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1. Základní charakteristika školy
Od 1. 1. 2003 samostatná příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka
Mnichovice, okres Praha – východ
Hlavní budova: Bezručova 346, 251 64 Mnichovice (škola, školní družina, školní jídelna)
Odloučené pracoviště: Masarykovo nám. 61, 251 64 Mnichovice (škola, školní družina)
Odloučené pracoviště: Masarykovo nám. 33, 251 64 Mnichovice (školní jídelna - výdejna)
Zřizovatel:

Město Mnichovice

Součásti školy:
Základní škola:

IZO: 102 438 463
Počet žáků k 30. 9. 2019: 747 žáků/32 tříd
Počet žáků k 30. 9. 2018: 714 žáků/31 tříd (včetně 15 ž. v přípravce)
Povolená kapacita k 1. 9. 2019: 790 žáků
Školní družina:

IZO: 108 053 172
Počet dětí k 31. 10. 2019: 290 dětí (11 oddělení)
Počet dětí k 31. 10. 2018: 287 dětí (11 oddělení)
(Povolená kapacita k 1. 9. 2017: 325 dětí)

Školní jídelna:

IZO: 113 800 029
Počet stravovaných dětí ZŠ: 31. 10. 2019 : 637 strávníků
Počet stravovaných dětí ZŠ: 31. 10. 2018 : 672 strávníků
(Povolená kapacita k 1. 9. 2017: 685 strávníků)

Školní jídelna – výdejna: IZO: 181 109 034
Počet stravovaných dětí ZŠ: 31. 10. 2019 : 89 strávníků
(Povolená kapacita k 2. 10. 2019: 120 strávníků)
Dovoz obědů z vývařovny ALTER Říčany.
Počet zaměstnanců - pracovních smluv celkem k 31. 12. 2019:
113 (+ 5 na mateřské dovolené) - 97 fyzických osob
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019:
61 učitelů (48,81 úvazku) – (+ 4 na mateřské dovolené)
15 vychovatelek (10,32 úvazku) - (+ 1 na mateřské dovolené)
15 asistentů pedagoga (6,2 úvazku)
Počet provozních zaměstnanců školy k 31. 12. 2019:
13 (10,5 úvazku)
Počet provozních zaměstnanců školní jídelny k 31. 12. 2019:
9 (8,55 úvazku)
Ředitelka školy:
Mgr. Marcela Erbeková
Statutární zástupce ředitelky školy: Ing. Mgr. Ildikó Šalamova
Ekonomka:

Milena Vladyková

2. Hlavní činnost školy
Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu, školní jídelnu - výdejnu. Od roku
2013 je v provozu odloučené pracoviště malé školy na Masarykově náměstí 61, kde jsou
umístěny první třídy a přípravná třída (včetně školní družiny). V roce 2019 bylo nově zapsáno
nové odloučené pracoviště: školní jídelna – výdejna, Masarykovo nám. 33. Budova Bezručova
byla roku 2015 rozšířena o nástavbu – 3. patro. V roce 2017 byla přistavena velká učebna –
aula ve 3. patře. V roce 2018 byla škola Bezručova rozšířena o nové šatny, výtah a velkou
tělocvičnu. V roce 2019 bylo nově vybudované podkroví v malé škole na náměstí – Odborné
učebny a výtah.
Neinvestiční příspěvek Města Mnichovice byl pro rok 2019 schválen ve výši 6 440 000 Kč.
Během roku byl neinvestiční příspěvek navýšen celkem o 1 000 000 Kč.
Investiční příspěvek zřizovatele v roce 2019 nebyl.
Hospodaření základní školy za rok 2019 skončilo v hlavní činnosti vyrovnaným výsledkem
hospodaření ve výši 0 Kč, v doplňkové – hospodářské činnosti ziskem 6 081,52 Kč.

