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1. Základní údaje o škole 

 

 
Název školy: Základní škola Libice nad Cidlinou 

Sídlo školy: Školní 465 

                     289 07 Libice nad Cidlinou 

Zřizovatel: obec Libice nad Cidlinou 

Vedení školy: ředitelka školy – Mgr. Lenka Kuncová  

                                                (dle rozhodnutí zřizovatele ze dne 1. 11. 2018) 

                       zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Jiřina Pohořálková 

Kontakty pro dálkový přístup: telefonní spojení – 325637142, 325637256 

                                                  E-mailová adresa - zslibice@zslibice.cz 

Školní web: www.zslibice.cz 

ID schránky: bsimbv2 

 

 

 

 

Charakteristika školy  

 

    Základní škola Libice nad Cidlinou je školou poskytující základní vzdělání žákům z Libice 

nad Cidlinou a z okolních obcí, které patří do jejího školského obvodu stanoveného 

zřizovatelem: Opolany, Opolánky, Kanín, Oškobrh a Odřepsy. Do školy však dojíždějí i žáci 

z jiných okolních obcí, kterými jsou Choťánky, Sány, Dobšice, Poděbrady, Velký Osek, 

Žehuň. Školu zřídila Obec Libice nad Cidlinou jako příspěvkovou organizaci s právní 

subjektivitou k 1. 1. 1993.  

    Škola má 9 ročníků, v 8. ročníku byly ve školním roce 2021/2022 dvě třídy a v 1. – 5. a 

6., 7. a 9. ročníku po jedné třídě. 

    K 30. 6. 2022 měla škola 214 žáků, z toho na 1. stupni 103 žáků. Do 1. třídy bylo 

přihlášeno 24 žáků, do 2. třídy 19 žáků, do 3. třídy 24 žáků, do 4. třídy 20 žáků a do 5. 

třídy 16 žáků. Na 2. stupni bylo evidováno 111 žáků – do 6. třídy bylo přihlášeno 28 

žáků, do 7. třídy 28 žáků, do 8. třídy 34 žáků a do 9. třídy 21 žáků.  

   Ve školní družině bylo zapsáno 60 žáků ve dvou odděleních, školní klub navštěvovalo 

70 žáků denně.  

    Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity 

vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města.  

    Hojně je využíváno školní atrium v rámci vyučování, činnosti školní družiny a školního 

klubu. Ve školní klubu i celé budově školy je k dispozici vysokorychlostní bezdrátové 

připojení. Internet se tak stal běžným prostředkem využívaným při výuce v hodinách i po 

vyučování. Rozšířily se tak možnosti pro samostatnou práci žáků, pro kterou je jim umožněno 

pobývat v počítačové učebně i v odpoledních hodinách až do 16,00 hod. Škola má také vnitřní 

ICT síť, která umožňuje na kterémkoli pracovišti školy připojení do příslušných ICT zdrojů a 

intranetovou komunikaci. Tato síť byla v posledních několika letech zmodernizována na 

vysokorychlostní se světelnými kabely pro přenos dat. To umožňuje v plné míře využívat na 

všech pracovištích internetové připojení a interní úložiště pro žáky a učitele.   

    Velký důraz je kladen na využívání moderních vzdělávacích technologií, kterými je škola 

stále vybavována. Základ tvoří čtrnáct interaktivních tabulí Smart Board a jejich příslušenství, 

k němuž patří zejména tablety, vizualizéry, digitální mikroskopy a hlasovací zařízení pro žáky 

pro zlepšení skupinové práce a interaktivity v hodinách. Tak se významně podporuje skutečná 

interaktivní výuka, která není pouze formalitou vyplývající z nákupu IA tabule. Všechny třídy 
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všech ročníků jsou vybaveny IA tabulí a ta se používá jako tabule hlavní a jediná. Výrazně 

obohacující součástí výuky je také školní kinosál, který především posiluje audiovizuální 

složku výuky nejen v řadě vyučovacích předmětů (např. přírodopis, český jazyk a literatura, 

anglický jazyk, filmová tvorba, mediální výchova), ale i při dalších aktivitách (školní družina, 

školní klub). Volitelným předmětem Filmová tvorba přispíváme k všestrannému rozvoji 

našich žáků a obohacujeme vzdělávací nabídku. Jsme si vědomi významu rozvoje 

informačních a komunikačních technologií pro rozvoj žáků, které připravujeme pro digitálně 

vyspělou společnost. 

    V tomto školním roce jsme také již podesáté v 9. ročníku realizovali závěrečné práce, které 

žáci na vybrané téma zpracovávali a v červnu veřejně prezentovali a obhajovali před komisí. 

Tato aktivita je velmi kladně hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak zřizovatelem a 

školskou radou. Účelně uzavírá devítileté studium a naplňuje výuku v posledním pololetí a 

prostupuje více předměty při vytváření žádoucích cílových kompetencí žáků.  

      
    
 

Vybavení školy 

 

     Školní budova byla postavena v roce 1992 a škola zde využívá 20 učeben, z toho  

10 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty:  
 

- přírodopis - zeměpis 

- cvičná kuchyně a rodinná výchova 

- informační a výpočetní technika a studovna 

- učebna cizích jazyků a hudební výchovy 

- výtvarná výchova 

- keramická dílna s pecí 

- školní knihovna a školní klub s učebnou 

- školní dílna 

- dvě učebny pro tělesnou výchovu 

- školní kinosál 

 

    Čtrnáct učeben je vybaveno interaktivními tabulemi místo klasických tabulí. To znamená, 

že klasické tabule s křídou už v žádné třídě nepoužíváme a ve všech učebnách máme pouze 

interaktivní tabule Smart Board. Od školního roku 2012/2013 neexistuje v naší škole žák, 

který by při výuce pracoval s jinou tabulí než interaktivní (nikdy v průběhu školní docházky 

neměl v učebně tabuli s křídou). Vysoké úrovně dosahuje interaktivní výuka zejména na 

prvním stupni, ale též na druhém stupni učitelé využívají řadu kvalitních programů buď 

vlastní výroby anebo z komerční nabídky. Tato skutečnost přispívá k rychlému rozvoji 

dovedností pro práci s moderními technologiemi a k rozvoji žádoucích kompetencí žáků 

v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu a zákona. Dále provozujeme 

kvalitní venkovní hřiště s umělým povrchem, což významně přispívá ke zvýšení kvality 

výuky tělesné výchovy a sportovnímu vyžití našich žáků. Modernizace vybavení naší školy 

by nebyla myslitelná bez vstřícného přístupu zřizovatele Obce Libice nad Cidlinou a bez 

jeho zejména finanční, ale i jiné podpory a pochopení pro rozvoj školy.  
 

