Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2006 / 2007
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV
1. Charakteristika školy
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
úplná adresa: Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
právní forma: příspěvková organizace
telefonní spojení: 377 900 342
faxové spojení: 377 900 984
e-mailové spojení: info@zschotesov.cz
webové stránky: www.zschotesov.cz
IZO ředitelství: 600070450
IČO: 75006707
ředitel školy: Mgr. Vladimír Foist
1.2
1.3

Zřizovatel : Obec Chotěšov, Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov
Zařazení do školského rejstříku č.j. ŠMS/109/06 s účinností od
1.9.2006
1.4
Seznam pracovišť
– Plzeňská 388
– Plzeňská 88
– Dobřanská 3
332 14 Chotěšov
Adresa
Počet tříd Počet žáků
Budova I. stupně
Plzeňská 388
4
94
Budova
II.
stupně, Plzeňská 88
5
123
přechodně
umístěné
ředitelství
Dobřanská 3 – školní jídelna
1.5 Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Základní škola
1.6
Součásti školy
Název součásti
Kapacita

ZŠ
ŠD, ŠK
Název
součásti
ŠJ

V ročníku
1. – 9.

Č.j.
16847/96-2

Počet
tříd,
oddělení,
kroužků
05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07
300
300 230
218
10
9
120
120 156
151
1/31
1/27
Kapacita
Počet stravovaných
250

Počet žáků

dětí, žáků

zaměstnanců cizích

137

30

24

Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
15,606
1,083
Počet
přepočtených
pracovníků
2,677

1.7
1.8
1.9

Typ školy: úplná.
Spojené ročníky v jedné třídě: ne.
Spádový obvod školy: Losina, Mantov, Hoříkovice, Týnec
Materiálně technické zajištění školy, organizace školy

Na základě koncepčního plánu pokračovala i v tomto školním roce obnova
materiálního zabezpečení školy. Byla přestavěna knihovna, počítačová učebna,
provizorní společná laboratoř a vybavena také keramická dílna. Novým nábytkem
byla vybaveny tři kmenové učebny na I.stupni, z poštovního učiliště byly výhodně
odkoupeny psací stoly a elektronické psací stroje, které jsou využívány pro výuku
žáků se SPU. Pro tyto žáky byla také vybavena nová učebna, která vznikla
z původního kabinetu. Komplexně prošly obměnou učebnice podle
připravovaného školního vzdělávacího programu. V rámci projektu Zelené školní
zahrady byla dokončena I.etapa výstavby učebny v přírodě a ekologické školní
zahrady. Obměněn byl také nábytek a zařízení ve školní jídelně. V současnosti
pokračuje také výstavba školního víceúčelového hřiště a výsadba II.etapy školní
zahrady na I.stupni. Byl také vyměněn a doplněn nábytek pro školní družinu a
obnovena funkce školního klubu, který byl vytvořen z malé tělocvičny na II.stupni.
Do školní družinové zahrady byly zakoupeny zahradní dřevěné atrakce. Kromě
rozpočtovaných položek pomohla potřebné prostředky získat nadace Zelený
poklad, firma MD Elmont Chotěšov, Tříkrálová sbírka, žákovský Vánoční trh,
tradiční školní ples, výtěžek z kurzové výuky dospělých, doplňkové činnosti a
pomohlo také několik drobných dárců.
V rámci organizace školy došlo k několika změnám, především v přístupu
k výuce jazyků, kde se školou začali spolupracovat manželé Escrittovi z Velké
Británie, kteří působí jako odborní asistenti a rodilí mluvčí ve třídách s výukou AJ.
Přeorganizována byla také činnost školního klubu a družiny(viz. příloha), změny
se dotkly i školní kuchyně. Tým pedagogů pod vedením koordinátora pracoval na
tvorbě ŠVP. Pokračuje kurzová výuka AJ a NJ dospělých, zřízeno bylo i
spinningové centrum.
1.10

