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V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §7 vyhlášky 
č.15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládám výroční zprávu.  
 
 
 

Charakteristika školy 

 
Název školy  
Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 
 
Adresa  
Pernarec 151, 330 36  
 
Právní forma  
Příspěvková organizace  
 
IČO 606 11 804  
IZO 102 328 480  
REDIZO 650032063  
 
Ředitelka školy 
Mgr. Veronika Mudrová  
 
Zástupkyně ředitele školy  
Mgr. Petra Baumgartnerová  
 
Kontakty  
tel. 377 915 190  
fax: 377 915 190 
mob. +420 601 544 480  
mail: info@zsamspernarec.cz 
        reditelna@zsamspernarec.cz  
 
 
 
Zřizovatel 
Obec Pernarec  
Pernarec 62, 330 36 Pernarec  
 
Starosta obce: Mgr. Jan Balín  
 
Kontakt: tel. 377 915 126 
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Základní informace o škole  
 

Základní škola a Mateřská škola Pernarec je úplná základní škola s devíti postupnými 
ročníky a mateřskou školou. Budovy základní školy se nacházejí na okraji obce, která má 
bezmála 800 obyvatel. Mateřská škola je umístěna uvnitř obce. Školu navštěvují i žáci, kteří 
dojíždí z okolních obcí. Ve školním roce 2021/2022 měla základní škola 9 tříd, kdy nebyly 
spojeny žádné třídy. Na druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Mateřská škola má 
2 oddělení, mladší a starší děti.  

 
Od roku 1993 je základní škola zařazena do sítě „Škol podporujících zdraví“. Školní 

projekty mají různou formu – třídní, celoškolní, krátkodobé, dlouhodobé. Jedenkrát až 
dvakrát do roka se konají projektové dny pro celou školu zaměřené na zdravý životní styl a 
projekty podporující zdravou zemi.  

 
Škola organizuje řadu akcí určených žákům, rodičům i veřejnosti v rámci celoročního 

projektu Škola – centrum vzdělávání, kultury, zábavy, osvěty a sportu. Velké množství 
takových akcí organizuje i mateřská škola.  

 
V roce 2012 základní škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát 

Ekoškola. Škola každoročně vypracovává program pro environmentální výchovu a dál je 
v součinnosti s projektem Ekoškola.  

 
Ekologická témata se prolínají do výuky, je však organizována i řada odpoledních akcí 

s ekologickou tematikou. Každý rok také vybraní žáci pracují na ekologických projektech. 
Ve škole jsou kontejnery na tříděný odpad. Základní škola se pravidelně zapojuje a 
organizuje sběrovou akci a uskutečňuje celoškolní akce ke Dni Země.  

 
Škola se snaží zapojovat zpět po ztížené situaci s Covid-19 a vstupovat do soutěží a 

akcí čtenářských, matematických a jazykových, část dětí se zapojuje do výtvarných a 
řemeslných soutěží spolu s rozvojem znalostí digitálních technologií. 
 
 
 
Součásti školy  
 

 IZO KAPACITA POČET TŘÍD 

ZŠ Pernarec 151 270 9 

MŠ Pernarec 88 44 (48 - UK výjimka) 2 

ŠD Pernarec 24 50 2 

ŠJ Pernarec 24 170 - 
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Školská rada 
  
předseda – Michaela Lišková (za rodiče nezletilých žáků)  
Mgr. Miroslava Balínová (za pedagogické pracovníky)  
Mgr. Marta Kollerová (za Obec Pernarec) 
 
 
Spádový obvod školy 
 
Pernarec, Březí, Čerňovice, Málkovice, Skupeč, Křelovice, Mydlovary, Ostrov, Pláň, Budeč, 
Krsov, Blažim, Úněšov, Hvožďany, Pakoslav, Luhov, Trpísty, Líšťany, Chrančovice 
 
 
Vzdělávací programy  
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POČET TŘÍD 
(ODDĚLENÍ) 

POČET ŽÁKŮ (dětí)  
k 1.1.2022 

ŠVP Společně růst a inspirovat se 9 91 

Jen se děti koukněte, co je krásy na 
světě (MŠ) 

2 44 

Putování za kouzlem ročního období 
(ŠD) 

2 44 

 
Personální zabezpečení  
 

 2020/2021 2020/2021 přep. 2021/2022 2021/2022 přep. 