 

 

 

 



Školská rada  

 

   Školská rada (dříve rada školy) Základní školy Libice nad Cidlinou byla zřízena obcí Libice 

nad Cidlinou v souladu s platnými zákony dne 2. 10. 1996.  

 

Poslední změna ve složení školské rady byla v souladu se školským zákonem provedena po 

ukončení tříletého funkčního období v prosinci 2021 volbou zástupců rodičů (tajným 

hlasováním do zapečetěné schránky umístěné v chodbě u kanceláře školy od pátku 17. 12. 

2021 od 7.00 do úterý 21. 12. 2021 do 16.00.) a zástupců pedagogického sboru (tajným 

hlasováním ve sborovně školy od pondělí 20. 12. 2021 od 7. 00 do úterý 21. 12. 2021 do 

16.00) a dále byla doplněna třemi zástupci za obec zřizovatele, které do funkce navrhla paní 

starostka.  

 

   Školská rada má 9 členů – 3 zástupce obce, 3 zástupce školy a 3 zástupce rodičů. Funkci 

předsedkyně školské rady vykonává paní Iveta Myšková, starostka obce Libice nad Cidlinou, 

která se svým aktivním přístupem významně podílí na zlepšování školy.  

 

 

 

 

Školní jídelna 

 

   Školní jídelna je součástí školní budovy. Při přípravě jídel je kladen důraz na zdravou 

výživu, vaří se z čerstvých surovin, většinou od lokálních dodavatelů, nepoužívají se žádné 

polotovary a konvenience. Strávníci si mohou vybrat ze dvou jídel, v úterý a ve čtvrtek 

dokonce ze tří. Třetí jídlo je vždy nějaká racionální strava. Při plánování jídelníčku jsou 

zapojováni i žáci prostřednictvím žákovské rady, kdy mohou své návrhy přednést ředitelce 

školy při pravidelných schůzkách předsedy žákovské rady s vedením školy.  Jídelníček 

zároveň obsahuje údaje o přítomnosti alergenů v jídlech. Je zaveden elektronický systém 

objednávání a kontroly odebraných jídel, objednávky je možné realizovat též na internetu. 

Školní jídelna se stala silnou stránkou naší školy.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje  
 

    Ve školním roce 2021/2022  se ve všech ročnících vyučovalo podle „Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, vydaného dne 1. 9. 2007“.  

 

Učební plán pro I. stupeň ZŠ 

 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 

Ročníky 

Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk  9 (2)  10 (4) 10 (4) 7 7 43  

Anglický jazyk   0 0 3 3 3 9 

Matematika a  její 

aplikace 
Matematika 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24  

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - - 1 (1) 1 2  

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 6  

Přírodověda - - - 1 2 3 

Vlastivěda - - - 2 (1) 2 4  

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň ZŠ 
Český jazyk 

- v 1. – 3. ročníku je předmět posílen o 10 hodin z disponibilní časové dotace; čísla v závorkách 

udávají počet hodin z disponibilní časové dotace v jednotlivých ročnících 

- vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří 

samostatných složek: jazyková výchova (mluvnice), komunikační a slohová výchova (sloh)               

a literární výchova (literatura), ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek 

vzájemně prolíná  

 

Anglický jazyk  

ve 3. ročníku je předmět koncipován jako úvodní seznámení s jazykem, písemný projev je 

záměrně potlačen (nikoliv však zcela vyloučen), třída může být dělena na skupiny 

 

Matematika 

předmět je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace; čísla v závorkách udávají počet hodin 

z disponibilní časové dotace v jednotlivých ročnících 

 

Informatika 

ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává 

počet hodin z disponibilní časové dotace v daném ročníku 
 

Vlastivěda 

předmět je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet hodin 

z disponibilní časové dotace v daném ročníku 
 

Tělesná výchova 

ve 2. a ve 3. ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 40 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učební plán pro II. stupeň ZŠ  

 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 

Ročníky 

Celkem 

6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 5 (1) 4 (1) 4 4 17 

Anglický jazyk  3 4 (1) 3 3 13  

Německý jazyk -  2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 

Matematika a  její 

aplikace 
Matematika 4  4 4 4 16 (1) 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 2 (1) - - - 2 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 1 1 2 6 

(4) 
Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 1 2 2 7 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 4 (1)  

Integrovaný 

vyučovací předmět 

Výchova k občanství  

a ke zdraví 
2 2 2 1 7 (2) 

Volitelné předměty  - 2 2 2 6  

Celková povinná časová dotace 30 30 31 31 122 

 

 

 Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň ZŠ 

 
Český jazyk a literatura 

-  na II. stupni je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace 

- vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří   

samostatných složek: jazyková výchova (mluvnice), komunikační a slohová výchova (sloh)               

a literární výchova (literatura), ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek 

vzájemně prolíná 

 

Anglický jazyk 

- v 7. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace 

- třída může být dělena na skupiny 

 

Německý jazyk 

- třída může být dělena na skupiny  

 



Matematika 

- předmět je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet hodin 

z disponibilní časové dotace v daném ročníku 

 

Informatika 

- v 6. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet 

hodin z disponibilní časové dotace v daném ročníku 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

- je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet hodin z disponibilní 

časové dotace v daném ročníku 

 

Tělesná výchova 

- součástí vzdělávacího obsahu předmětu je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky 

jsou preventivně využívány v hodinách Tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány 

žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení 

 

Praktické činnosti 

- výuka je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet hodin 

z disponibilní časové dotace v daném ročníku 

 

Výchova k občanství a ke zdraví 

- jedná se o integrovaný vyučovací předmět, který vznikl sloučením vzdělávacího obsahu vzdělávacích 

oborů „Výchova k občanství“ a „Výchova ke zdraví“. Také byla sloučena minimální hodinová 

dotace obou vzdělávacích oborů, a to tak, že 2 hodiny z časové dotace určené pro vzdělávací oblast 

„Člověk a zdraví“ byly přiřazeny ke vzdělávacímu oboru „Výchova k občanství“. Požadovaná 

časová dotace pro vzdělávací obor „Tělesná výchova“ (minimálně 2 hodiny týdně v každém 

ročníku) tak zůstala zachována. 