Hlavní činnost základní školy, školní jídelny, školní družiny - stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč
NÁKLADY
ZŠ - spotřeba režijního materiálu

1562,61

ZŠ – spotřeba potravin

3396,93

ZŠ - spotřeba energií

1649,88

ZŠ - opravy a udržování

2014,83

ZŠ - cestovné

80,71

ZŠ – repre

41,88

ZŠ - ostatní služby

2355,51

ZŠ - mzdové náklady

34457,12

ZŠ – zákonné sociální pojištění

11095,79

ZŠ - jiné sociální pojištění

124,43

ZŠ - zákonné sociální náklady

650,80

ZŠ – ostatní náklady

54,40

ZŠ - odpisy dlouhodobého majetku

90,90

ZŠ - náklady z drobného dlouhodobého majetku
Celkem

927,06
58502,85

Hlavní činnost základní školy, školní jídelny, školní družiny - stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč
VÝNOSY
ZŠ - stravné

3391,74

ZŠ – výnosy z prodeje služeb

141,39

ZŠ - ostatní výnosy z činnosti

286,58

ZŠ - úroky

3,21

ZŠ - výnosy z transferů, příspěvek ŠD

54679,93

Celkem

58502,85

3. Granty
Zapojení do projektů ESF (finanční plnění přes Město Mnichovice – průběžná položka)
-

OPVVV Kolegiální podpora – společná cesta k úspěchu! 1. 8. 2017 – 30. 6. 2021
Příjemcem dotace je ZŠ T. G. M. Mnichovice, partneři s finančním příspěvkem:
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7 a Základní škola
Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7. Celkové způsobilé výdaje projektu:
9.071.807,50 Kč. V roce 2017 jsme obdrželi 2.267.951,87 Kč, které se dělily dále
partnerům: Základní škola Strossmayerovo nám. 789.084,25 Kč a Gymnázium Přírodní
škola 529.503 Kč. V roce 2018 jsme obdrželi 700.000 Kč, které se dělily dále
partnerům: Základní škola Strossmayerovo nám. 249.720 Kč a Gymnázium Přírodní
škola 159.640 Kč. V roce 2019 jsme obdrželi 3 800 000 Kč, které se dělily dále
partnerům: Základní škola Strossmayerovo nám. 537 552 Kč a Gymnázium Přírodní
škola 559 670,77 Kč.

-

OPVVV Podpora vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice „Šablony“ 1. 9.
2017 – 31. 8. 2019 s celkovými způsobilými výdaji 1.498.000 Kč, v roce 2017 dílčí
plnění ve výši 898.800 Kč. V roce 2018 jsme obdrželi 599.200 Kč. Celkem za roky
2017 + 2018 je vyčerpáno 877.130,80 Kč. V roce 2019 bylo vyčerpáno 620 869,20 Kč.
Celkové výdaje projektu byly vyčerpány a projekt je ukončen.

-

OPVVV Podpora vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice „Šablony II.“
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022. V roce 2019 jsme obdrželi částku 2 691 227 Kč.

Zapojení do projektů bez finančního plnění v ZŠ Mnichovice:

- Partner v projektu - program OPVVV – Inkluze: Škola pro všechny: Inkluze jako
cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, žadatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem – metodická podpora, vzdělávání v rámci inkluze, podpůrné pracovní pozice
– koordinátor inkluze, školní speciální pedagog, školní psycholog, asistenti, termín
realizace 2016 – 2019. Aktivity ukončeny 6/2019.

- Partner v projektu - program OPVVV – Budování kapacit: SPOPR - Spoluprací
k profesionalitě, žadatel: Společnost pro kvalitu – zapojeno 38 škol ve 4 krajích zaměřeno na vzdělávání učitelů – školení, mentoring, kolegiální podpora, portfolia,
stáže, termín realizace 2016 – 2020.
Ostatní projekty:

- Podpora primární prevence v celkové výši 47 000 Kč. Projekt byl na kalendářní rok
2019. Je vyúčtován a uzavřen.

- Spolupráce při přípravě projektu „Vybudování odborných učeben v ZŠ T. G.
Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu“ (Masarykovo náměstí) – program
IROP, výzva 46 – žadatel Město Mnichovice – realizace 2019
-

Projekt: Podhorky pro kluky a pro holky
žádost o dotaci na MŠMT na rekonstrukci sportovišť – žadatel Město Mnichovice příprava další nové žádosti 2/2020)
dlouhodobá práce dětí na podporu výstavby hřiště: Extra třída, sponzoři (včetně p.
Drobohlava), cyklozávod Mnichovice Tour a další aktivity – speciální účet pod správou
ROSa Mnichovice
stav k 31. 12. 2019 na účtu Podhorky: 1.032 098 Kč
stav k 31. 12. 2018 na účtu Podhorky: 916.220 Kč
(v tom za rok 2018 - 98.317 Kč, příspěvek ing. Drbohlava v 6/2017 ve výši 493.917 Kč)

