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Č.j.: ZSKO 218/2022 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za rok 2021/2022 

 

Základní škola a mateřská škola Kožlí, 

okres Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 
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Část I. 

Základní údaje o škole 

 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Kožlí 

Sídlo školy: Kožlí 2, 582 93 

Kožlí 300, 582 93 

Právní forma: 

Charakteristika školy: 

Příspěvková organizace 

Základní škola- malotřídní škola 

Kožlí 2 

1. a 3. roč. - třída II. 

2. , 4. a 5. roč. – třída I. 

Zájmové vzdělávání – školní družina 

Kožlí 2 

I. oddělení – žáci 1. a  2. roč. 

II. oddělení – žáci 3., 4. a 5. roč. 

Mateřská škola  

Kožlí 300 

I. třída – Sedmikrásky 

II. třída – Pampelišky 

III. třída – Zvonečky 

Školní jídelna 

Kožlí 300 

Školní výdejna 

Kožlí 2 

 

Druhy školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, 

školní jídelna, školní výdejna 

IČ 70993017 
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IZO 103378545 

REDIZO 600087026 

Vedení školy Mgr. Iva Hanzlíková Gabrielová- ředitelka školy 

Bc. Jana Vopálenská – zástupkyně ředitelky 

školy pro předškolní výchovu a vzdělávání 

 

 

Adresa pro dálkový přístup ID datové schránky - xgqmekd 

Email školy zskozli@centrum.cz 

mskozli@gmail.com 

Telefon: ZŠ 604694528 

MŠ 723282910 

www stránky www.zskozli.cz 

 

Zřizovatel školy  

Název zřizovatele Obec Kožlí 

Adresa zřizovatele Kožlí 156, 582 93 

IČ 00267678 

Kontakt Tel.: 569721735 

Email: obeckozli@tiscali.cz 

www.kozli.cz 
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Základní údaje o školských zařízeních 

 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků/ dětí 

Základní škola 2 33 

Mateřská škola 3 70 

Školní družina 1 30 

Školní jídelna x 70 

Školní výdejna x 33 

 

Údaje o školské radě 

Volby  23. 3. 2022 

Počet členů školské rady - 3  Ing. Marie Vacátková – zástupce zákonných 

zástupců nezletilých žáků 

Marek Kroutil – zástupce pedagogických 

pracovníků 

Ing. Andrea Kubínová –zástupce zřizovatele 

Předseda Ing. Andrea Kubínová 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání 

 

Základní škola: 

IZO 103 378 545 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

NÁZEV ŠVP: 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „ Naše škola“ 

Základní školy a mateřské školy Kožlí, okres 

Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

Č. j. ZSKO 184/2021 platný od 1.9.2021 

 

 

Nejvyšší povolený počet žáků 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zskozli@centrum.cz


 

Základní škola a mateřská škola Kožlí 
Kožlí 2, Kožlí    PSČ 582 93 

                                                         tel:   604694528  
web: zskozli.cz 

datová schránka:  xgqmekd         
                                                                                                                      IČO:     70993017    

                                                            e-mail: zskozli@centrum.cz    

strana 6 z 27           Mgr. Iva Gabrielová Hanzlíková, ředitelka školy 
V Kožlí dne: 1. 7. 2022 

 

Mateřská škola 

IZO 107580586 

Obor vzdělání 79-00-A/01 Mateřská škola 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání „Hrajeme si od jara do zimy“ 

Základní školy a mateřské školy Kožlí, okres 

Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

Č.j. ZSKO 121/2020 platný od 1.1.2022 

Nejvyšší povolený počet dětí 72 

 

 

 

Zařízení školního stravování 

IZO 102778060 

 

Školní jídelna, Kožlí 300 

Školní výdejna, Kožlí 2 

Nejvyšší povolený počet stravovaných 72 

Nejvyšší povolený počet stravovaných 40 

 

Školní družina: 

IZO 117000078 

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu 

„Krok za krokem celým rokem“ 

Č. j. ZSKO 103/2016 platný od 1. 9. 2016 

 

Nejvyšší povolený počet účastníků 40 

 

 

 

 

 

mailto:zskozli@centrum.cz


 

Základní škola a mateřská škola Kožlí 
Kožlí 2, Kožlí    PSČ 582 93 

                                                         tel:   604694528  
web: zskozli.cz 

datová schránka:  xgqmekd         
                                                                                                                      IČO:     70993017    

                                                            e-mail: zskozli@centrum.cz    

strana 7 z 27           Mgr. Iva Gabrielová Hanzlíková, ředitelka školy 
V Kožlí dne: 1. 7. 2022 

Část III. 