- předmět je dále posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace; číslo v závorce udává počet hodin 

z disponibilní časové dotace v daném ročníku 

 

Volitelné předměty 

- žáci si vybírají z nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku, v této volbě pak pokračují až                

do 9.ročníku, přičemž je vždy doporučeno pokračovat ve výuce těch volitelných předmětů, které si 

vybrali již v 7. ročníku 

-  při výuce volitelných předmětů může být třída dělena na skupiny 

 

Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů: 

 

Volitelné předměty:  
 

7. třída:       a) Informační a výpočetní technika - 2 

                    b) Konverzace v anglickém jazyce - 2  

                       Každý žák - 2 vyuč. hodiny týdně.  
 

8. třída:       a) Filmová tvorba - 2 

                    b) Užité výtvarné činnosti - 2 

                    Každý žák - 2 vyuč. hodiny týdně.  
 

9. třída:       a) Mediální výchova - 2 

                   b) Informační a výpočetní technika – 2 

                    Každý žák - 2 vyuč. hodiny týdně.  

 

 



Závěrečné práce žáků 9. ročníku 

 
Významným završením celého vzdělávacího procesu jsou závěrečné práce žáků 9. ročníku. 

Tu každý z nich v průběhu školního roku vytváří samostatně pod dohledem svého vedoucího 

práce – člena našeho pedagogického sboru na téma, které si z nabídky vybere a v červnu ji 

pak veřejně obhajuje před odbornou porotou, složenou z řad vybraných členů pedagogického 

sboru a představitelů obce. Po dokončení své práce je hodnocen nejen svým vedoucím, ale 

také oponentem a za její veřejnou obhajobu i odbornou porotou – ze všech těchto dílčích 

hodnocení je žákovi udělena výsledná známka za závěrečnou práci, která se mu připočítá ke 

klasifikaci ve vyučovacím předmětu „Český jazyk a literatura“. Touto aktivitou tak velkou 

měrou napomáháme žákům k osvojování a praktickému naplnění především těchto klíčových 

kompetencí: 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a                  

na internetu 

 podporujeme různé formy komunikace, ať už písemné nebo ústní  

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému 

   projevu 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky  

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti 

 požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce, zadaných postupů a termínů jejich  

   zhotovení 

  

Vypracování závěrečné práce a její obhajoba jsou pro žáky 9. ročníku nezbytnou podmínkou 

pro klasifikaci z předmětu „Český jazyk a literatura“ za 2. pololetí. 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly obhajoby závěrečných prací ve čtvrtek 9. 6. ve dvou 

skupinách. První skupina prezentovala své práce od 15. 00 a druhá skupina od 17. 00 v 

kinosále naší školy. 

 

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍHO KLUBU 2021/2022 

 

 
Název kroužku Vedoucí kroužku Doba konání kroužku 

Výtvarný kroužek                                 

3.,4.třída 

Mgr. Romana Řeháková úterý   13 -  14,30h                 

každý lichý týden 

Kroužek ruského jazyka 

8.třída 

Mgr. Stanislav Švambera pondělí 14 – 14,45h 

Kroužek anglického jazyka 

2.třída 

Mgr. Martina Moličová pondělí 12,15 – 13h 

Hra na flétnu 

1.,2.,4.třída 

Mgr. Petra Konyvková úterý 12,15 – 13,00h 

Hudební kroužek 

2. stupeň 

Mgr. Stanislav Švambera Středa 14 – 14,45h 

 
    Druhým oddělením školního klubu je každodenní možnost organizované činnosti v atriu, 

v klubovně, v kinosále nebo v počítačové učebně.  

 



PODPORA ŽÁKŮ  Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022 

 

 Vyučující Doba výuky 

Podpora žáků  I. třídy Mgr. Jana Dobřichovská pondělí, úterý středa 

12,15 – 13,00 

Podpora žáků   III. třídy Mgr. Romana Řeháková čtvrtek 

13 – 13,45h 

Podpora žáků   IV. třídy Mgr. Jiřina Pohořálková pondělí, úterý, středa 

13 – 13,45h 

Podpora žáků   IV. třídy 

v anglickém jazyce 

Mgr. Martina Moličová pondělí  

13,15 – 14,00h 

Podpora žáků   VI. třídy        

v  matematice 

Mgr. Markéta Horáková pátek 

13,30 – 14,15h 

Podpora žáků  ze  VII. třídy       

v  matematice 

Mgr. Markéta Horáková pondělí 

13,45 – 14,30h 

Podpora žáků  z  VIII. třídy       

v  matematice 

Mgr. Markéta Horáková středa 

13,30 – 14,15h 

Podpora žáků  z  IX. třídy       

v českém jazyce 

Mgr. Eva Jiránková středa 

13,15 – 14,00h 

Čeština pro cizince Tereza Dobřichovská pondělí, úterý, středa, čtvrtek 

 

Podpora žáků na I. stupni byla poskytnuta napříč všemi předměty, individuálně dle potřeby 

žáka. Na II. stupni byla podpora zaměřená na skupinu v daném předmětu a ročníku. 