Pedagogičtí ZŠ 11 11 12 11,2753 

ŠD 2 1,0483 3 1,5304 

MŠ 4 4 4 4,3452 

AP 2 1,1375 3 2,3889 

ostatní 7 5,8959 7 5,9065 

 
Věková struktura ped. pracovníků  
 

věk Do 30 Od 30 do 45 Od 45 do 55 Nad 55 

1.stupeň 1 1 2 1 

2.stupeň 1 4 2 0 

MŠ 1 3 0  

mailto:info@zspernarec.namiste.cz
http://zspernarec.namiste.cz/#_blank


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNAREC,  
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

 

Pernarec 151, 330 36, Pernarec  IČO: 606 11 804   tel: 377 915 190 

email: info@zsamspernarec.cz                web: http://zsamspernarec.cz 

Odborná kvalifikace  
 

 KVALIFIKOVANÍ NEKVALIFIKOVANÍ 

1.stupeň 5 1 (studující) 

2.stupeň 6 0 

vychovatelé 0 2 (studující) 

MŠ 3 1 (studující) 

 
Aprobovanost  
 
1.9.2018 – 30.6. 2019 – 78,9% 
1.9.2019 – 30.6. 2020 – 78,9% 
1.9.2020 – 30.6. 2021 – 83,4% 
1.9.2021 – 30.6. 2022 – 84,2% 
 
Odchody a příchody ped. pracovníků  

Byla přijata jedna paní učitelka na 1.stupeň, pouze na malý úvazek, vzhledem ke 
studijním povinnostem, které stále měla. Také díky odchodu dvou pedagogických pracovnic 
na mateřskou dovolenou jedna z MŠ a druhá ze ŠD byly přijaty v jednom případě zástup 
v druhém nový zaměstnanec (končící smlouva původního zaměstnance). 
 
Další vzdělávání  
 

Pracovníci školy se neustále snaží posunovat vpřed, a tak se dál vzdělávají a 
zúčastňují se akcí, které jsou organizovány KCVJŠ Plzeň. Další instituce, jejíž nabídku 
vzdělávání využíváme, je NIDV Plzeň. Také využíváme hojně nabídku ČOSIV, EduIN a 
dalších. Mnoho vzdělávacích akcí se nám tento rok podařilo získat za příznivé ceny či 
zdarma. 
 

 ZŠ MŠ 

Celkový počet vzdělávacích akcí 46 15 

Celkový počet účastníků 12 8 

 
Počet tříd 
 

 K 30.6. 2021 K 30.6. 2022 

ZŠ - 1.st. 5 5 

ZŠ - 2.st. 4 4 

MŠ 2 2 
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Počet žáků 
 

 1.stupeň 2.stupeň celkem 

K 30.6.2021 55 29 84 

K 30.6.2022 66 40 106 

 
 
Průměrný počet žáků v základní škole 
  
k 30.6.2020 = 10,75 žáků/třída  
k 30.6. 2021= 9,33 žáků/třída 
k 30.6. 2022= 11,8 žáků/třída 
 
 
Integrovaní žáci a žáci vyžadující speciální péči  
  
k 30.6. 2020 8 žáků (IVP – 4x, z toho 1 v MŠ, PLPP – 8x)  
k 30.6. 2021 7 žáků (IVP – 3x, z toho 1 v MŠ, PLPP – 7x)  
k 30.6. 2022 7 žáků (IVP – 2x, PLPP – 9x, z toho 2 v MŠ)  

 
 
Výsledky zápisu do první třídy  
 

Počet 1.tříd Počet přijatých Z toho po odkladu Počet odkladů 

1 18 5 0 

 
 
Výsledky přijímacího řízení 
 

z gymnázia střední školy SOU 

5.třída 1 0 0 

9.třída 0 5 3 

 
 
Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 

Na škole funguje řada zájmových útvarů, kde mohou rozvíjet své schopnosti 
talentovaní žáci. Zvláštní péče byla věnována žákům s dramatickým, výtvarným talentem, 
sportovním i humanitním nadáním a zájmem. Nadaní žáci se mohli projevit při různých 
školních akcích, které se zase probudily ze spánku po koronavirové situaci. 
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Přípravné třídy  
 

Ve školním roce 2021/2022 škola neměla přípravné třídy. 
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v nižších ročnících 0. 