 

Personální zabezpečení činnosti základní školy 

 

 Počet zaměstnanců Přepočtené úvazky 

Pedagogičtí pracovníci celkem 6 3,7197 

z toho učitelé 3 2,1364 

z toho vychovatelé 1 0,5833 

z toho asistenti pedagoga 2 1,0 

Nepedagogičtí pracovníci 3 1,5 

z toho školní asistenti 1 0,5 

 

 

Personální zabezpečení činnosti mateřské školy 

 

 Počet zaměstnanců Přepočtené úvazky 

Pedagogičtí pracovníci celkem 7 6,34 

z toho učitelé 6 5,84 

z toho asistenti pedagoga 1 0,5 

Nepedagogičtí pracovníci 4 1,00 

z toho školní asistenti 0 0 
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Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce v základní škole 

Celkový počet žádostí o přijetí do 1. ročníku od šk. r. 2022/2023/Počet volných míst                   15/13                            

Počet žádostí po odkladu/ Poprvé u zápisu                                                                                        1/14   

Počet přijatých dětí do 1. ročníku celkem/ Počet přijatých ze spádového obvodu                          13/10 

Počet odkladů povinné školní docházky/ Počet odkladů povinné školní                                            1/0                           

docházky ze spádového obvodu 

 

Údaje o zvláštním zápisu cizinců k povinné školní docházce v základní škole 

Celkový počet žádostí o přijetí od šk. r. 2022/2023/Počet volných míst                                             0/0                                  

Počet žádostí po odkladu/ Poprvé u zápisu                                                                                          0/0 

Počet přijatých dětí / Počet přijatých ze spádového obvodu                                                                0/0 

Počet odkladů povinné školní docházky/ Počet odkladů povinné                                                        0/0 

školní docházky ze spádového obvodu 

 

Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

Počet žádostí o přijetí od šk. r. 2022/2023                                                                                            29 

Nejvyšší možný počet volných míst pro školní rok 2022/2023                                                            29 

Zapsáno / Zapsáno ze spádového obvodu                                                                                             11 

Zamítnuté žádosti/zamítnuté ze spádového obvodu                                                                               0 

 

Údaje o přijímacím řízení zvláštního zápisu dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v souladu s ustanovením §2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) 

Počet žádostí o přijetí od šk. r. 2022/2023/                                                                                             0                                            

Počet volných míst pro školní rok 2022/2023                                                                                         0 

Zapsáno / Zapsáno ze spádového obvodu                                                                                            0/0 

Zamítnuté žádosti/zamítnuté ze spádového obvodu                                                                             0/0 
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Údaje o přijímacím řízení k zájmovému vzdělávání ve školní družině 

Počet žádostí o přijetí od šk. r. 2021/2022                                                                                          30 

Kapacita ŠD                                                                                                                                        40 

Počet volných míst pro školní rok 2021/2022                                                                                    40 

Přijato                                                                                                                                                  30 

Zamítnuté žádosti                                                                                                                                 0 
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Část V. 

 

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy 

Kožlí, příspěvková organizace „Naše škola“ 

 

 V rámci naplňování cílů školního vzdělávacího programu pomáháme žákům utvářet a 

postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytujeme spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.  

Hlavním naším cílem je umožnit žákům osvojit si strategie vzdělávání a motivovat je pro celoživotní 

učení. Podněcujeme žáky k tvořivému učení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy, 

vedeme žáky ke všestranné a otevřené komunikaci. Rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce a 

respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. Připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako 

svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které dokážou uplatnit svá práva a plnit své povinnosti. 

Vytváříme potřebu vnímání a vcítění se ve vztahu k lidem, prostředí i k přírodě. Učíme žáky aktivně 

rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Vedeme žáky k toleranci a 

ohleduplnosti k jiným lidem. Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 

s reálnými možnostmi. 

Veškerá naše činnost po celý tento školní rok směřovala k tomu, abychom žáky podněcovali k 

tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů nejen v hodinách matematiky, ale dát 

žákům i více možností rozvoje nadání prostřednictvím různých projektových dnů nejen při vyučování, 

ale i ve školní družině. 

