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I.    Základní údaje a charakteristika školy 

 

Název zařízení    :  Základní škola a Mateřská škola Korouhev 

Právní forma       :  příspěvková organizace 

IČO                     :  750 16 583 

Adresa                :  Korouhev 181, 569 93 Korouhev 

Telefon               :  461 728 136 – ředitel 

    461 728 144 -  mateřská škola, školní kuchyně 

    461 728 014 -  účetní 

E-mail                 :  skola.korouhev@email.cz 

Ředitel školy       :  Mgr. Tomáš Sobola 

Součásti školy     :  základní škola 

    mateřská škola 

    školní družina 

    školní kuchyně  

Školská rada       :  Mgr. Lenka Urbanová 

    Stanislava Vondrovicova DiS. 

    Marcela Straková  

    Ing. Renata Tišlová, Ph.D. 

             Mgr. Ladislav  Filipi 

     Ing. Petr Vondrovic 

Zřizovatel           :  Obec Korouhev 

IČO zřizovatele  :   00276855   

 

    

Budova naší školy má již svou historii. Byla postavena v roce 1848 a rozšířena 

v roce 1914. Generální oprava proběhla v letech 1980- 1984, další oprava v roce 

2013 

 

V současné době se zde nachází dvě třídy základní školy – škola je malotřídní  

(ve spojení 1. a 4. ročník a 2. a 3. ročník ), školní družina , dvě třídy mateřské 

školy a školní jídelna. K budově patří poměrně velký školní pozemek,   altán, 

hřiště MŠ s travnatým povrchem vybavené průlezkami, pískovištěm, novou 

konstrukcí na houpačky a lana, novou váhovou houpačkou, kolotočem, věží se 

skluzavkou a zahradním domkem  a 2 hřiště ZŠ s asfaltovým povrchem - z toho 

jedno hřiště se síťovým oplocením, které je vhodné především na míčové hry. 

Škola nemá žádnou spádovou oblast, navštěvují ji pouze děti z Korouhve. 

 

Ve školním roce 2017/2018 školu navštěvovalo 35 dětí. 1.ročník navštěvovalo 

11 žáků, 2. ročník 12 žáků, 3.ročník 6 žáků a 4. ročník 6 žáků. Mateřskou školu 

navštěvovalo 24 dětí v prvním oddělení a 9 dětí ve druhém oddělení.. 

Ve školní družině bylo přihlášeno 30 žáků. 
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Na základní škole vyučovali dva učitelé na úplný úvazek, vychovatelka ŠD 

doučovala přesčasové hodiny za ředitele školy. Oba učitelé jsou kvalifikováni, 

paní učitelka má navíc  státní zkoušku  ze speciální pedagogiky. Vychovatelka 

ŠD také splňuje kvalifikační předpoklady.  

 

Na škole pracuje na zkrácený úvazek uklizečka, která také vypomáhá v kuchyni 

jako pomocná kuchařka. 

 

Praktikuje se systém aktivních přestávek na školní zahradě. 

Pokračuje se v zavedeném pitném režimu. 

Ve škole se třídí odpad       -    papír  

- biologický odpad  

- baterie 

- plasty 

 

V mateřské škole pracují tři učitelky a pedagogická asistentka. Vedoucí učitelka 

pracovala na plný úvazek, druhá učitelka pracovala na zkrácený úvazek, třetí 

učitelka v malém oddělení pracovala také na zkrácený úvazek.  Školka pracuje 

podle vzdělávacího programu „ Jsme tu všichni kamarádi „ , který je 

rozpracován do čtyř tematických bloků:  1. „Kamarádi ve školce „ 

         2. „Moje vesnice „ 

        3. „Naše příroda „ 

        4. „Moje rodina „ 

 

Také v mateřské škole je na zkrácený úvazek uklizečka. 

 

Ve školní jídelně byly tři pracovnice.   Kuchařka je zaměstnána na plný úvazek. 