 
 

Chování 
 
Klasifikace chování  
 

 1.pololetí 2.pololetí 

 žáci % žáci % 

velmi dobré 95 100 106 100 

uspokojivé - - - - 

neuspokojivé - - - - 

 
 
Prospěch žáků  
 

prospěch 1.pololetí 1.pololetí v % 2.pololetí 2.pololetí v % 

vyznamenání 48 50,53 68 72,08 

prospěli 47 49,47 37 26,86 

neprospěli 0 0 1 1,06 

 
Přehled volitelných předmětů  
 
Technické činnosti  
Pěstitelství 
 
 
Školní družina  
 
Počet oddělení školní družiny: 2  
Provoz školní družiny: 11.00 – 15.30  
Počet pracovníků ŠD: 3 (přep.1,5304) 
Počet dětí: 46 
Vzdělávací program: Putování za kouzlem ročního období  
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Akce školní družiny:  
 
Malování v družině, Mikulášská besídka, Vánoční tvoření, Dobble – turnaj, Sportovní 
odpoledne, Sportovní odpoledne – míčové dovednosti, Čtení je zábava, Zdravé vaření, 
Stopovací hra, Výroba masek, Halloweenské tvoření, Co se děje u krmelce, Vánoční 
tvoření, Velikonoční dílna, Knižní burza v ŠD, Akce ke Dni Země, Vědomostní hra, 1000 
jarních kilometrů, Dětský den v ŠD, Rozloučení se školním rokem, Vyhodnocení soutěží a 
aktivit dětí. Akce se skoro všechny udály v „běžném režimu“ a byly pro pedagogy i děti velmi 
nabíjející po školních rocích úplného útlumu. 
 
 

Výchovné poradenství  
 
Výchovné poradenství zahrnuje:  
 
spolupráce s rodiči žáků, vyžadujících podpůrná opatření, vytipování talentovaných žáků, 
nabídka aktivit k rozvíjení jejich talentu (zájmové útvary, školní akce, soutěže) 
− setkávání s rodiči problémových žáků, následná spolupráce s nimi  
− péče o žáky vycházející, pomoc při rozhodování o dalším studiu, vyplňování přihlášek, 
exkurze na ÚP  
− setkávání s rodiči vycházejících žáků  
− evidence žáků s podpůrnými opatřeními, s vadami řeči a talentovaných  
− práce s žáky 8.tříd  
− tvorba IVP a další záležitosti vyplývající z vyšetření na spec. pracovištích  
− koordinace práce asistentů pedagoga  
 

 

Pracovníci pověření činností výchovného poradenství  
 
výchovný poradce: Mgr. Veronika Mudrová 
preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Romana Lejčková 
 
 
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení, žáky vyžadující speciální péči a žáky 
talentované  
 

Na základě doporučení z vyšetření v pedagogické poradně či speciálním 
pedagogickém centru byla letos věnována zvláštní péče jedenácti žákům.  

V 8 případech šlo o podpůrná opatření druhého stupně, která vyžadovala jen mírné 
organizační změny ve výuce, případně zakoupení kompenzačních pomůcek, ve třech 
případech byl žákům vypracován individuální vzdělávací plán. Třem žákům byl přidělen 
asistent pedagoga, z toho 2 v mateřské škole. Třem žákům byla věnována doučovací hodina 
v rámci tzv. pedagogické intervence.  
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Na škole pořádáme řadu zájmových útvarů, kde mohou rozvíjet své schopnosti 
talentovaní žáci. Zvláštní péče byla věnována žákům s recitačním a dramatickým talentem, 
výtvarným talentem a dětem nadšeným pro turistiku a cyklistiku. 
 
 
Spolupráce s PPP, PC, soc. péčí, policií, OÚ, ...  
 

Výchovný poradce spolupracoval s PPP Plzeň-sever. Školu navštívila pracovnice 
Pedagogického centra. V mateřské škole bylo odbornicemi z PPP vyšetřeno 9 dětí (školní 
zralost).  