 

Třída Počet podporovaných žáků 

I. třída 1 

III. třída 3 

IV. třída 10 

VI. třída  3 

VII. třída 6 

VIII. A, B 11 

IX. třída 14 

Čeština pro cizince 7 

 

PŘIJETÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY S DOPLŇKOVOU OCHRANOU ČR 

 

Třída Počet žáků Měsíc přijetí 

I. ----- ---- 

II. třída 2 Duben 2022 

III. třída ---- ---- 

IV. třída ---- ---- 

V. třída 2 Duben 2022 

VI. třída ---- ---- 

VII. třída 2 Březen 2022 

VIII.A ---- ---- 

VIII.B 2 Duben 2022 

IX. třída ---- ---- 

Celkem 6  



3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

K 30. 6. 2022 bylo ve škole v pracovním poměru 34 zaměstnanců, z toho 20 učitelů, 2 

vychovatelky ve školní družině, 4 asistentky pedagoga, 3 pracovnice školní jídelny a 5 

technicko - hospodářští pracovníci. Všichni pracovníci ale nepracují na plný úvazek, takže 

celkový přepočtený počet pracovníků je 27,49 pracovních úvazků, z toho 15,18 pracovních 

úvazků učitelů, všichni pedagogové tvoří 20,14 pracovních úvazků, nepedagogičtí pracovníci 

představují 7,35 úvazků.  

 

Přehled zaměstnanců školy 
Přehled pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický pracovník:                  Vyučuje předměty:  

 

Mgr. Lenka Kuncová P, PČ 

Mgr. Jiřina Pohořálková M, Přv,Vl, VV, HV  

         Petra Bumberová                    Př, CH 

Mgr. Jarmila Březinová                   F 

Mgr. Jarmila Denigerová  NJ, Z, TV, HV  

         Tereza Dobřichovská             ČJ, PČ, Inf 

Mgr. Jana Dobřichovská                 ČJ, M, Prv, HV,VV,TV, PČ 

Mgr. Markéta Horáková M, CH 

Mgr. Eva Jiránková ČJ, D 

Mgr. Petra Konyvková ČJ, M, Prv, HV, TV,VV, PČ 

Mgr. Martina Moličová AJ 1. a 2. stupeň 

Lukáš Novák DiS                            TV 

Mgr. Radka Palatová                       ČJ, M, Přv, Vl, HV, VV, PČ,TV, Inf,  

Mgr. Helena Pýtrová            UVČ, VV, PČ, VOZ 

Mgr. Romana Řeháková ČJ, M, Vl, Prv, HV, VV, PČ, TV 

Mgr. Josef Svoboda Inf, IVT, FT   

Mgr. Manuela Schilková                 AJ, KAJ, VOZ, MV 

PaedDr. Zděněk Souček                  CH 

Mgr. Stanislav Švambera                ČJ, F, D, NJ, HV 

Hana Blažková                                PČ 

Kristýna Baldová DiS. vedoucí vychovatelka                                                                            

Bc. Eva Macháčková   vychovatelka       

Veronika Brtková                           asistentka pedagoga  7.tř. 

Naděžda Vašková                           asistentka pedagoga   2.tř. 

Miroslava Škopková                       asistentka pedagoga   3.tř.        

Lenka Kastlová                               asistentka pedagoga   6.tř 

 

 Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 Kvalifikovaní  Nekvalifikovaní 

 Počet                                    v % Počet                                            v % 

1. stupeň 5 83% 1 17% 

2. stupeň 11 79% 3 21% 

Asistentky pedagoga 4 100% 0 0 

Vychovatelky 1   50% 1 50% 



Přehled nepedagogických pracovníků 

 

         Hana Vokálová          ekonomka, účetní 

         Marie Špilauerová      účetní 

         Marie Svobodová       vedoucí školní jídelny 

         Jolana Šimáková         kuchařka 

         Martina Havlinová      pomocná kuchařka 

         Václav Sobota             školník 

         Alena Topinková        uklízečka 

         Eva Hájková                uklízečka 

   
 

 
 

Zaměstnanci školy (červen 2022): 
Přední řada zleva: Mgr. Jiřina Pohořálková (zástupkyně ředitelky), Mgr. Martina Moličová (učitelka),         

Mgr. Jarmila Březinová (učitelka), Hana Vokálová (ekonomka, sekretářka), Mgr. Petra Konyvková (učitelka),      

Mgr. Romana Řeháková (učitelka), Mgr. Lenka Kuncová (ředitelka školy), Marie Špilauerová (účetní),         

Mgr. Manuela Schilková (učitelka) 

Prostřední řada zleva: Petra Bumberová (učitelka), Lukáš Novák DiS. (učitel), Martina Havlinová (kuchařka), 

Marie Svobodová (kuchařka), Jolana Šimáková (kuchařka), Naděžda Vašková (asistentka pedagoga), Miroslava 

Škopková (asistentka pedagoga), Mgr. Eva Jiránková (učitel), Lenka Kastlová (asistentka pedagoga), Mgr. 

Jarmila Denigerová (učitelka), Tereza Dobřichovská (učitelka) 

Zadní řada zleva: Václav Sobota (školník), Bc. Eva Macháčková (vychovatelka), PaedDr. Zdeněk Souček 

(učitel), Mgr. Jana Dobřichovská (učitelka), Mgr. Radka Palatová (učitelka), Bc. Veronika Brtková (asistentka 

pedagoga), Eva Hájková (uklízečka), Mgr. Markéta Horáková (učitelka), Mgr. Stanislav Švambera (učitel) 
 
 

 

 

 

 



 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí  

    do školy, přijímání žáků do středních škol 

 
 

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 
   

    K zápisu do 1. třídy se dne 6. 4., 20. 4. a 1. 7. 2022 dostavilo 32 dětí, přičemž rodiče 4 dětí 

požádali o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno, 2 žáci měli odklad z loňského zápisu 

a nyní nastoupili a 2 žáci nebyli přijati z důvodu naplněnosti. Do 1. třídy tedy v příštím 

školním roce 2022/2023 nastoupí 26 žáků. 