Místo pomocné kuchařky s úvazkem 0,13 vykonává uklizečka ZŠ a s úvazkem 

0,26 uklizečka MŠ. Vedoucí stravování pracuje také na zkrácený úvazek. V naší 

školní jídelně se v tomto školním roce uvařilo 12 329 obědů, což je v průměru 

60,44 obědů denně, vydalo se 9 232 svačinek – v průměru 45,25 svačinek za 

den. 

Základní škola zajišťuje pro žáky pitný režim – ve třídách a v družině jsou 

umístěny  konvice s čajem. Většina žáků v tomto školním roce opět odebírala 

mléčné výrobky. Škola se také účastní evropského projektu  „ ovoce do škol „. 

 

Proškolení pedagogických i provozních zaměstnanců z oblasti BOZP a PO se 

uskutečnilo 31.8.2017. 

 

 V měsíci říjnu, dubnu a květnu jsme se žáky navštívili dopravní hřiště, kde za 

vedení učitelů a pracovníků DDM proběhla výuka dopravní výchovy. 
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Od 25.9.2017 do 27.11.2017 proběhl plavecký výcvik v poličském bazéně. 

Zúčastnili se ho žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku. Žáci 3.a 4. ročníku měli výuku 

hrazenou z rozpočtu školy, žáci 1. a 2. ročníku si výuku hradili sami ( 50,- Kč za 

lekci ). V jarních měsících také děti z MŠ absolvovaly kurz plavání v poličském 

bazénu. 

 V mateřské škole proběhlo  22.3.2018 fotografování – fotografování bylo do 

sad, které si také většina rodičů odebrala. Fotografování do sad využili také 

někteří žáci školy. 

  

Škola nadále spolupracuje s občanským sdružením Chrpa ( hyporehabilitace ),  a 

fondem Sidus ( vybavení pro dětské pacienty v Motole a v Olomouci). 

 

 

 

 

II.  Výsledky výchovy a vzdělávání na škole 

 

Informace o prospěchu a chování dětí jsou podávány individuálně, nebo 

na rodičovských schůzkách. 

 

Počty žáků: 

 

 

ročník počet žáků

1. 11

2. 12

3. 6

4. 6

  

CELKEM 35    
 

 

Přidělení tříd: 

  

 

třída ročník
počet 

žáků
třídní učitel

I.  2.,3. 18 Mgr. Tomáš Sobola

II. 1.,4. 17 Mgr. Lenka Urbanová

    

ŠD 1. - 4. 30 Stanislava Vondrovicová DiS.
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Prospěch žáků: 

 

 

ročník
prospěl s 

vyznamenáním
prospěl neprospěl poznámka

1. 11 0 0

2. 11 1 0

3. 5 1 0

4. 4 2 0

    

CELKEM 31 4 0

 

 

Odcházející žáci 4. ročníku: 

 

 
škola počet žáků

Masarykova základní škola Polička 6

Základní škola Na Lukách Polička 0

  

Celkem odcházejících žáků 6

 
 

 

III.     Organizace školního roku 2017  – 2018 

 

Zahájení školního roku 4.9.2017 ( pá. ) 

Podzimní prázdniny 26.10. ( čt. )a 27.10.2017 (pá. ) 

Vánoční prázdniny 23.12.2017 ( so. ) – 2.1.2018 (so. ) 

ukončení prvního pololetí 31.1.2018 ( st. ) 

Pololetní prázdniny 2.2.2018 (pá. ) 

Jarní prázdniny 12.3 – 16.3..2018 ( po. – pá. ) 

Velikonoční prázdniny 29.3. - 2.4.2018 ( čt. - po. ) 

ukončení školního roku 29.6.2018 ( pá. ) 

 

ředitelské volno – 29.9.2017, 30.4.2018, 7.5.2018     

 

Státní svátky: 

 

28.září  Den české státnosti ( čt.) 