Prostřednictví různých forem a metod práce jsme vedli žáky k všestranné, účinné a otevřené 

komunikaci nejen v běžné výuce, při skupinové práci a práci ve dvojicích, ale i při účasti                    

na vhodných vzdělávacích programech a dalších akcích.  
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V hodinách předmětů Prvouka a Člověk a jeho svět jsme podněcovali žáky k vyhledávání a třídění 

informací, k jejich pochopení, propojení a systematizaci, využívání informace v procesu učení, 

tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

Vedení žáků ke spolupráci při práci v týmu, přijímání nové role v pracovních činnostech, k vnímání 

problémových situací, pochopení problému, promyšlení způsobu řešení, ověřování správnosti řešení 

se prolíná všemi vyučovacími předměty 

Zaměřili jsme se i na duševní zdraví žáků, které v důsledku dopadu pandemických opatření na 

psychiku dětí bylo vhodné zvýšeně sledovat. 

Cíl orientovat se v digitálním prostředí a vést žáky k bezpečnému, sebejistému, kritickému a 

tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do 

společnosti a občanského života jsme v tomto školním roce naplňovali. 
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Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

Charakteristika vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program „Hrajeme si od jara do zimy“ je otevřený dokument s možností různých 

dodatečných úprav a vkládáním příloh. Tematické celky jsou variabilní, pedagogové mohou kdykoliv 

reagovat na konkrétní situace a zájmy dětí, vytvořit nové téma, cíle napříč integrovanými bloky a 

vracet se k nesplněným cílům. 

Program „Hrajeme si od jara do zimy“ provádí děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, 

typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí 

kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a 

podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, 

podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena 

naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech 

a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé 

sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně 

jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.  

 

Hlavní myšlenky programu – filozofie školy 

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou i 

sociální pohodu. Dětem chceme nabízet přiměřené činnosti a aktivity, které odpovídají individuálním 

možnostem každého dítěte. Celý ŠVP orientujeme tak, abychom u dětí podpořily snahu tvořit, 

experimentovat, přemýšlet a poznávat, pochopit svět kolem sebe a některé vztahy a souvislosti. Našim 

cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních 

předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy 

kompetencí k využívání získaných poznatků důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a 

vzdělávání. Velký důraz klademe na prožitek, utváření kamarádství, tolerance a úcty k vrstevníkům i 

dospělým. Vedeme děti k pomoci druhým a rovnému přístupu. Velmi vítáme spolupráci s rodinou. 
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Školní vzdělávací program pro školní družinu 

„Zájmové vzdělávání, jakým je ŠD, naplňuje různými prostředky obecné cíle dané školským zákonem. 

Motivujeme, podporujeme a vedeme účastníky k rozvoji osobnosti zejména smysluplným 

ovlivňováním trávení volného času v bezpečném prostředí. Rozvíjíme klíčové kompetence a snažíme 

se být dětem dobrými vzory. 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznatky 

a dovednostmi, mravními hodnotami, které bude moci uplatňovat a na nich dále stavět v průběhu 

dalších let, po celý život. 

 Mezi naše hlavní cíle patří: 

- smysluplné trávení volného času, prožívání radostných chvil, pocitu úspěchu, jistoty a bezpečí 

- nabízení různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům 

- rozvíjení tvořivost a fantazii 

- vytvoření prostor pro odpočinek a relaxaci, poznání kulturních hodnot a tradic, důležitých i 

v  mezinárodním měřítku, včetně ohleduplnosti a tolerance k jinakosti 

- probuzení zájmu o životní prostředí, utvářet kladný vztah k přírodě a učit se ji chránit 

- podněcování k všestranné a otevřené komunikaci, aby účastníci dokázali říci svůj názor, uměli si ho 

obhájit a to vhodným a kultivovaným způsobem 

- podněcování žáků k tvořivému myšlení 

- rozvíjení zdravého sebevědomí, logického uvažování a schopností řešit problémy 

- rozvíjení schopnosti spolupracovat, vedení k respektu a vzájemné spolupráci, respektování prací 

i úspěchů vlastních i druhých 

- vedení k aktivnímu odpočinku, k udržování přátelství a zdravému prosazování v rámci kolektivu 

- nabízení různorodých možnosti volnočasových aktivit – individuálních, skupinových i hromadných, 

s převahou duševní i fyzické aktivity 

- vytváření vztahů k lidským hodnotám, ke svému zdraví 

-učení odpovědnosti za své chování, vedení k respektu své i cizí práce 
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Výsledky vzdělávání žáků 