 

 
4.2. Výsledky přijímacího řízení žáků 5. a 9. ročníku 

 
 z pátého ročníku z devátého ročníku 

GYMNÁZIA 

                                              Nikdo se nehlásil 2 

STŘEDNÍ ODBORNÉ 

ŠKOLY S MATURITOU 

_____                                                      

13 
z toho: 

ZEMĚDĚLSKÁ 
_____                                                                  

2 
 

OBCHODNÍ AKADEMIE 
_____                                                                

1 
                               

PRŮMYSLOVÁ                         
_____                                                               

5 
                                 

INFORMATIKY A SPOJŮ 
_____                                                              

2 
                                      

GRAFICKÁ 
______                                                              

1 
                                          

ŘEMESEL 
______                                                                 

2 
STŘEDNÍ ODBORNÁ 

UČILIŠTĚ 

_____                                                               
6 

                                      

STAVEBNÍ 
_____                                                             

1 
                                     

CHOVATEL-KRAJINÁŘ                                
_____                                                               

2                                                                       
                                

ARANŽERKA 
_____                                                               

1 
                                          

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
_____                                                               

1 
                       

AUTOMECHANIK 
_____                                                              

1 
 

 

 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání 
 

1. pololetí školního roku 2021/2022 
 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr 

I. 23 2 0 0 0 1,11 

II. 15 4 0 0 0 1,21 

III. 23 1 0 0 0 1,11 

IV. 13 8 0 0 0 1,44 

V. 8 6 0 0 0 1,65 

VI. 16 13 0 0 0 1,56 

VII. 12 15 0 0 0 1,76 

VIII.A 8 9 0 0 0 1,58 

VIII.B 4 11 0 0 0 1,76 

IX. 9 11 0 0 0 1,67 

Celkem: 131 80 0 0 0 1,49 

        

 

             

       

2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr 

I. 23 0 1 0 0 1,1 

II. 17 2 0 0 0 1,17 

III. 22 2 0 0 0 1,14 

IV. 14 6 0 0 0 1,43 

V. 8 8 0 0 0 1,63 

VI. 13 15 0 0 0 1,62 

VII. 12 16 0 0 0 1,75 

VIII.A 9 8 0 0 0 1,62 

VIII.B 4 13 0 0 0 1,74 

IX. 8 12 1 0 1 1,67 

Celkem: 130 82 2 0 1 1,49 

       

       



5. 2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok 2021/2022 

 

 

Třída Omluveno Neomluveno Celková absence 

I. 2601 0 2601 

II. 2013 0 2013 

III. 3149 0 3149 

IV. 2055 0 2055 

V. 2074 6 2090 

VI. 5060 10 5070 

VII. 4345 0 4346 

VIII.A 3947 0 3947 

VIII.B 3091 0 3091 

IX. 718 114 832 

celkem 29 053 130 29 183 

 

 

 

 

5. 3 Přehled uložených výchovných opatření 

 

Celkový přehled o chování ve školním roce 2021/2022 

 

 

 
I. pololetí II. pololetí 

Pochvala 

třídního učitele 
31 49 

Napomenutí 

třídního učitele 
12 1 

Důtka třídního 

učitele 
2 4 

Důtka ředitele 

školy 
2 2 

 

Na konci školního roku byla v každé třídě udělena knižní odměna nejlepšímu žákovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích nadaných: 
 

 
Druh podpory Ročník Počet žáků 

Přiznaný stupeň podpory 1 8. 1 

Přiznaný stupeň podpory 2 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8 11 

Přiznaný stupeň podpory 3 2.,3.,7. 6 

Žáci nadaní ---- ---- 

Pedagogická intervence 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9 25 

Speciální ped. péče 1.,3.,6.,7.,8.,9. 8 

Individuální vzdělávací plán 2.,6.,7.,8. 5 

Asistent pedagoga 2.,3.,6.,7. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022 

 

 

V průběhu školního roku jsme informovali rodiče, žáky i učitele o preventivní strategii 

školy (Minimální preventivní program na webu školy a obrazovka s aktuálními tématy ve 

vestibulu školy).  

I nadále jsme využívali odkaz na schránku důvěry online a žáci i rodiče ve všech třídách 

byli opakovaně seznámeni s možnostmi jejího anonymního využití. 

Výrazně jsme opět podpořili zájem žáků o volnočasové aktivity: nabídka kroužků  ve 

škole, volný přístup do školního klubu odpoledne a o velké dvacetiminutové přestávce. 

Setkávají se zde žáci ze všech tříd druhého stupně a vyšších tříd prvního stupně. Tím je 

zajištěna jejich pravidelná komunikace. 

Na začátku roku jsme zvolili novou žákovskou radu školy a po celý školní rok 

podporovali její činnost. Předsedou byl zvolen žák z 9. ročníku Michal Myška. 

 

V uplynulém školním roce se uskutečnilo v rámci prevence několik akcí.  

10. a 12. 11. 2021 probíhal v VII. třídě projekt Desatero pro primární prevenci, jehož 

smyslem bylo předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízení včetně 

minimalizace dopadů.  

16. 12. 2021 se žáci druhého stupně zúčastnili online streamu Kovyho přednášky, která 

byla věnována tématům jako překonávání bariér a šikany.  

23. 3. 2022 přijal pozvání elitní kriminalista plk. Mgr. Josefa Lottes , který žáky 5. až 9. 

ročníku ve své přednášce seznámil s pojmem trestní zodpovědnosti dětí a mládeže, 

kyberšikanou, digitální stopou, šikanou a násilím na školách i mezi jednotlivci.  

 

Témata prevence byla obsažena i ve výuce.  Nadále se zaměřujeme zejména na schopnost 

komunikovat, diskutovat, řešit problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním 

kruhu třídy. Vše probíhalo pod dohledem učitele, metodika prevence nebo žáků 9. ročníku. 

 

Tématům prevence byl věnován dostatečný prostor i na nástěnkách u hlavního vchodu a v 

1. patře, na vývěskách ve sborovně či obrazovce ve vestibulu školy, kterou pravidelně 

doplňujeme o výsledky práce žáků a jiné programy. 

 

       Učitelé během celého roku aktivně spolupracovali s metodikem prevence zejména na 

zachycení varovných signálů, podíleli se na realizaci MPP a podporovali rozvoj pozitivních 

sociálních interakcí mezi žáky. 

 

Metodik prevence a patologických jevů.   Mgr. Jiřina Pohořálková 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 
 

 

19.10.2021 - Slovní zásoba efektivně a zábavně NJ  Mgr. Stanislav Švambera 

19.-20.11.21 - Diagnostika pohybových předpokladů   Lukáš Novák DiS.  

