.P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00
A.4.P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00
A.4.P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00
A.4.P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,00
A.4.P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,00
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Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00
A.4.P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00
A.4.P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00
A.4.P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00
A.4.P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00
A.4.P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00
A.4.P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0,00 0,00
A.4.P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0,00 0,00
A.4.P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,00
A.4.P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,00
A.4.P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00
A.4.P.VII.10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00
A.4.P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00
A.4.P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00
A.4.P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00
A.4.P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00
A.4.P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00
A.4.P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00
A.4.P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00
A.4.P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00
A.4.P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00
A.4.P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 0,00 0,00

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6  zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
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B.3. Informace podle § 68 odst. 3
0,00

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

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 117 203,63
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0,00 39 287,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce Doplňující informace Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka

26.08.2022 17:16:15 4/10



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 837 351,94
F.A.II. Tvorba fondu 254 885,00
F.A.II.1. Základní příděl 254 885,00
F.A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00
F.A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00
F.A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00
F.A.II.5. Ostatní tvorba fondu 0,00
F.A.III. Čerpání fondu 118 730,00
F.A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00
F.A.III.2. Stravování 66 390,00
F.A.III.3. Rekreace 39 250,00
F.A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport 0,00
F.A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00
F.A.III.6. Poskytnuté peněžní dary 0,00
F.A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00
F.A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00
F.A.III.9. Ostatní užití fondu 13 090,00
F.A.IV. Konečný stav fondu 973 506,94
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F.D. Rezervní fond
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23 226,37
F.D.II. Tvorba fondu 718 601,04
F.D.II.1. Zlepšený výsledek hospodaření 447 601,04
F.D.II.2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00
F.D.II.3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00
F.D.II.4. Peněžní dary - účelové 0,00
F.D.II.5. Peněžní dary - neúčelové 271 000,00
F.D.II.6. Ostatní tvorba 0,00
F.D.III. Čerpání fondu 20 139,50
F.D.III.1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00
F.D.III.2. Úhrada sankcí 0,00
F.D.III.3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0,00
F.D.III.4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00
F.D.III.5. Ostatní čerpání 20 139,50
F.D.IV. Konečný stav fondu 721 687,91
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F.F. Fond investic
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 55 224,03
F.F.II. Tvorba fondu 0,00
F.F.II.1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 0,00
F.F.II.2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0,00
F.F.II.3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0,00
F.F.II.4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0,00
F.F.II.5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00
F.F.II.6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0,00
F.F.II.7. Převody z rezervního fondu 0,00
F.F.III. Čerpání fondu 0,00
F.F.III.1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0,00
F.F.III.2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0,00
F.F.III.3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00
F.F.III.4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0,00
F.F.IV. Konečný stav fondu 55 224,03

G. Stavby

NETTOKOREKCEBRUTTO
BĚŽNÉ

MINULÉ
Název položkyČíslo položky

OBDOBÍ

G. Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě 0,00 0,00 0,00 0,00
G.6. Ostatní stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
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H. Pozemky

NETTOKOREKCEBRUTTO
BĚŽNÉ

MINULÉ
Název položkyČíslo položky

OBDOBÍ

H. Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.4. Zastavěná plocha 0,00 0,00 0,00 0,00
H.5. Ostatní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

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

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní 
jednotky - 

věřitele

Název účetní 
jednotky - 

věřitele

IČO účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účetní 
jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 

garance

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění 
ručitelem v 
daném rocecelkem

(6a + 6b) jistina úrok

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7
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Výše plnění ručitelem v daném roce 
Celková výše 

plnění ručitelem 
od poskytnutí 

garance

Druh dluhového 
nástroje Předmět ručenícelkem

(8a + 8b) jistina úrok

8 8a 8b 9 10 11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní 
jednotky - 

věřitele

Název účetní 
jednotky - 

věřitele

IČO účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účetní 
jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 

garance

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění 
ručitelem v 
daném rocecelkem