 

Přehled klasifikace školy 

Celkem žáků 33 

z toho dívek 20 

z toho chlapců 13 

Vyznamenání     1. pol./2. pol. 32/32 

Prospěli              1. pol./2. pol. 1/1 

Neprospěli          1. pol./2. pol. 0/0 

 

Klasifikace chování 

 

1 Velmi dobré      1. pol./2. pol. 33/33 

2 Uspokojivé       1. pol./2. pol. 0/0 

3 Neuspokojivé   1. pol./2. pol. 0/0 

 

Absence 

Celkem          1. pol./2. pol. 1749/1502 

Omluvené      1. pol./2. pol. 1749/1502 

Neomluvené  1. pol./2. pol. 0/0 
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Část VII. 

 

Prevence sociálně patologických jevů, rizikové chování 

 

Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve škole v těchto formách 

- realizací minimálního preventivního programu v mateřské a základní škole 

- formou mimoškolních aktivit – zájmového vzdělávání ve spolupráci mezi vedením školy, školním 

metodikem prevence a pedagogickými pracovníky se zapojením dětí, žáků, účastníků zájmového 

vzdělávání a jejich zákonných zástupců. 

 

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2021/2022 pracovalo ve složení: 

 

Mgr. Iva Hanzlíková Gabrielová, ředitelka školy, výchovný poradce 

Marek Kroutil, školní metodik prevence 

Bc. Jana Vopálenská – zástupkyně ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělání  

  

 

 

Naše oddělení školní družiny se zaměřovalo na zdravý životní styl ve volnočasových aktivitách, 

mezilidské vztahy, utváření vztahu k obci, jejímu okolí, k tradicím. 
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Zajištění podpory dětí, žáků se SVP, nadaných a mimořádně nadaných 

 Naše škola podporu dětí, žáků se SVP je zajišťuje  ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými 

poradnami a speciálně-pedagogickými centry. Ve škole ve školním roce 2021/2022 bylo možno 

zajistit kvalifikovanou spec. ped. péči v oblastech specifických poruch učení. Spec. ped. péče 

probíhala v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení. Účelem podpory vzdělávání 

žáků se SVP je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na 

jeho individuální možnosti a schopnosti.  

 

 

Pro úspěšné vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou zabezpečovány tyto 

podmínky: 

- uplatnění principu diferenciace a individualizace při organizaci činností, při stanovování obsahu, 

forem i metod výuky 

- umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební 

pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 

- formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

-uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka 

- podpora nadání a talentu žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

- zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP 

- spolupráce se zákonnými zástupci žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání 

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště a s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP) -  spolupráce s ostatními 

školami majícími zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP 

 

Využívané metody se zaměřují na usnadnění vzdělávání žáků a rozvíjení jejich osobnosti (sebedůvěra, 

komunikativní dovednosti, volní vlastnosti, motivace). Pro dosažení dobrých výsledků při reedukaci je 

kladen důraz na aktivní účast žáka, jeho rodičů i učitele, na rozvíjení celé osobnosti žáka a na pozitivní 

přístup. 
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Část VIII. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

MŠ 

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 

Pokorná Lucie Budeme mít školáka 

Profesní průprava zástupců ředitele 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 

Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD v MŠ 

 

 

ZŠ 

Základní průvodce revizemi RVP a úpravami ŠVP 

Čtenářské dílny II 

Jak vytěžit čítanku do dna 

Chronicky nemocné dítě v MŠ/ZŠ 

Spisová služba a archivace dokumentu ve školách v kontextu legislativních změn 

Žák s OMJ na základní škole 

Správní řízení v praxi ředitelů mateřských škol 

Celostátní konference vychovatelé 

Celostátní setkání vychovatelů 
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Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

 

Školení hygienického minima- 3x 

Řízení školního stravování 
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Aktivity a prezentace základní školy na veřejnosti ve školním roce 2021/2022 