28.říjen  Den vzniku samostatného československého státu (so. ) 

17.listopad  Den boje za svobodu a demokracii ( pá. ) 

1.leden –  Den obnovy samostatného státu (út. ) 

8.květen-     Den vítězství ( út.) 
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5.červenec-  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( čt. ) 

6.červenec-  Den upálení Mistra Jana Husa ( pá.) 

 

 

Ostatní svátky: 

 

24.prosinec– Štědrý den ( ne. ) 

25.prosinec-  1.svátek vánoční ( po. ) 

26.prosinec-  2.svátek vánoční ( út. ) 

1.leden-   Nový rok (po. ) 

14.duben-      Velký pátek 

17.duben-   Velikonoční pondělí ( po. ) 

1.květen-       Svátek práce ( út. ) 

 

Pedagogické rady, třídní schůzky:   

 

31.srpna        2017  

13.listopadu  2017  14.listopadu 2017 

29.ledna        2018                

10.dubna       2018    19.dubna      2018 

27.června      2018     

 

  

 

IV.  Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2017 – 2018 se na naší škole vyučovalo podle školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

 

předmět 1. 2. 3. 4.

Český jazyk 9 9 9 7

Anglický jazyk 0 0 3 3

Matematika 5 5 5 5

Člověk a jeho svět 2 2 3 0

Přírodověda 0 0 0 2

Vlastivěda 0 0 0 2

Hudební výchova 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 1

Pracovní činnosti 1 1 1 2

Tělesná výchova 2 2 2 2

Týdenní dotace  

povinných předmětů
21 21 25 25

ročník
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V.  Úrazy             

 

V základní škole nebyly evidovány žádné úrazy, v mateřské škole nebyl také 

evidován žádný úraz. 

 

VI.  Údaje o zaměstnancích školy 

 

ředitel školy, třídní učitel, aprobace 1. st. ZŠ, 32 let praxe 

    - úvazek 100% 

    - vyučování 1. přesčasové hodiny 

třídní učitelka, aprobace 1.st. ZŠ, 30 let praxe 

    - úvazek 100% 

    - vyučování 1. přesčasové hodiny 

Vychovatelka ŠD, 28 let praxe 

- úvazek 67,86% 

-učitelka 

- úvazek 45% 

vedoucí učitelka MŠ, 29 let praxe 

    - úvazek 100% 

učitelka MŠ, 5 let praxe 

- úvazek 92,5% 

učitelka MŠ, malé oddělení 1 rok praxe 

- úvazek 60%,    

asistentka v MŠ,  2 roky praxe   

- úvazek 60% 

účetní, 14 let  praxe 

    - úvazek 50% 

uklizečka ZŠ,  15 let praxe 

- úvazek 75% 

 -  pomocná kuchařka 

- úvazek 13% 

kuchařka, vyučená v oboru, 29 let praxe 

    - úvazek 100% 

vedoucí jídelny, 30 let praxe 

    - úvazek 20% 

uklizečka MŠ, 14 let praxe  

- úvazek 60% 

- pomocná kuchařka      

- úvazek 26 % 
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VII.  Inspekce a kontroly 

   

20.  9.2017 -  kontrola VZP 

23.10.2017-     kontrola hospodaření – Obecní úřad 

16.  4.2018-          kontrola hospodaření – Obecní úřad 

2.    5.2018 -  kontrola KHS Pardubice 

 

 

 

VIII. Revize  

 

  8.  1.2018  revize el.spotřebičů 

19.  2.2018           rozbor vody ( Zdravotní ústav ) 

18.  6.2018            revize hasicích přístrojů    

25.  6.2018      revize tělocvičny a šk. hřiště  

      

  

IX.  Vlastní hodnocení školy  

 

Dobré výsledky dosahujeme především v: 

  

o Přechodu žáků do 5. ročníku. 

o Na škole je stabilizovaný stav zaměstnanců. 

o Absence žáků nevykazuje výkyvy. 

o Klima školy je přátelské a rodinné. 