4. Doplňková činnost
Doplňková činnost příspěvkové organizace je zřízena k tomu, aby příspěvková organizace
mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, zřizovatel
souhlasí a povoluje doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Realitní činnost (pronájmy tříd a tělocvičny)
Výroba potravinářských výrobků (vaření obědů pro cizí strávníky – od září 2016 pravidelně
neposkytujeme z důvodu nárůstu strávníků – dětí a nedostatečné kapacity školní jídelny)
Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky)
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a prodej výrobků.
Doplňková činnost školy skončila ziskem ve výši 6 081,52 Kč.
Doplňková činnost základní školy - stav k 31.12.2019 v tis. Kč
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

68,69

Spotřeba energie

49,77

Tvorba a zúčtování opravných položek

6,35

Ostatní služby

19,86

Mzdové náklady

255,13

Zákonné sociální pojištění

4,21

Jiné sociální pojištění

0,12

Celkem

404,13

Doplňková činnost základní školy - stav k 31.12.2019 v tis. Kč
VÝNOSY
Výnosy z prodeje služeb

249,48

Výnosy z pronájmů

142,51

Ostatní výnosy

18,22

Celkem








Výnosy – zájmové kroužky
Výnosy – pronájem nápojový automat
Výnosy – pronájem tělocvičny
Výnosy – pronájem učeben
Výnosy – ostatní
Výnosy – školní jídelna – cizí strávníci - akce

410,21

232,35 Kč
0,80 Kč
107,99 Kč
33,72 Kč
18,22 Kč
17,13 Kč

5. Investice, opravy a udržování
Škola je povinna udržovat majetek v dobrém stavu. Materiálně – technické zázemí pro výuku
je řešeno ve spolupráci se zřizovatelem a v návaznosti na celkové koncepční řešení
nedostatečné kapacity školy. Plánování oprav je závislé na realizaci velkých investičních akcí:
Plánování oprav a údržby školních budov je významně ovlivněno realizovanými velkými
investičními akcemi. Zejména v průběhu letních prázdnin byla provedena řada oprav
navazujících na provedené stavby – venkovní úpravy, opravy schodiště, malování, podlahy,
elektrikářské práce, pravidelná údržba a rozvoj ICT, apod.
Tělocvična, výtah, rozšíření šaten - termín dokončení: 8/2018.
Postupné odstranění nedodělků a reklamace: zejména z oblasti elektro nefunkční zvonění
v části školy, internet, domovní zvonek, školní rozhlas apod.).
Opakovaní reklamace – vlhkost v nářaďovně nové tělocvičny.
Venkovní výtah – tepelné ztráty.
Odborné učebny – podkroví malá škola – dotace z IROP, podzim 2018 – výběr dodavatele,
plánovaná stavba 1 – 8/2019. Skutečná realizace: 3 -12/2019 (včetně oprav podlah v 1.NP)
Využívání pro výuku od 1/2020 – nutno dodržet projektový záměr: výuka v odborných
centrech, spolupráce s partnery – okolní MŠ a ZŠ, venkovní úpravy – arboretum atd.
Pronájem prostor bývalé restaurace Masarykovo nám 33, Mnichovice pro účely zřízení
školní jídelny – výdejny. Nájemní smlouva od 1/2019. Využití jako náhradní prostor pro
výuku v době rekonstrukce malé školy na náměstí (od 3/2019).
Změna užívání – dvoustupňové stavební řízení 9/2019 – zapsáno do rejstříku škol
Dovozce stravy – Arter Říčany – zatím bez nutnosti doplácet dopravu, stravné v hodnotě
potravin platí rodiče ve shodné výši jako ve ŠJ ve škole Bezručova
Školní jídelna – příprava projektu nové jídelny.
RIZIKA: Nutnost řešit IHNED!
- Stravování po dobu výstavby nové školní jídelny
Návrh: mobilní domky/buňky na asfaltové hřiště/prostor sálu Mnichovické krčmy + dovoz
stravy z Arter Říčany
- Vysoké teploty – nástavba 3. patro
Návrh: venkovní žaluzie a klimatizace (provedení pouze jednoho opatření nebude patrně
dostačující)
- Nedostatečná kapacita školy – jednání se starosty obcí
Návrh: malé školy – 1. stupně v okolních obcích, 2. stupeň v Mnichovicích

6. Inventarizace majetku a finančních prostředků
K 31. 12. 2019 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku a závazků. Při inventuře byly
dodrženy všechny základní požadavky, tj. zjištění skutečného stavu veškerého majetku a
závazků v účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.
Inventarizace majetku k 31. 12. 2019
Stavby

402,30

Software

226,32

HIM

2310,19

DDHM
Ostatní
DDHM

7738,66
2096,16

Celková hodnota stálých aktiv 12 773,63 tis. Kč.