Září 

 Požární poplach, cvičná evakuace 

Říjen 

 Bruslení 

 Dravci 

Listopad 

 Bruslení 

Prosinec 

 Mikulášský den 

 Vánoční tvořivé dílničky pro děti 

 Vánoční výstava 

 Vánoční stromeček a posezení u stromečku 

 Bruslení 

Leden 

 Program primární prevence 

 Bruslení  

Únor 

 Bruslení 

Březen 

 Bruslení 

 Plavecký výcvik v bazénu v Pelhřimově 

Duben 

 Divadelní představení „Kniha džunglí“ 

 Čistá Vysočina – úklid obce 

 Plavecký výcvik v bazénu v Pelhřimově 

 Velikonoční výstava 

Květen 

 Plavecký výcvik v bazénu v Pelhřimově 

Červen 

 Den dětí 

 Mobilní planetárium 

 Školní výlet – Národní muzeum Praha, Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště 

 Plavecký výcvik v bazénu v Pelhřimově 
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Fotogalerie 
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Aktivity a prezentace na veřejnosti mateřské školy ve školním roce 2021/2022 

Září 

 Spolupráce se Zemko Kožlí, Hasiči Kožlí 

Říjen 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

Listopad 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

Prosinec 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

 Zpívání koled u stromečku 

 Nadílka v MŠ 

 Vánoční výstava 

Leden 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

Únor 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

 Karnevalové veselí v naší MŠ. Průvod masek po školce 

Březen 

 Bruslení na ZS v Ledči nad Sázavou 

 Plavecký výcvik Pelhřimov 

Duben 

 Plavecký výcvik Pelhřimov 

 Velikonoční výstava 

Květen 

 Plavecký výcvik Pelhřimov 

  Ukázky letadel s odborným výkladem+ doplňkový program plný her, soutěží a zábavy 

 Besídka ke Dni maminek 

 Rej čarodějů a čarodějnic v MŠ + opékání buřtů 

Červen 

 Dětský den na Stvořidlech 

 Plavecký výcvik Pelhřimov 

 Hrátky s vodou. Program pro děti: „Breberky vodníka Česílka a mladší děti měly program“ Na 

návštěvě u netopýrů“ 

 Zahradní slavnost – Rozloučení s předškoláky 
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Aktivity a prezentace školní družiny ve školním roce 2021/2022 

 

Září 

 Drakiáda 

Říjen:   

 Virtuální realita – navázání na spolupráci ze šablon 

 Keramika – Podzimní tvoření z keramiky. Vyráběli jsme podzimní svícen, závěsné sovičky a 

drobné ozdobičky. 

 

Listopad 

  

Prosinec: 

 Vánoční tvoření – dárky a přáníčka. Každý rok se podílíme na organizaci školní vánoční 

výstavy (výrobky, organizace) 

 Tradiční roznášení vánočních přání po obci 

 

Leden 

 Soutěž ve stavění sněhových staveb 

Únor: 

 Zimní družinová olympiáda  

Březen:  

 Karneval 

 Jarní tvoření – Podílíme se na organizaci velikonoční výstavy  

Duben: 

 Ukliďme Česko – v průběhu celého roku se zapojujeme do programu Recyklohraní 

 Jarní opékání špekáčků 

 

Květen 

 Družinové pečení 

Červen: 

 Výlet do Dolních Kralovic – spolupráce s dolnokralovickou základní školou – tvořivý program 

spojený s fyzikálními a chemickými pokusy 
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Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena ve škole prezenční inspekční činnost 

v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, střední, vyšším, 

odborném a jiném vzdělávání (školská zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Ve škole proběhlo dne 1. 3.2022 inspekční elektronické zjišťování (INEZ) v souladu s                         

§ 174 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, střední, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Výběrové zjišťování výsledků žáků    

5. ročníku 2021/22. 
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Část XI. 

Hospodaření školy v roce 2021 

 

 

Dotace od zřizovatele na provoz                526 305,34 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu                     8 376 342     Kč 

Příjem z vlastní činnosti                             475 114      Kč 

Celkový příjem za rok 2021                    9 377 761,34 Kč 

 

 

Škola vykázala za rok 2021 výsledek hospodaření – ztráta v celkové výši -3478,75 Kč. Ztráta vznikla 

vlivem zvýšených nákladů i v souvislosti s opatřeními proti Covidu-např. dezinfekce, jednorázové 

hygienické prostředky apod. 
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Zapojení školy do mezinárodních programů 

Ve školním roce 2021/2022 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních projektů. 
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2021/2022 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 
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Část XIV. 

 

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Realizované projekty 

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Kožlí 

  

Projekt je realizován od 1. 12.2020 do1. 12.2022 

Celkové finanční prostředky získané pro naši školu jsou ve výši 517 406 ,- Kč. 
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