o Spolupráce s obecním úřadem je na dobré úrovni. 

o Ve škole pracují 4 zájmové kroužky. Tři  kroužky vedou 

pedagogové školy ve svém volném čase bez nároku na odměnu, 

keramický kroužek  vedli rodiče žáků  z MŠ. 

o Komunikace mezi zaměstnanci školy a vedením školy je na dobré 

úrovni. 

o Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu bylo vyvážené. 

o Škola se na veřejnosti prezentuje svými vystoupeními ke Dni 

matek, vánoční besídkou, vystoupeními pro seniory, pořádáním 

Svatomartinských oslav, dnem  otevřených dveří a pravidelnými 

třídními schůzkami. 

o Na škole se třídí odpad - v každé třídě, dílně i v MŠ jsou sběrné 

nádoby na papír, plasty, kompost a smetí. 

o Ve výuce jsou používány PC, které jsou zapojeny do sítě a mají 

připojení na internet a interaktivní tabule. 
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o Školní prostředí je velice estetické, ve třídách i na chodbách je 

velké množství květin, chodby i učebny jsou barevně vymalované, 

škola je vyzdobena pracemi dětí. Je zde také fotogalerie akcí školy. 

Zlepšit bychom měli: 

o Další prezentaci na veřejnosti 

o Komunikace s rodiči 

o Práce s webovými stránkami školy 

o Zaměřit se na modernizaci PC 

o  Estetické prostředí školy, okolí školy,  školní zahrada: 

 Oprava sportovního hřiště 

 Oprava a postupná obměna herních prvků na hřišti MŠ 

 Oprava přístřešku na dopravní výchovu 

 oprava plotu kolem pozemku ZŠ 

     

X.  Zápis do 1. ročníku 
 

Zápis proběhl dne  12.4.2018. Do prvního ročníku bylo zapsáno 8 žáků. Bylo 

uděleno 5 odkladů povinné školní docházky. 

 

 

XI.  Výhled školní docházky 

 

Ve školním roce 2019- 2020 by mělo do základní školy docházet 42 žáků, do 

mateřské školy 31 dětí. 

Ve školním roce 2020- 2021 by mělo do základní školy docházet 44 žáků, do 

mateřské školy 25 dětí. 

Ve školním roce 2021 – 2022 by mělo do základní školy docházet 35 žáků, do 

mateřské školy 24 dětí 

 

 

 XII.   Školní družina 

 

 Školní družina měla v roce 2017 – 2018  30 přihlášených žáků - kapacita 

družiny byla navýšena o deset  žáků. Provoz ŠD probíhal denně od 12.15 – 16 

hod. Výchovné činnosti byly realizovány dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a dle 

rozvrhu činností s ohledem na individualitu, přirozené zájmy dětí a věkové 

zvláštnosti. 

V listopadu byla uspořádána beseda  Zážitkový stan, zaměřená na vesmír a 

kosmos. Děti si tak mohly  praktickým způsobem zažít výlet do kosmu.  
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Žáci vystoupili s kulturním programem – písničkami a básničkami na 

podzimním setkání pro seniory.  

Tradičně jsme uctili památku tragicky zahynulých letců u pomníku za obcí. 

V březnu děti vystoupily s jarním programem pro seniory  v zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

Zároveň v tomto měsíci proběhla beseda s autorem rodokmenů panem Vlčkem. 

Názorným způsobem dětem vysvětlil, jak se rodokmeny tvoří, vyprávěl o 

historii obce, apod. 

V měsíci dubnu navštívil družinu místní ornitolog pan  Novotný, vyprávěl dětem 

o ptactvu, které se vyskytuje v našem okolí  a další zajímavosti. 

Jarní období bylo ve znamení příprav vystoupení pro maminky, her, procházek v 

přírodě a sportovních aktivit na čerstvém vzduchu. 