Školská rada

Ve školním roce 2006/2007 se ŠR sešla celkem třikrát.
Na první schůzce se členové seznámili s výsledky hlasování –za paní I.Šustrovou
byl zvolen pan Jiří Štumpf. Dále byla předložena a schválena výroční zpráva za
školní rok 2005/2006. Společně jsme připravili akce, kterých se zúčastní rodiče,
učitelé, děti a rádi na nich vídáme i dorost – bývalé žáky školy. Těší nás, že se do
akcí zapojují také. Připravované akce pořádané ŠR: Halloween, volejbalový
turnaj, ples školy, dopravní beseda. Ve spolupráci se školní družinou a klubem
jsme jeli do ZOO v Praze, konalo se střelecké odpoledne, kde si mohli zastřílet i
rodiče. Ti také pomáhali při přípravě dětského tábora a na brigádě na školní
zahradě. Během roku po komunálních volbách se opět změnilo složení ŠR, místo
pana Ing.Vrátníka přišel místostarosta obce Bc.Filip Hrubý.
V červenci se rada seznámila s novým ŠVP, na této schůzce byl podán i návrh
na nového člena rady za rodiče. Ve škole ukončila povinnou docházku dcera paní
G.Krajčové, proto z rady odchází. Na její místo byla navržena paní P.Bednářová,
jejíž dcera nastupuje do první třídy.Volba proběhne v září 2007.

2. Údaje o pracovnících školy
2.1

Pedagogičtí pracovníci

Jméno
příjmení

a

Mgr. Miroslava
Foudová

Praxe/z Aprobace
toho na
škole
18/1
Učitelství pro I.st.

Reálně učil/a

Mgr.Ivana
Szobonyová
Mgr.
Šárka
Lukášová

21/13

Učitelství pro I.st.

6/4

Učitelství pro I.st.

Mgr.Jaroslava
Husťaková

12/1

Učitelství pro I.st.

Mgr.Jaroslava
Studničková
Ing.Jaroslav
Gubric
Mgr.Miroslav
Čáp
Mgr.Irena
Hudcová
Mgr.Gabriela
Rochová
Jan
Hajžman
Mgr.Ladislav
Nedvěd
Ondřej Cibulka

15/1

ČJ,VV

ČJ,M,Prv,VV,
HV,PČ,TV
(I.st.)
ČJ,M,AJ,TV,
VV, HV (I.st.)
ČJ,M,Př,Vl,AJ,
TV,VV,PČ
(I.st.)
ČJ,M,Prv,HV
TV,VV,PČ
(I.st.)
ČJ,VV,PČ,D

3/3

M,Fy

M,Fy,OV,PČ

13/4

Fy,Základy techniky

M,Fy,Inf

19/3

ČJ,VV

ČJ,RV,VV

1/1

HV.NJ

2/1

Bi,Ch

NJ,KNJ,TV,
HV
Př,Ch,AJ,PČ

5/2

ČJ,OV

AJ,KAJ,OV

3/3

Z,OV,TV,PČ,
SH (na II.st.)

Romana
Cihlářová
Jiřina
Vogeltanzová
Mgr.Alice
Jindrová
Mgr.Vladimír
Foist
Bc. Lenka
Miarková

7
měsíců
16/3

TV,Inf
(nedokončené)
Studuje FTVS UK
Středoškolské
(zdrav.škola)
Vychovatelství

29/29

NŠ,VV

13/4

TV,Bi,AJ

1/1

Sociální péče
(VŠ)

Př,Vlast,TV,
RV
Inf,SH
(na II.st.)
Asistent
pedagoga

Vych. ŠK
Vych. ŠD

Poznámka:
Od září 2006 nastoupily:
Mgr.Miroslava Foudová, Mgr.Jaroslava Husťaková – učitelky na I.st. a Bc.Lenka Miarková -asistent pedagoga pro děti se
sociálním znevýhodněním. Od února 2007 nastoupila: Romana Cihlářová - vychovatelka ŠK.
Všichni ostatní pedagogičtí pracovníci na škole již pracovali v uplynulých letech.

2.2

Nepedagogičtí pracovníci

Titul,jméno
příjmení

a

Květa Vítková
Naděžda
Moldanová
Eva Kardová
Stanislav Pflug
Julie Knihová
Jana Divišová
Renata Břečková
Jiří Janka
Erika Tuschlová
Pavlína Jelínková
Ivan Heinz
Věra Karlová
Danuše Kremplová
Helena Majerová
Věra Řezníčková

Počet Zařazení
let na
škole
3
Účetní
3
Kuchařka
1
10
2
6
1
0
0
0
4
13
2
0
0

PaM
Školník
Pomocná kuchařka
Uklízečka
Kuchařka
Topič, údržbář
Uklízečka
Uklízečka
Topič, údržbář
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka

Vysvětlivky
Zaměstnanci, kteří nastoupili do zaměstnání ve školním roce 2006/2007
Zaměstnanci, kteří ukončili v roce 2006/2007 pracovní poměr
Současní zaměstnanci