7. Zaměstnanci a mzdové prostředky
Státní dotace – příspěvek MŠMT – finance Krajský úřad Středočeského kraje
k 31. 12. 2019
44 314 463 Kč

v tom obsaženo:
- normativní financování na počet žáků 30. 9., počet dětí ve školní družině, počet
strávníků ve školní jídelně (od 1. 9. 2015 pracoviště výdejna MŠ vyjmuto z rejstříku
v základní škole, zapsáno do rejstříku pod MŠ Mnichovice)
Vratka KÚSK, UZ 33077 Kč 162 631 Kč finanční prostředky v rámci rozvojového programu
„Podpora financování základních a středních škol při zavádění financování regionálního
školství“, vráceno v termínu zúčtování se státním rozpočtem v lednu 2020.
ONIV – neinvestiční prostředky (pomůcky, školeni, učebnice apod.)
OPPP – dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

Dotace Krajského úřadu na platy, odvody, FKSP, ONIV, OPPP
Platy

31843,39

Odvody
FKSP
ONIV
OPPP
Celkem

10905,83
636,87
692,37
236,00
44314,46

8. Fondy
v tis. Kč
1/ Fond odměn
Konečný stav k 31. 12. 2020: 182,75 Kč.

2/ FKSP
v tis. Kč
Tvorba fondu v r. 2019 ve výši 650,80 Kč.
Počáteční stav k 1. 1. 2019 675,46 Kč.
Čerpání fondu:
 příspěvek na stravné zaměstnancům

 příspěvek na rekreace zaměstnancům



příspěvek na kulturní a sportovní aktivity zaměstnancům
peněžní dary – životní jubilea

98,05 Kč
1,00 Kč
106,70 Kč
8,00 Kč

Konečný stav fondu FKSP k 31. 12. 2019 ve výši 1 062,51 Kč.
3/ Rezervní fond
v tis. Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2019 činil 1 406,45 Kč.
Z rezervního fondu byly čerpány prostředky dotačního programu: OPVVV – Podpora
vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Šablony I. ve výši 620,87 Kč.
Tvorba fondu:
 tvorba ze zisku roku 2018 ve výši 1,75 Kč
 nespotřebované dotace z rozpočtu EU ve výši 3264,41 Kč (Šablony II. 2278,91
Kč, Kolega 985,50 Kč)
Konečný stav k 31. 12. 2019 ve výši 4 051,74 Kč.
4/ Investiční fond
v tis. Kč
Hlavním zdrojem jsou odpisy dlouhodobého majetku.
Počáteční stav k 1. 1. 2019 ve výši 201,04 Kč
Tvorba:


ve výši odpisů 90,90 Kč



ve výši odpisů 90,90 Kč

Čerpání:

Konečný stav fondu k 31.12.2019 201,04 Kč.

9. Kontrolní činnost
-

Veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. (Zřizovatel - Město Mnichovice)
Termín kontroly: 12/ 2018
viz zpráva

-

Veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. (Zřizovatel - Město Mnichovice)
Termín kontroly: 12/ 2019
viz zpráva

- Česká školní inspekce
pravidelnou kontrolu hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
Termín kontroly: 4. – 7. a 10. 6. 2019
Celá inspekční zpráva je zveřejněna na www.csicr.cz a na www.zsmnichovice.cz
Shrnutí:
- ve škole se výrazně zvýšil počet žáků a v důsledku toho i pedagogických pracovníků
- v pedagogickém týmu působí převážně odborně kvalifikovaní pracovníci: učitelé,
asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny (cca 30% pedagogů bez odborné
kvalifikace si potřebné předpoklady doplňuje studiem)
- škola si udržuje vysokou kvalitu průběhu a výsledků vzdělávání
- škola pokračuje v příkladné realizaci zahraničních projektů
- rozšířily se a zkvalitnily se materiální podmínky pro vzdělávání s pozitivním vlivem
na výuku
- všechny prostory jsou estetické, podnětné a účelně vybavené
- škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí, navýšil se počet učeben a otevřela nová
tělocvična
Silné stránky:
- škola příkladně a systematicky zjišťuje výsledky vzdělávání žáků, v případě potřeby
přijímá opatření k jejich zlepšování
- škola dlouhodobě a opakovaně dosahuje nadprůměrné výsledky v externím testování
žáků
- škola kvalitně rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích
- škola efektivně naplňuje podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, jejich přirozené začlenění do kolektivu vrstevníků
s pozitivním dopadem na všechny účastníky vzdělávání
- škola příkladně spolupracuje se zřizovatelem, rodičovskou veřejností a dalšími
subjekty včetně zahraničních, což výrazně napomáhá k naplňování ŠVP
- škola příkladně podporuje smysluplné využívání volného času žáků k rozvoji jejich
talentu a účinné prevenci sociálně patologických jevů
- škola aktivně a úspěšně čerpá finanční prostředky z projektů, které mají výrazný vliv
na zkvalitňování výchovy a vzdělávání