   

05.01.2022 - Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Mgr. Jiřina Pohořálková 

01.02.2022 - ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení Mgr. Manuela Schilková 

14.06.2022 - Formativní hodnocení a role učitele  Mgr. Stanislav Švambera 

05.05.2022 - Filmová tvorba, hraný film a animace  Mgr. Josef Svoboda  

   - Kapitoly z filmové historie a teorie                        Mgr. Josef Svoboda 

  

29.04.2022 - Kontrolní složka ředitele školy – mimoř. revize Mgr.Lenka Kuncová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Datum              Název soutěže                                Jméno žáka               Umístění 

 

28.3.2022        Dějepisná olympiáda-                      Semrádová Eliška           3. místo 

                        okresní kolo 

30.3.2022       Olympiáda v českém jazyce-            Nováková Eliška            10. místo                                             

                        okresní kolo 

5.4.2022          Dějepisná olympiáda –                    Semrádová Eliška          4. místo 

                        krajské kolo 

9.5.2022          Pohár rozhlasu – atletická soutěž      běh 60m                        

                                                                                   Deimling  Petr                  8. místo                                                                                     

                                                                                   Francová Eliška               10. místo 

                                                                                   štafeta 4x60m  

                                                                                   Myška M., Kočiš O., 

                                                                                   Deimling P, Soukup M.      6. místo 

                                                                                   Vávrová M., Francová E., 

                                                                                   Lepejová D., Kristová A.  13. místo 

                                                                                   skok vysoký 

                                                                                   Metzl Václav                      13. místo 

                                                                                   skok daleký 

                                                                                   Francová Eliška                   9. místo 

                                                                                   vrh koulí                             

                                                                                   Šípková Marijana                3. místo  

8.6.2022   Fotbalový turnaj v Křinci                     6.,8. a 9.ročník                     2. místo 

9.6.2022       Školní liga v miniházené  

                     Poděbrady                                             4. a 5.ročník 

15.6.2022     Víceboj základních škol                       9. ročník                        postup do finále  

16.6.2022     Okresní přebor v discgolfu                   9. ročník                              3. místo    

22.6.2022     Víceboj základních škol – finále          9. ročník                              1.místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Přehled výchovně vzdělávacích a dalších akcí školy: 

 
 

27.8.2021      - Pedagogická rada 

7.9. – 9.11.2021 – Plavecký výcvik II. a III. třídy ( Ko, Ře) 

15.9.2021            - Volba zástupců tříd do Školské rady 

23.9.2021            - Volba předsedy Žákovské rady  

6.10.2021           - Klub mladého diváka Praha ( Ji, Mo) 

22.102021   - Dopravní hřiště Nymburk IV. třída (Po, Do) 

1.11.2021   - Divadelní představení Leonardo da Vinci I. – IX. třída 

                               ( Do, Ko, Ře, Po, Pa, Sch, No, De, Šv, Ji) 

10. a 12.11.2021  - Desatero pro primární prevenci VI. třída (Sch) 

15. a 16.11.2021 – Projekce filmu k 17.listopadu I. – IX. 

                               (Do, Ko, Pa, Ře, Po, Sch, Ho, De, Šv, Ji) 

18.11.2021    - Pedagogická rada a třídní schůzky 

25.11.2021           - Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín IX. (Kl) 

3.12.2021    - Mikulášská nadílka IX. (Kl, Ji) 

16. 12.2021          - Přednáška s Kovym – prevence šikany VII. –IX.třída  

                               (Šv, Sch, Pý, Ho, Šv, Ji) 

22.12.2021            - Vánoční besídky ve třídách I. – IX-třída  

                                (Do, Ko, Ře, Pa, Po, Sch, Ho, De, Šv, Ji) 

8. – 15.1.2022       - Lyžařský výcvik IX., VIII.A, VIII.B (De) 

25.1.2022     - Pedagogická rada 

31.1.2022     - Rozdání pololetního vysvědčení 

24.2.2022     - Keltské muzeum Dobšice IV. třída ( Po, Do) 

7.3.2022     - Klub mladého diváka Praha ( Ji, Mo) 

10.3.2022      - Recitační soutěž – školní kolo (Po, Ji, Dt) 

23.3.2022              - Recitační soutěž okresní kolo Nymburk (Ba) 

23.3.2022     - Přednáška s plk.Mgr.Josefem Lottesem – prevence šikany, kyberšikany, 

                                 trestní zodpovědnost mládeže, digitální stopa  V. – IX. třída 

                                 (ho, Po, Pa, Šv, Sch, De, ji) 

25.3.2022     - Beseda s analytikem Davidem Stuchlíkem – Měsíc války na Ukrajině 

                                (Kl) 

28.3.2022     - Dějepisná olympiáda Nymburk  VIII.A (Ma) 

30.3.2022     - Olympiáda v českém jazyce Nymburk IX. třída (Ba) 

5.4.2022                - Dějepisná olympiáda – krajské kolo VIII.A (De) 

7.4.2022     - Rodas Šestajovice – exkurze I., II.  (Do, Ko) 

8.4.2022                - Skanzen Přerov nad Labem – exkurze III.,V. (Pa, Ře) 

11.4.2022     - Úřad práce – volba povolání VIII.B (Kl) 

12.4.2022     - Úřad práce – volba povolání VIII.A (Kl) 

21.4.2022              - Den Země – putovní planetárium I. – IX. třída 

27.4.2022     - Pedagogická rada, třídní schůzky 

28.4.2022     - Dopravní hřiště Nymburk IV. třída ( Po, Do) 

9. – 13.5.2022       - Škola v přírodě Chocerady V.,III. třída ( Ře, Pa Šk) 

10.5.2022              - Pohár rozhlasu Nymburk IX., VIII.A (De) 

11.5.2022     - Ekocentrum Huslík I., II. třída (Do, Ko) 

19.5.2022     - Poznávací zájezd do Drážďan VII. – IX. třída  (Šv, De,Ba) 

20.5.2022     - Turnaj v miniházené Poděbrady IV., V. (Dt) 

23.5.2022     - testování žáků IX. třídy ČŠI  (Kl, De, Ho) 

26.5 – 30.5.2022   - Poznávací zájezd do Anglie IX. (Mo) 



27.5.2022              - Návštěva ZŠ Velký Osek – ukázka výuky s využitím tabletů (Po,Dt) 

30.5.2022     - Beseda se spisovatelkou J. Vítovou I.,II.,III. ( Do, Ko, Ře) 

31.5.- 3.6.2022     - Školní výlet – Českosaské Švýcarsko VIII.B (Šv, Ba) 