2.3

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP je na ZŠ Chotěšov realizováno na základě pokynu ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy č.j.11336/2001-25. Vychází z potřeby systematického
zkvalitňování vzdělávací a výchovné práce celého pedagogického sboru,
z koncepčních záměrů školy a z priorit MŠMT.
Další vzdělávání bylo realizováno v těchto oblastech:
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Ředitel školy absolvoval i ve školním roce 2006/2007 další modul rozšiřujícího studia
programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze (posléze na
PF v Plzni): Teorie a praxe školského managementu (FS II.). Dále se zúčastnil
školení: Manažerská role ředitele školy při tvorbě ŠVP.
Zástupkyně ředitele absolvovala v průběhu šk.roku školení pro výchovné
poradenství: Psychologické vyšetření a co s ním?, Výchovné poradenství v praxi a
navštěvovala pravidelné semináře pro výchovné poradce, které připravuje
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň. Zároveň pro výkon kontrolní činnosti
absolvovala školení: Hospitace v ZŠ.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
Kurzy jazykové a metodické přípravy JAME v rozsahu 90 vyučovacích hodin
absolvovala 1 učitelka AJ na I.st., úspěšně jej ukončila a dosáhla jazykové úrovně
odpovídající úrovni A2.
Jazykovou přípravu k vykonání státní závěrečné zkoušky z AJ absolvoval 1 pedagog
(v rámci studia na PF Plzeň). Zkouška v září 2007.
Dále se 2 pedagogové zúčastnili akce Primary Teachers´Afternoon, 1 pedagog
absolvoval seminář Excellent Adventure pro získání metodických i praktických
zkušeností pro výuku AJ.
Obdobně probíhala i příprava pedagoga pro výuku NJ – akce: Aktivizující metody ve
výuce NJ a Internet ve výuce němčiny a texty v nových médiích.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky ve
vzdělávání
Viz samostatný plán ICT
Vzdělávání pedagogických pracovníků v dalších oblastech stanovených MŠMT
Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek
- Dlouhodobá spolupráce s P-centrem v Plzni, řešení aktuálních problémů ve
škole, intervenční program pro 9.třídu
- Seminář pro školní metodiky prevence (organizuje PPP)
Problematika výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
- V rámci projektu Duhový most kurz Výchova ke zdravému životnímu stylu
- Bezpečnost a ochrana zdraví v hodinách tělesné výchovy (uč.TV proškoleni
při školení o bezpečnosti na začátku školního roku)
- Dopravní výchova na škole – viz samostatný plán
- Aerobik pro děti – v rámci zájmové činnosti dětí (ŠK)
- Sportovní aktivity v zájmových útvarech při ŠD a ŠK
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
- Projekt „Z lavic do přírody“ – rekonstrukce školní zahrady u budovy I.st.,
využití ve výuce, mezipředmětové vztahy, dlouhodobý plán ekologické
výchovy atd. (vše podrobně viz projekt „Zelená školní zahrada“)
Vzdělávání pedagogických pracovníků při rozšiřování a prohlubování jejich
kvalifikace
Vzdělávání vychovatelek školní družiny, školního klubu
- Činnost školní družiny
- Barevná mozaika
- Netradiční práce se solným těstem
- Tvorba ŠVP pro vych. ŠD
- Příprava na vyučování v ŠD
- Velikonoční vyrábění
Vzdělávání pedagogických pracovníků
- Tvůrčí psaní v 1.třídě
- Práce s výchovnými problémy ve třídě (I.st.)

Relaxační hry s dětmi (I.st.)
Člověk a svět ve ŠVP (I.st.)
ČJ na I.st ve ŠVP
Jak využít RVP ke zlepšení výuky ČJ
Čítanka v 6.ročníku a práce s ní
Cesta ke knize – čtenářská dílna
ČJ a literatura na II.st., cíle a pojetí RVP
Optické jevy v atmosféře
Experimenty ve výuce chemie
Co všechno byla alchymie I. a II.
Velikonoční aranžování
Klub výtvarných pedagogů
Výtvarné pojetí spontánní kresby
Využití galerijního programu k aplikaci RVP
Aerobik pro I.st.
Ukázková hodina TV se zaměřením na rušnou část
Praktická dílna digitální fotografie

-

Tvořivá škola
ZŠ Chotěšov uzavřela Dohodu o spolupráci na projektu Modelový školní vzdělávací
program Tvořivá škola s Občanským sdružením Tvořivá škola v Brně.
Na základě této dohody projdou postupně pedagogičtí pracovníci školeními, která
sdružení připravuje. Také ve školním roce 2006/2007 se pedagogové zúčastnili
těchto akcí – viz tabulka.
Účast pedagogických pracovníků na akcích-školeních Tvořivé školy
Datum

Název akce

Místo konání

11.10.2006 a dále 5x

Činnostní
učení ve výuce
M ve 3.ročníku

Plzeň, ZŠ
Rodinná ul.