V květnu děti zhlédly filmové představení Králíček Petr a  navštívily Muzeum v 

Poličce. Prohlédli jsme si středověké hradby, vyslechli zajímavou přednášku o 

středověké Poličce. 

V naší obci poblíž obecního úřadu jsme si prohlédli pomník padlým z první 

světové války, po přečtení jmen jsme mapovali místa jejich bydliště. 

Děti jsou velice kreativní, sehrály úspěšné vystoupení pro zaměstnance školy a 

mateřskou školu. 

Celoroční program děti doplňují vlastními návrhy a aktivitami, které jsou 

důležité pro rozvoj jejich osobnosti. 

 

XIII.  Mimoškolní aktivity 

 

Ve škole žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary : 

-sportovní kroužek (  10 žáků) 

-kroužek výpočetní techniky ( 8 žáků ) 

-kroužek anglického jazyka   ( 6 žáků ) 

-keramika (24 žáků ) 

  

Kroužky vedli pedagogové školy ve svém volném čase bez nároku na odměnu, 

keramický kroužek  vedl externí pracovník z naší obce.  

 

XIV.  Akce pořádané školou nebo za její účasti: 

 

Sportovní soutěže: 

 

 27.  9.2017 – oblastní kolo v přespolním běhu 

   4.10.2017 – okresní kolo v přespolním běhu 

 26.  6.2018 – sportovní den školy  
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Akce školy: 

 

  7.  9.2017   – schůzka s rodiči žáků 1. ročníku 

 13.  9.2017 – návštěva Divadelního klubu festival MIMEFEST 

 19.  9.2017 – návštěva divadla Jójo -Palečkova dobrodružství 

 26 . 9.2017 –  požární poplach s výjezdem dobrovolných hasičů z obce 

 12.10.2017 – návštěva dopravního hřiště 

 18.10.2017 – S mapou nad Korouhví – rybník Peklo 

 25.10.2017 -  Bramborový den - projekt 

    2.11.2017 - pietní akt u pomníku letců se zástupci z letecké základny  

 29.11.2017 – focení žáků 1.ročníku do Svitavského deníku 

 30.11.2017 – výstava v CBM -  O včelách a lidech 

  30.11.2017 – výstava V CBM – Bílá jako sníh, černá jako káva  

    6.12.2017 –  zpívání u vánočního stromečku 

 19.12.2017 – Vánoce – projektový den   

 21.12.2017 – vánoční hudební koncert na kytaru a flétnu 

 22.12.2017 – školní vánoční besídka  

   8.  1.2018 -  beseda s preventistkou HZS 

 25.  1.2018 –  divadlo Jójo Nezbedná pohádka 

 26.  2.2018 – hudební šlehačka plná Smetany 

   5.  3.2018 –  školní kolo v recitaci 

   7.  3.2018 –  oblastní kolo v recitaci v Poličce 

 19.  3.2018 – soutěž matematický Klokan  

 23.  3.2018 – školní kolo ve zpěvu 

 28.  3.2018 -  oblastní kolo ve zpěvu 

 28.  3.2018 – Velikonoce – projektový den 

 10.  4.2018 – ukázkové hodiny pro předškoláky 

 10.  4.2018 – den otevřených dveří 

 10.  4.2018 – zápis do první třídy  

 20.  4.2018 – návštěva dopravního hřiště 

 26.  4.2018 – sběrová akce papíru – Remat Letovice 

  27. 4.2018 – projekt NPÚ Pardubice – památky UNESCO – 3.a 4.roč. 

  15. 5.2018 – posezení s maminkami  

  29. 5.2018 – vystoupení bysterské ZUŠ - THE MINORS BAND 

 30.  5.2018 – focení dětí 

    5. 6.2018 – minicirkus ve škole 

 12.  6.2018 –  školní výlet  - letecká základna Čáslav, zámek Kačina 

 15.  6.2018 – focení žáků a tříd  

 26.  6.2018 – sportovní den školy 
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XV.   Mateřská škola  

   

Ve školním roce 2017 /18 navštěvovalo mateřskou školu celkem 33 dětí. Ve 

starším oddělení 24 dětí a v mladším 9 dětí. V mladším oddělení pracovala  

jedna paní učitelka, ve starším oddělení dvě učitelky  a asistentka pedagoga. 