Spolupráce ohledně vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů probíhala bez 
závad. Ohledně jejich vyhodnocení proběhla konzultace přímo s poradnou. Vyšetření 
nevyužil žádný žák 8.ročníku. Pracovníci odboru sociální péče vyzvali školu, aby podala 
zprávu o několika žácích.  

Obec Pernarec schválila výjimku z počtu žáků základní školy a na základě této 
výjimky dofinancovala mzdy pedagogických pracovníků školy. Obecní úřad organizuje 
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky a slavnostní vítání prvňáčků, kdy na obou akcích 
každý žák obdrží věcný dar.  

 

 
Spolupráce s rodiči  
 

Rodiče mají možnost spolupráce se školou na zahajovací schůzi SRPDŠ, na třídních 
schůzkách (konzultačních hodinách) a při konzultačních hodinách výchovného poradce. 
Zákonní zástupci se ovšem mohou chodit informovat kdykoli po předchozí domluvě.  

Škola se též snaží vtáhnout rodiče do dění ve škole prostřednictvím neformálních 
akcí, zejména kulturního a sportovního charakteru. Bohužel vzhledem k pandemii Covid-19 
neproběhlo v minulých letech nic tradičně jen velmi málo akcí se mohlo uskutečnit, v tomto 
trendu jsme museli i tento rok částečně pokračovat. Tento rok byl sice nabitější a pokusili 
jsme se společnými silami vrátit některé akce zpět, ale i tentokrát se bohužel ne vše se 
mohlo vrátit do původních kolejí. 

Rodiče problémových žáků byli zváni průběžně, aby se včas dohodla opatření 
vedoucí ke zlepšení. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy u výchovného poradce. 
 
Volba povolání  
 

Této problematice se věnují kromě výchovného poradce též učitelé v rámci svých 
předmětů, zejména v občanské výchově, praktických činnostech, výchově ke zdraví a ve 
volitelných předmětech, stejně tak i ve třídnických hodinách byl prostor pro věnování se této 
problematice. S ohledem na protiepidemiologická opatření byly žákům i rodičům nabídnuty 
již podruhé individuální konzultace. 

Ke konci školního roku 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku 8 žáků 
9.ročníku, kteří se úspěšně hlásili na střední školy, z toho 5 žáků na obor s maturitou a 3 
žáci na obor zakončený výučním listem.  

mailto:info@zspernarec.namiste.cz
http://zspernarec.namiste.cz/#_blank


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNAREC,  
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

 

Pernarec 151, 330 36, Pernarec  IČO: 606 11 804   tel: 377 915 190 

email: info@zsamspernarec.cz                web: http://zsamspernarec.cz 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a akce školy  
 

Ve školním roce 2021/2022 škola plnila minimální preventivní program “ Škola bez 
drog”. Žákům školy byla nabídnuta řada jednorázových i dlouhodobých akcí a možnost 
navštěvovat zájmové kroužky a to:  
 
Keramický kroužek 
Čtenářský kroužek  
Turistický kroužek 
Hudební kroužek 
Kroužek elementární angličtiny 

Výtvarný kroužek  
Dramatický kroužek  
Myslivecký kroužek  
Pohybové hry  
Kroužek matematiky  
Kroužek českého jazyka  
Doučování z matematiky a českého jazyka (v rámci tzv. pedagogické intervence)  
 

Díky Covid-19 byly kroužky upravovány dle nařízení vlády. 
 

Škola po celý rok pořádala mnoho třídních akcí, jak třídních, tak i celoškolních a veřejných. 
Tento školní rok nám povolil se pomalu vracet do běžných kolejí i když UK krize výrazně 
spolu s doznívající koronavirovou pandemií nám některé akce omezila. Učitelé 
spolupracovali na akcích pro celou školu např při akci „Víš, co nevíš?“. Také proběhlo jak 
podzimní tak jarní kolo kilometrů, kde děti sbírají kilometry na kole, pěšky i v běhu. 
Uskutečnila se také Zahradní slavnost, Adventní posezení, Cyklovýlet a například také 
Korálkování, beseda s IZS i beseda o krizových situacích a Halloweenský den. 
 