14.2.2007 a dále 5x

Čtení a psaní
Plzeň, ZŠ
s porozuměním Rodinná ul.
ve výuce ČJ ve
3. a 4.ročníku

17.3.2007 a dále 2x

Činnostní
Plzeň, ZŠ
učení ve výuce Rodinná ul.
M v 6.a
7.ročníku
Matematika pro Velehrad
6.a 7.ročník

6.-10.8.2007

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol

Jméno a příjmení Zaměření
pedagoga
Mgr.I.Szobonyová Matematikametodika
činnostního
učení
Mgr.I.Szobonyová Český
Mgr.J.Husťaková jazykMetodika
činnostního
učení
Ing.J.Gubric
Matematikametodika
činnostního
učení
Ing.J.Gubric
Matematikametodika
činnostního
učení

3.1.
Zápis žáků do 1.třídy
Očekávaný
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost dětí
27
7
7
20
3.2.

počet Očekávaný
tříd
1

počet

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

Počet Z toho přijatých na
celkem gymnázia
SŠ s maturitou
26
1
15

SOU
9

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

U
1

Jiné
0

0
0

---------------2
1

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

Počet žáků

do
do jiné zvláštní způsob dodatečný
SpZŠ ZŠ
plnění PŠD *
odklad PŠD *
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 2
5
0
1
* PŠD = povinná školní docházka

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1.
Prospěch žáků
Počet žáků Prospělo
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
217
103

4.2.
Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
- z toho 2.stupeň

s Prospělo
100

Neprospělo Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

14

1

5

Počet žáků:
0

- z toho 3.stupeň

4

4.3.
Docházka žáků
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

19.547 (za celý šk.rok)
129 (za celý šk.rok)

Přehled volitelných a nepovinných předmětů
4.4.
Volitelné: Informatika, Konverzace v anglickém jazyce
v německém jazyce (8.).
Nepovinné předměty: Sportovní hry (na II.st.).

(7.-9.),

Konverzace

5. Nadstandardní aktivity
Převážná většina nadstandardních aktivit souvisí s činností školní družiny a
klubu(viz příloha). Byla podána žádost o navýšení kapacity tohoto zařízení na
cílových 140 žáků. Tento počet beze zbytku naplňujeme.
Za zcela mimořádnou aktivitu považujeme žákovskou MD Elmont florbalovou
ligu. Tento projekt realizujeme za finanční podpory MD Elmont a zúčastňuje se jej
celoročně 21 družstev z celého kraje. Do ligy se zapojilo více než 250 dětí. Velmi nás
těší, že jako pořádající jsme získali také dvě první místa - v kategorii dívek a
mladších žáků. Soutěž byla organizována celoročně, herními dny byly a zůstávají
pátky.
Další mimořádnou akcí byly dva běhy letního tábora v Němčicích. Byl
organizován pro děti ze školy, celkem se jich zúčastnilo 50.
V rámci spolupráce s OÚ pracují výtvarníci školy na trvalé výzdobě DPS
Chotěšov.
V rámci mezinárodních projektů spolupracujeme kromě zmíněných asistentů
pro výuku AJ také s hnutím Na vlastních nohou, které kromě výchovných programů
zabezpečuje humanitární pomoc v oblastech postižených válečnými konflikty. Školu
navštívila prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen z Norska v doprovodu válečného
zpravodaje pana Jana Procházky z ministerstva obrany.

6. Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

Počet

Umístění

mezinárodní 0
republiková CERMATtestování
žáků
5.třídy
regionální
MD
Elmont
Florbalová liga
krajské
Madagaskarliterární soutěž
krajské
ZOO Plzeň
krajské
Betlém
krajské
McDonalds´Cup
ml.žáci (kopaná)
okresní
Soutěž mladých
zdravotníků
okresní
Olympiády
dějepis,
matematika,český
jazyk
okresní
Sportovní
soutěže
lehká
atletika,
kopaná, florbal,
aerobik
okresní
Dopravní soutěž
BESIP