6.6.2022     - Fotbalový turnaj v Libici nad Cidlinou III.,IV.,V.,VI.,IX. (No) 

8.6.2022     - Lužní lesy, Huslík – projekt: Poznáváme okolí IV. třída ( Po) 

8.6.2022     - Fotbalový turnaj Křinec VI., VIII.,IX. třída ( No) 

9.6.2022    - Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku (Ho) 

10.6.2022    - Turnaj v miniházené Poděbrady V., VI. (Dt) 

15.6.2022             - Den slabikáře I. Třída (Do) 

15.6.2022    - Vědomostní a dovednostní soutěž Kolín IX. třída (Dt) 

15.6. – 17.6.2022 – Školní výlet Sedmihorky VIII.A ( De, Ba) 

16.6.2022             - Discgolf Poděbrady IX. třída (Ji, Mo) 

16.6.2022    - Školní výlet Žleby I., II. třída (Do, Ko) 

17.6.2022    - Školní výlet Praha Národní muzeum IV. třída (Po, Dt) 

                             - Školní výlet Praha Národní muzeum IX. třída (Ji, Mo) 

                             - Školní výlet Praha – ZOO VI. a VII. třída (Sch, Ho, Br, Ka) 

20.6.2022    - Dotazníkové šetření MŠMT IX.,VIII.B,VII. třída (Sch, Šv) 

22.6.2022    - Vědomostní a dovednostní soutěž Kolín-finále IX. třída (Dt) 

23.6.2022    - Školní akademie I. – IX. třída (Pa, Ko, Do, Dt, Ře, Sch, Ho, Ji, Šv, Po) 

27.6.2022    - Projektový den I.- IX. třída (Pa, Do, Ko, Po, Ře, Šv, Sch, De, Ho, Ji) 

27.6.2022    - Pedagogická rada 

30.6.2022    - Předání vysvědčení 

 

 

                                  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

 

 



 

 
 



 

 

 
 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Celkové výnosy a náklady organizace – vyúčtování od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 

 

                   výnosy                       náklad                          zůstatek  

Státní dotace  :           19 121.404,-        19 111.673,-   =                0 

vratka-DPP doučování:                  -         9.731,- 

                19 111.673,-  
Příspěvek zřizovatele :             2 156.062,-   

- 180.462,- 

Nevyčerpaný finanční příspěvek od zřizovatele za měsíc prosinec 2021                                                                                               

                                                           1 975.600,-             1 789.498,51   =    186.101,49 

 

Příspěvek Obec Opolany:                  50.000,-              50.000,-   =          0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             21 137.273,-            20 951.171,51    =    186.101,49 

================================================================== 

Fondy – převod  FR                  96.273,-                       96.273,-   =                0       

   

Školní jídelna                                      výnosy                          náklad                       zůstatek        
Platba –stravné                                               613.062,-                               613.053,36      =                    8,64 

           - sponzor žákům                     6.169,-                       6.169,- =          0 

           - ostatní                                 37.440,-                     37.439,67     =         0,33  

               656.671,-         656.662,03 =       8,97  

  

Ostatní               výnosy                          náklad                  zůstatek              

KÚ – ost.nákl.-sponz.žákům        308,45       308,45           0,- 

- respirátory -pedag.   13.072,60  13.072,60           0,- 

- testy, roušky žáci             125.914,40           125.914,40           0,-

   

ŠD – rodiče    53.900,-  53.476,-        424,- 

za poškozené učebnice    1.272,-           1.272,-           0,-

                

klíče šatny-nové     1.600,-               1.600,-                      0,-  

prac.sešity-cizí jazyk                7.270,-              7.270,-                           0,- 

fakturační rozdíly ŠJ                                   1,90                            0,-                               1,90 

čipy, školní jídelna     1.265,-    1.265,-           0,-   

              204.604,35           204.178,45                   425,90         

      ============            ===========                 =======

  

Celkem hlavní činnost:    22 094.921,35       21 908.284,99  186.536,36

      

 

Doplňková činnost   

Coca-cola-automaty     2.281,01        2.281,01                         0     

nájem Archeol.ústav              17.090,-                17.090,-    0 

anglický  kroužek                          15.490,-           15.490,-                              0 

ruský kroužek      2.880,-        2.880,-   0

  

osobní režie – ŠJ - DČ  33.696,-          33.696,-              0 



věcná režie – ŠJ - DČ   12.480,-          12.480,-              0 

                83.917,01        83.917,01                         0 

================================================================== 

Celkem:                             22 178.738,36              21 992.202,-        186.536,36           

                      

Celkový hospodářský výsledek: 186.536,36  Kč 
============================================================== 

 

V Libici nad Cidlinou k 31. 12. 2021 

 

 

 

Doplňková činnost 

 

Vyúčtování doplňkové činnosti – rok 2020  

 

                                                                        Výnos 

 

COCA-COLA 

nápoj.automat 

 

        2.281,01 

 

2.281,01  

Energie-refundace 

 

 

nájem Archeol. 

ústav 

 

 

17.090,-  
 

17.090,- 
Školní  potřeby  

Anglický kroužek  

 

Ruský kroužek 

15.490,- 

2.880,- 

15.490,- 

2.880,- 
Mzdy,energie,služby 

 

Celkem 
   

      37.741,01     

 

        37.741,01    

 

 

 

 

Celkový výnos z doplňkové činnosti základní školy k 31. 12. 2021 = 37.741,01 Kč 

    

         

 
- Anglický, ruský kroužek – mzdy, služby, energie 

- Coca-cola – energie 

- Archeologický ústav – školní potřeby 

 

 

 

 

 

V Libici nad Cidlinou k 31. 12. 2021 



Základní  škola  Libice  nad  Cidlinou 
                                                  Okres: Nymburk     PSČ: 289 07 Libice nad Cidlinou,  IČO:45831688 

:325637142, ředitel :+ 325637256,  603996917,  zslibice@zslibice.cz, ID schránky: bsimbv2 

 

 

Zřizovatel obec Libice nad Cidlinou  

celkové vyúčtování příspěvku na činnost za rok 2021 

 

 

 

Příspěvek na činnost od zřizovatele:         1 975.600,00    Kč 

 