Dále pracuje v mateřské škole školnice. 

V mateřské škole jsme pracovali podle školního vzdělávacího plánu: ,, Jsme tu 

všichni kamarádi“. Snažíme se rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi, 

podporujeme u dětí ohleduplnosti vůči ostatním a dodržování předem 

dohodnutých pravidel.  

V měsíci září jsme již tradičně nacvičovali požární poplach s našimi 

dobrovolnými hasiči z Korouhve. Děti měly možnost prohlédnout si hasičské 

auto, vybavení hasičů a vyzkoušet tlakovou stříkačku.  S dětmi jsme navštívili 

obecní úřad a poštu. Děti se seznámily s prostředím OÚ a s panem starostou, 

který se jim ochotně věnoval.  

Pravidelné jsou i naše návštěvy v 1.třídě ZŠ.  Žáci nám ukáží, co se ve škole už 

naučily a naše děti se vždy ochotně zapojí do vyučování. 

V měsíci listopadu proběhl vzdělávací program: ,, Hvězdná obloha“. Pro děti to 

byl velký zážitek. Rozsvícení vánočního stromečku proběhlo u školy, kde jsme 

společně s žáky ze ZŠ  připravili vystoupení pro veřejnost. Na závěr přišel i 

Mikuláš. 

Vánoční posezení u stromečku máme i v MŠ, zpíváme koledy, dodržujeme 

některé tradice a děti najdou pod stromečkem dárky. 

Během roku nás pravidelně navštěvuje Divadlo Jójo se svými pohádkami, do 

školky zveme také cirkus, hudebníky i kouzelníka. Na divadelní představení 

k nám chodí i děti ze ZŠ.  

 V měsíci lednu jsme uspořádali v MŠ „Karneval“. Celé dopoledne jsme strávili 

soutěžemi a tancem v karnevalových kostýmech. 

 Velkou novinkou pro nás bylo bruslení v Poličce na zimním stadionu. Pod 

vedením SVČ Mozaika jsme absolvovali v měsíci únoru a březnu 5 lekcí. Děti i 

my jsme byly nadšené. 

Další pravidelnou akcí je preventivní screeningové vyšetření očí, fotografování 

dětí a  

plavecký výcvik, který probíhal v měsíci květnu a v červnu na bazéně v Poličce. 

Výcviku se průměrně účastnilo cca 20 dětí. Plavání je velmi oblíbené a děti 

baví. 

V červnu vyšel v „Týdeníku Nové Svitavsko“, krátký článek o naší školce i 

s fotografiemi dětí. 

Také jsme se zapojili do sběru papíru, který pořádala  ZŠ. 

 

V květnu jsme opět pozvali maminky k nám do školky, abychom s nimi oslavili 

jejich svátek. 
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Děti pro ně připravily pohoštění, předvedly pásmo básniček a písniček a předaly 

jim malý dárek. 

Na školní výlet jsme se tentokrát vypravili do Westernového městečka do 

Boskovic.  Děti prožily celý den v báječném prostředí “Westernu“ a „Divokého 

západu“, kde byly svědky skvělých vystoupení, „rýžovaly zlato“ a navštívily 

indiánskou vesnici“. 

Také jsme uskutečnily tři výlety – pěšky na Kateřinky, na Jelínek  a do Borové. 

Jízda vlakem je pro některé děti velký zážitek. 

,,Den dětí“ jsme s dětmi oslavili  opékáním vuřtů u MŠ, pobytem na dopravním 

hřišti a školní zahradě. 

Závěr školního roku jsme věnovaly poznávání Korouhve. S dětmi jsme 

podnikaly polodenní pěší výlety po okolí.  