zúčastněných
žáků
0
22

1.místo

2.místo

3.místo

0
1

0
0

0
0

47

0

0

3

22

1

0

0

22
22
12

1
1
0

1
0
1

0
0
0

10

1

0

1

24

1

1

0

175

3

2

1

8

0

0

1

7. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, sponzoři,
mezinárodní styky, projekty EU atd.)
Občanské sdružení Chotěšovský klášter, TJ Kovo Chotěšov (oddíl kopané,
ASPV), spolek Májovníci, Baník Mantov, Český Červený kříž, Svaz rybářů, Sbor
dobrovolných hasičů, taneční kroužek Swing, Dům dětí a mládeže Stod, ZUŠ Stod
P Centrum, Středisko pro mládež, ZS Chotěšov, ZOO Plzeň. Divadlo Alfa, Osvětová
beseda Chotěšov, Pedagogické centrum Plzeň, SOU a SOŠ H.Týn, Hnutí na
vlastních nohou, Nadace zelený poklad.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce při řešení problémů žáků i jejich
zákonných zástupců s Policií ČR, obvodní oddělení Stod a oddělení obecné
kriminality na OŘ PJ, s pracovnicemi OSVZ (OSPOD) Stod, s pedagogicko
psychologickou poradnou a SVP. Bohužel, ani v letošním roce se nepodařilo zřídit
školní poradenské pracoviště, žádost o grantovou podporu byla zamítnuta. Výjimkou
je úspěšný grant, díky kterému můžeme ve škole využít službu asistenta pedagoga
pro děti se sociálním znevýhodněním.
Se školou spolupracuje celá řada partnerů, kteří se podílejí na
spolufinancování akcí pro děti i další činnosti školy. Nejsilnějším partnerem je stále
společnost MD Elmont, dalšími významnými partnery jsou společnosti RHINO
Černotín, Stavební firma Tuschl, Mountfield Chotěšov, Kovo Juhász, Arcom H.Týn,

Best Foto H.Týn a celá řada menších firem a podnikatelů z blízkého i vzdálenějšího
okolí.
8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto roce neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI.
9. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijetí do ZŠ
Rozhodnutí o možnosti absolvovat 10 rok
školní docházky

Počet
7
0
20
1

Počet odvolání
0
0

10. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
Počet žáků osvobozených z výuky: 0
Předmět
TV

Počet žáků
0

11. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
z toho
neoprávněných
neprokazatelných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
a 0
0

12. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádná informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. nebyla na škole požadována.
13. Doplňující údaje
Další statistické údaje o škole jsou uloženy v elektronické podobě v systému
KEVIS KÚ Plzeňského kraje, http//kevis.kr-plzensky.cz

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2006

1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2006
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
Počet zaměstnanců
17
16,704
10
7,841
Dosažený průměrný
20351
12640
měsíční plat

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2006)
Hlavní
činnost
7857

Doplňková
činnost
---

CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního
7857
rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu
1675
30
1705
zřizovatele
dotace ostatní – Zelený poklad
90
90
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
101
101
752
752
• ostatní příjmy – přísp. na ŠD
• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky
MŠMT dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon

b) Výdaje (kalendářní rok 2006)
Hlavní

Hlavní

Doplňková CELKEM

investiční
neinvestiční
z toho:
- přímé náklady

činnost dotace ze
státních
prostředků
0
9971

činnost –
ostatní
zdroje

činnost

0
0

0
0

Zelený poklad

9833
60
78
na platy pracovníků
5316
0
28
ostatní osobní náklady
249
0
0
zákonné odvody + FKSP
2060
0
13
náklady na DVPP, odbor.literatura
77
0
0
náklady na učební pomůcky
115
0
0
přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP,plavání)
152
0
0
ostatní náklady (DDrHM,DDrNM)
328
0
0
- provozní náklady
758
0
37
Energie, vodné, uhlí
751
0
0
opravy a údržba nemovitého majetku
28
0
0
Ostatní náklady (poj.majetku,bank.popl.)
21
0
0
odpisy majetku
40
0
0
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2006)
Limit
Skutečnost
Přepočtený počet zaměstnanců
24,55
24,53
Mzdové prostředky na platy
5270000
5269000
Mzdové prostředky – OPPP
249000
249000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
2275000
2274500

0
9971
9971
5344
249
2073
77
115
152
328
795
751
28
21
40
Rozdíl

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem
vynaložených
Kč), v rámci jakého programu
Kč
Vzdělávání
Počet pedagogických
pracovníků
Vedoucích pracovníků
2
1490
V oblasti cizích jazyků
3
2030
V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
6
6048
Odborná literatura pro učitele
19833
CELKEM
29401

Datum: 26.9. 2007

Mgr. Vladimír Foist
ředitel školy
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0