 

Náklad:     ZŠ            
501 – spotřeba materiálu      247.145,78   

502 – energie         494.303,38   

511 – opravy a údržba       317.190,04  

512 – cestovné            2.244,-     

518 – ostatní služby        366.098,74 

525 – Kooperativa                  0,-                

527 – vstupní, prev.proh.                  8.325,-   

549 – jiné poplatky         69.647,31                

551 – odpisy           86.796,-  

558 – vybavení DrobnýDM                   197.748,26   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Celkem náklady:              1 789.498,51  

======================================================= 

 

 

Příjem   :  1 975.600,- 

Náklady:           - 1 789.498,51 

 

Celkový zůstatek:       186.101,49 Kč 

 

 

 

Hospodářský výsledek z financování zřizovatele k 31. 12. 2021 : 

 

 

                                                        186.101,49   Kč 

   =============== 

 

 

 

V Libici nad Cidlinou k 31. 12. 2021 
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Základní  škola  Libice  nad  Cidlinou 
Okres: Nymburk     PSČ: 289 07 Libice nad Cidlinou,  IČO:45831688 

:325637142, ředitel :+ 325637256,  603996917,  zslibice@zslibice.cz, ID schránky: bsimbv2 

 

 

Státní dotace přidělená Krajským úřadem - vyúčtování nákladů za rok 2021: 

 

 

Příjem dotace  KÚ:                       19 111.673,-   Kč 

============================================================ 

     

         

501  -  učebnice                                  73.932,- 

        -  školní potřeby 1.tř.         7.037,- 

        -  učební pomůcky, IVP       64.427,- 

5019-  ochranné pomůcky ŠJ         1.648,-   = 147.044,- 

512  -  cestovné DVPP, ŠJ        =           0,-    

518  -  školení DVPP            5.640,- 

        -  školení – ŠJ                 870,- 

        -  ostatní služby v rámci výuky        2.340,- 

        -  doprava plavání                            0,-   =    8.850,- 

558  -  učební pomůcky     172.879,- 

        -  výukové programy       46.930,-   = 219.809,-  

521  -  dočasná pracovní nesch.                 69.233,- 

525  -  Kooperativa        57.105,- 

527  -  pracovní neschopnost FKSP                   1.386,-                    = 503.427,-                     

 

521  -  hrubé mzdy                  13 704.719,- 

 -  OPPP                               8.400,- 

     -  DPP doučování       20.165,- 

524  -  pojištění soc. a zdr.  %            4 600.868,-   

527  -  FKSP 2%  HM                   274.094,- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Celkem náklady:                 19 111.673,-  Kč 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

V Libici nad Cidlinou k 31. 12. 2021 
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Základní  škola  Libice  nad  Cidlinou 
                                                 Okres: Nymburk     PSČ: 289 07 Libice nad Cidlinou,  IČO:45831688 
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Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku do fondů v souladu se zákonem  

č.250/2000 Sb. 

 

 

Celkový hospodářský výsledek:  186.536,36  Kč 

 

 

 

 

Návrh rozdělení do fondů : 
Fond odměn:        36.000,-       Kč 

Rezervní fond:    150.536,36      Kč 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Lenka Kuncová 

                    ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Libici nad Cidlinou 8.2.2022 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

       Ve školním roce 2021/2022 byla naše škola zapojena do projektu „Obědy do škol ve 

Středočeském kraji IV“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu 

evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. 

        Od září 2021 probíhá doučování žáků v rámci projektu Národního plánu obnovy, kde 

finančním zdrojem pro realizaci jsou prostředky fondu EU. 

 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

      učení 
 

             Škola není zapojena do programu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání, ale někteří pedagogové se vzdělávají v rámci celoživotního učení samostatně.                                         

Do celoživotního vzdělávání byli zapojeni 1 pedagogický pracovník. 

       

 

 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

       Ve školním roce 2021/2022 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani 

organizace zaměstnavatelů či jiní partneři při plnění úkolů ve vzdělávání. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   Výstava Leonardo da Vinci – Kulturní dům Libice n. C. – 1. 11. 2021 



 
                       Mikuláš – 3. 12. 2021 

 

 
    Vánoční zpívání ve vestibulu školy – 20. 12. 2021 



 
 

 
 

 
 

Předvánoční pozdrav ze školní družiny – 21. 12. 2021 



 
 

 

 
 

 Lyžařský výcvik – Horský hotel Jánské lázně, Černá hora – 8. 1. – 15. 1. 2022 

 



 
 

 
 

 
 

  Zimní radovánky ve školní družině a školním klubu – únor 2022 

 



 
 

 
 

     Pořízení nové keramické pece do školního klubu – 10. 2. 2022 

 



 
   Výlet za Kelty, Dobšice – 24. 2. 2022 

 

 
   Recitační soutěž, školní kolo – 10. 3. 2022 



 

 
Skanzen Přerov nad Labem – Velikonoce – 8. 4. 2022 

 

 

 

 
Školní družina – velikonoční tvorba – 12. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Den Země - planetárium v kinosále naší školy – 21. 4. 2022 

 



 

 
 

 
 

    Dopravní hřiště Nymburk – 28. 4. 2022 



 
 

 
 

    Škola v přírodě – Lávka Chocerady – 9. 5. – 13. 5. 2022 



 

 

 
 

 

 
 

  Pohár rozhlasu – 10. 5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

    Poznávací zájezd do Anglie – 26. 5. – 30. 5. 2022 



 
 

  Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy – absolutní vítěz – 9. 6. 2022 

 

 
 

  Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy – vítězka ceny starostky obce – 9. 6. 2022 

 



 
 

 

 

 
 

 

    Den slabikáře – 15. 6. 2022 

 



 
 

 
 

     Školní akademie – 23. 6. 2022 

 



 
 

 
 

                Projektový den – 27. 6. 2022 



 
 

 
 

     Rozloučení se žáky 9. třídy – 30. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2021/2022 vypracovala dne 13. 10. 2022 

 

 

                                                          Mgr. Lenka Kuncová 

                                                                   ředitelka školy 

                                                            

 

 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu dne: 

 

 

 

 

Bez připomínek   /   s těmito připomínkami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy členů školské rady: 

 

 