Příklady inspirativní praxe:
- škola nabízí žákům činnosti podporující tvořivost a iniciativu formou realizace
skupiny volitelných předmětů, tzv. koncept talentových/víceoborových tříd pro
všechny žáky na 2. stupni
- závěrečné práce žáků 9. ročníků jsou efektivní formou shrnutí a prezentace vybavení
žáka kompetencemi potřebnými pro jejich úspěšný život
Doporučení pro zlepšení činnosti školy:
- uplatňovat ve výuce větší míru diferenciace a individualizace podle vzdělávacích
potřeb a možností žáků
- zvýšit nároky na kvalitu písemných a grafických projevů žáků a jejich kontrolu
Kontrola proběhla rovněž ve školní jídelně - nutno zvýšit spotřebu brambor, ovoce a ryb.
(termín odstranění do konce roku 2019)

10. Závěry
Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 6081,52 Kč.
Základní škola hospodařila se státní dotací, s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, s příjmy
z doplňkové činnosti a s dotacemi v rámci jednotlivých projektů.
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice poskytuje služby na třech místech v Mnichovicích:
velká škola Bezručova, malá škola Masarykovo nám. 61 a školní jídelna – výdejna Masarykovo
nám. 33. Díky rozsáhlým stavebném činnostem jsou školní budovy reprezentativními
budovami města Mnichovice. Nezbytností je výstavba školní jídelny – současný prostor je na
hranici uživatelnosti. Intenzivně probíhá příprava výstavby nové školní jídelny a hledání
zabezpečení stravování po dobu výstavby. Současně stoupá i potřeba oprav a vnitřní údržby
v ostatních částech budovy Bezručova a venkovní části malé školy na náměstí. Mnichovická
škola patří rovněž mezi školy s nadstandartním vnitřním vybavením (zejména digitálními
technologiemi). To také vyžaduje nemalé finanční prostředky na údržbu a rozvoj. Současně se
stoupajícími nároky na kvalitní vzdělávací nabídku (jazyková výuka, spolupráce s odborníky
v konceptu talentových tříd, inkluzivní prostředí, diferencovaná práce se žáky apod.), která není
zcela pokryta ze státního rozpočtu (nedostatečné finanční ohodnocení pro učitele, platy pro
asistenty a další pedagogické a nepedagogické pracovní pozice), vzniká potřeba dofinancování
z příspěvku od zřizovatele.
RIZIKA: Nutnost řešit IHNED!
- Stravování po dobu výstavby nové školní jídelny
Návrh: mobilní domky/buňky na asfaltové hřiště/prostor sálu Mnichovické krčmy + dovoz
stravy z Arter Říčany
- Vysoké teploty – nástavba 3. patro
Návrh: venkovní žaluzie a klimatizace (provedení pouze jednoho opatření nebude patrně
dostačující)
- Nedostatečná kapacita školy – jednání se starosty obcí
Návrh: malé školy – 1. stupně v okolních obcích, 2. stupeň v Mnichovicích
Meziroční vysoký nárůst žáků klade zvýšené nároky na zabezpečení vzdělávání a
návazných školských služeb. Velkým rizikem jsou nejen materiální podmínky, ale i
personální zajištění. Finanční požadavky školy na financování z rozpočtu zřizovatele
kopírují nárůst žáků a zvětšující se prostory školy. Výše finančních prostředků mírně
narůstá v porovnání s předchozími lety. Vynaložené finance zřizovatele na provoz školy
jsou efektivně vynakládány.

Zpracovaly:

Mgr. Marcela Erbeková - ředitelka školy
Milena Vladyková - ekonomka