Na konci školního roku jsme pro děti, které nastupují v září do 1.třídy  připravili 

rozloučení formou kvízu, co všechno se naučily v mateřské škole. Pro děti jsme 

měli připravené na památku malé dárky. Také školáci se s námi rozloučili 

pozváním na divadlo „Šášula“, které si pro nás nacvičily. 

Co jsme pořídili nového do mateřské školy? 

 Na školní zahradě jsme dětem na jaře zřídily „vrboviště“. Darem jsme dostaly 

od p. Soukala  několik opracovaných špalků na sezení.  Z rozpočtu obce se 

dokončuje zastřešení pískoviště. 

Snažíme se naší školní zahradu trochu ozelenit, nasázely jsme maliny, rybíz a 

kustovnici. 

Do třídy jsme dětem pořídily paravánky, didaktické hry, tabuli a nové hračky.   

V plánu máme ještě další rozšíření hracích koutků a center aktivit. 

 

XVI.  Další vzdělávání pedagogů 

   

učitelka MŠ 

- Pochvaly a tresty v MŠ 

   

učitelka MŠ 

 

 - Motivační pohybové hry 

 

učitel ZŠ 

   

 - Pevnost poznání  

 - Dopravní výchova 

 - GDPR 
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XVII.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme  

 vedli 3 zájmové kroužky 

 v rámci výuky ( Člověk a jeho svět, Český jazyk ) probíhají besedy o 

škodlivosti kouření, drog, alkoholu 

 

 

 

XVIII.     Opravy a údržba 

 

V tomto školním roce bylo provedeno: 

 

 

   výmalba WC a šaten, oprava malby na chodbách, ve třídách a v    

kuchyni, v MŠ               

   čištění koberců 

   dvě nové police do školní kuchyně 

   nové obklady v kuchyni 

   zřízení koutku pro zpracování syrového masa a vajec 

   zřízení koutku pro zpracování syrové zeleniny a ovoce 

   nové obložení v I. i II. třídě 

   výstavba archivu v půdních prostorách 

   vystěhování kabinetu  

 

XIX.     Oblast ICT služeb 

 

Připojení na internet je i nadále zajištěno pomocí služby ISDN firmou ORFAST 

spol.s r.o. Polička, která i nadále obstarává správu sítě s 18 počítači a poskytuje 

zpracování čtvrtletních výkazů. 

 

XX. Hospodaření za kalendářní rok 2017   
Příjmy celkem:  4 597 374,76 Kč 

Náklady celkem:  4 586 891.49 Kč 

Výsledek hospodaření:      10 483,10 Kč – převedeno do rezervního fonduXXI.       

 

Závěr 
 

Škola funguje i ve složitých ekonomických podmínkách dobře. Daří se udržet 

počet žáků, který je potřebný pro provoz školy. I přes nemalé investice, které se 
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uskutečnili v loňském roce, jsou před námi další akce, které pomohou zkvalitnit 

školní prostředí. Jsou to zejména: 

 Oprava přístřešku na dopravní výchovu 

 Oprava síťového ohrazení u školního hřiště 

 Oprava zděného oplocení u školní zahrady 

 Vyčlenění prostoru na pomůcky 

 Obměna IT techniky 

   

 

V Korouhvi 8. 10. 2018 

                                                                                          

………………………… 

     Mgr. Tomáš Sobola  

 ředitel školy 

 

 

Souhlas školské rady ze dne  15.11.2018    

 

 

 

 

…………………….                   ………………………… 

Mgr. Lenka Urbanová                       Stanislava Vondrovicová DiS. 

 

 

 

 

 

…………………………                            ………………………… 

 Ing.Renata Tišlová Ph.D.                                       Marcela Straková 

 

 

 

 

…………………………                          ………………………… 

  Mgr. Ladislav Filipi                               Ing. Petr Vondrovic 

 

 

 

 

 

Na vědomí 1x Obec Korouhev 