(6a + 6b) jistina úrok

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7

Výše plnění ručitelem v daném roce 
Celková výše 

plnění ručitelem 
od poskytnutí 

garance

Druh dluhového 
nástroje Předmět ručenícelkem

(8a + 8b) jistina úrok

8 8a 8b 9 10 11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje
Ocenění 

pořizovaného 
majetku dle 

smlouvy

Výdaje vynaložné na pořízení majetku

Projekt Druh 
projektu

Dodavatel Stavební fáze

Datum uzavření 
smlouvy

Obchodní 
firma, jméno 
nebo název

IČ Rok 
zahájení

Rok 
ukončení t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

Počátek Konec t-4

v tom:

t-3

v tom:

t-2

v tom:

t-1

v tom: Výdaje na 
pořízení 
majetku 
celkem

t-4 t-3 t-2 t-1 CelkemVýdaje na 
pořízení 
majetku

Výdaje na 
pořízení 
majetu

Výdaje na 
pořízení 
majetku

Výdaje na 
pořízení 
majetku

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sestavil:

Datum a podpis:

Schválil:

Datum a podpis:

Razítko:

Telefon: Telefon:

Kontroloval:
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Sestavený k 30.06.2022
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Základní škola Zeleneč
Školní , 25091 Zeleneč

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

71004637  
700

IČO:

26.08.2022 17:16:14

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8531 

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A. NÁKLADY CELKEM 19 903 411,96 199 769,00 47 860 947,55 293 713,14
A.I. Náklady z činnosti 19 903 411,96 199 769,00 47 860 947,55 293 713,14
A.I.1. Spotřeba materiálu 501 363 274,65 0,00 1 073 868,40 0,00
A.I.2. Spotřeba energie 502 531 403,41 0,00 1 392 383,38 0,00
A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.8. Opravy a udržování 511 71 860,70 0,00 389 745,00 0,00
A.I.9. Cestovné 512 538,00 0,00 0,00 0,00
A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 5 498,00 0,00 0,00 0,00
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.12. Ostatní služby 518 821 521,40 0,00 1 395 285,08 873,14
A.I.13. Mzdové náklady 521 13 125 684,00 144 105,00 31 493 256,00 215 199,00
A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 4 259 021,00 52 480,00 10 404 429,00 72 740,00
A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 68 103,00 304,00 103 698,00 600,00
A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 264 485,00 2 880,00 640 436,20 4 301,00
A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 3 128,00 0,00 385,00 0,00
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 0,00 79 605,00 0,00
A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.34. Náklady z vyřazených  pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 135 948,80 0,00 814 778,32 0,00
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 252 946,00 0,00 73 078,17 0,00
A.II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.2. Náklady  vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00
A.V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00
A.V.1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

B. VÝNOSY CELKEM 20 272 292,45 214 854,34 48 499 041,63 194 404,40
B.I. Výnosy z činnosti 88 557,75 214 850,00 711 274,78 194 400,00
B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 214 850,00 0,00 194 400,00
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.16. Čerpání fondů 648 20 139,50 0,00 200 620,00 0,00
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 68 418,25 0,00 510 654,78 0,00
B.II. Finanční výnosy 211,73 4,34 753,92 4,40
B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.2. Úroky 662 211,73 4,34 753,92 4,40
B.II.3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00
B.IV. Výnosy z transferů 20 183 522,97 0,00 47 787 012,93 0,00
B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 0,00 0,00 0,00 0,00
B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 20 183 522,97 0,00 47 787 012,93 0,00
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Sestavil:

Datum a podpis:

Schválil:

Datum a podpis:

Razítko:

Telefon: Telefon:

Kontroloval:

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 368 880,49 15 085,34 638 094,08 -99 308,74
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 368 880,49 15 085,34 638 094,08 -99 308,74
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Sestavená k 30.06.2022
ROZVAHA

Základní škola Zeleneč
Školní , 25091 Zeleneč

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

71004637  
700

IČO:

26.08.2022 17:16:14

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8531 

Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4
ÚČETNÍ OBDOBÍ

AKTIVA AKTIVA CELKEM 33 479 048,18 6 105 006,12 27 374 042,06 8 253 090,55
A. Stálá aktiva 7 925 040,40 6 105 006,12 1 820 034,28 1 820 034,28
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 142 524,77 142 524,77 0,00 0,00
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 142 524,77 142 524,77 0,00 0,00
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 782 515,63 5 962 481,35 1 820 034,28 1 820 034,28
A.II.1. Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.3. Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 179 020,28 358 986,00 1 820 034,28 1 820 034,28
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 603 495,35 5 603 495,35 0,00 0,00
A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:
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Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4
ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00
A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Oběžná aktiva 25 554 007,78 0,00 25 554 007,78 6 433 056,27
B.I. Zásoby 900,00 0,00 900,00 0,00
B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.2. Materiál na skladě 112 900,00 0,00 900,00 0,00
B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II. Krátkodobé pohledávky 18 633 865,64 0,00 18 633 865,64 267 251,67
B.II.1. Odběratelé 311 39 589,00 0,00 39 589,00 47 000,00
B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 661 488,00 0,00 661 488,00 126 053,55
B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00
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Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4
ÚČETNÍ OBDOBÍ

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 31 508,00 0,00 31 508,00 0,00
B.II.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.30. Náklady příštích období 381 36 903,67 0,00 36 903,67 93 517,12
B.II.31. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.32. Dohadné účty aktivní 388 17 858 920,97 0,00 17 858 920,97 0,00
B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 5 456,00 0,00 5 456,00 681,00
B.III. Krátkodobý finanční majetek 6 919 242,14 0,00 6 919 242,14 6 165 804,60
B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.9. Běžný účet 241 5 937 847,20 0,00 5 937 847,20 5 748 920,32
B.III.10. Běžný účet FKSP 243 931 479,94 0,00 931 479,94 414 638,28
B.III.15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.17. Pokladna 261 49 915,00 0,00 49 915,00 2 246,00

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA PASIVA CELKEM 27 374 042,06 8 253 090,55
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C. Vlastní kapitál 3 567 106,55 2 796 125,22
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 432 721,84 1 432 721,84
C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 340 819,40 340 819,40
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 091 902,44 1 091 902,44
C.I.4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00
C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 0,00 0,00
C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00
C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 408 0,00 0,00
C.II. Fondy účetní jednotky 1 750 418,88 915 802,34
C.II.1. Fond odměn 411 0,00 0,00
C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 973 506,94 837 351,94
C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 447 601,04 0,00
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 274 086,87 23 226,37
C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 55 224,03 55 224,03
C.III. Výsledek hospodaření 383 965,83 447 601,04
C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 383 965,83 538 785,34
C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00
C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0,00 -91 184,30
D. Cizí zdroje 23 806 935,51 5 456 965,33
D.I. Rezervy 0,00 0,00
D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00
D.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00
D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00
D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00
D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00
D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00
D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00
D.III. Krátkodobé závazky 23 806 935,51 5 456 965,33
D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00
D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00
D.III.5. Dodavatelé 321 959,97 22 247,80
D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00
D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

D.III.10. Zaměstnanci 331 1 838 905,00 2 690 357,00
D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00
D.III.12. Sociální zabezpečení 336 672 419,00 994 197,00
D.III.13. Zdravotní pojištění 337 302 009,00 439 856,00
D.III.14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00
D.III.15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00
D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 152 260,00 355 736,00
D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00
D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00
D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 101 778,00
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00
D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 19 902 003,00 0,00
D.III.35. Výdaje příštích období 383 0,00 68 210,49
D.III.36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00
D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 248 600,00 376 533,00
D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 689 779,54 408 050,04

Sestavil:

Datum a podpis:

Schválil:

Datum a podpis:

Razítko:

Telefon: Telefon:

Kontroloval:
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