Vzhledem k pandemii koronaviru se některé akce nekonaly. 
Třídní výlety: Plzeň, Stříbro, okolí Pernarce 
 

Mateřská škola  
 
Počet oddělení mateřské školy: 2  
Počet dětí: 44  
Počet pedagogických pracovníků: 4 (přep.3,9), 2 AP (přep.1,75)  
Provozní doba: 6.30 – 16.30  
Školní vzdělávací program: Jen se děti koukněte, co je krásy na světě. 
 
Akce mateřské školy:  
Divadla v MŠ 
Světýlkový den v MŠ  
Vánoční nadílka v MŠ  
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Eko výchova  
Zimní olympiáda  
Grilování 
Rytmická show 
Návštěva farmy a ZOO 
Beseda s IZS 
MDD 
Den zvířátek  
Maškarní v MŠ 
 
Akce pro širokou veřejnost:  
Vánoční přáníčko – roznášení  
Pasování na školáky  
Čtení se seniory 
Otevírání a zavírání zahrady 
 
Opět zasáhl Covid-19 a proto proběhlo omezené množství akcí 
 

Školní stravování  
 

Školní kuchyně vaří pouze pro žáky a pracovníky školy. V mateřské škole je výdejna, 
kam denně školnice dováží obědy.  
Počet strávníků: 75 dětí 19 dospělých 
 
 
Výsledky kontrol  
 

Na škole proběhla kontrola od Finančního a kontrolního výboru obce Pernarec, který 
neshledal žádné nedostatky či pochybení. 
 

Soutěže  
 

Žáci se zúčastnili Olympiády ČJ, Olympiády M, Olympiády Ch, Bobříka Informatiky a  
Výtvarné soutěže. 
 
Spolupráce se zahraničím  
 

Škola nemá spolupráci se zahraniční institucí. Každopádně v tomto školním roce 
stále trvá účast v projektu pod záštitou Domu zahraniční spolupráce, a to mezinárodního 
projektu Mensi. 
 
Cizí státní příslušníci  
 

Školu nenavštěvovalo žádné dítě cizí národnosti.  
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Výkon státní správy  
 

Přijetí k základnímu vzdělávání 18 

Odklad povinné školní docházky 0 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání 24 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 2 

Usnesení o přerušení správního řízení 0 

Přestup z jiné základní školy 26 

Počet evidovaných stížností (oprávněných) 1 

Počet žádostí o informace 0 

 

 

Environmentální výchova  
 

Ve školním roce 2021/2022 škola plnila plán pro environmentální výchovu.  
Uskutečnily se následující celoškolní akce:  
Clean up the word, výroba zdravých svačin pro celou školu, výroba štrůdlů ze školních jablek 
a dalších výrobků – např. smoothie, světový den bez nákupu, založení louky s různým 
lučním kvítím, Ekoden, Vegetariánské svačiny  
 

Škola byla nadále zapojena do programu Ekoškola.  
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Hospodaření školy 

 
Materiálně technické zabezpečení školy za rok 2021/2022  
 

Základní škola zpracovává dlouhodobý a krátkodobý plán materiálně technického 
zabezpečení školy. Dlouhodobý plán je projednáván v rámci schůzek se zástupci Obecního 
úřadu Pernarec.  

Škola pokračovala s opravou a obnovou nevyhovující sítě a internetového propojení 
školy, spolu s nevyhovujícím vybavením. Byly nakoupeny robotické pomůcky a udržovány 
digitální licence, nakoupeny nové stolní hry pro rozvoj nejen digitálních kompetencí, a 
v neposlední řadě rozšíření učeben s možností promítání, nakoupením dvou smartboardů 
a projektoru to vše za 239 438 Kč. Byly použity peníze z dotací i provozních prostředků. 
 V MŠ byly vyměněny další světla za úspornější Led světla a díky pádu omítky až na 
syrový strop ve výdejně v MŠ, opravena omítka na stropě i stěnách v této místnosti. 
 V ŠJ byla potřeba z důvodu odlupující se výmalby a několika nehezkých míst 
v omítce, seškrabání celé kuchyně i pomocných místností až na syrovou zeď, oprava zdí a 
stropu vyštukováním a vymalování celé kuchyně a přilehlých místností. Stejně tak nás 
opustil konvektomat, a tak musela proběhnout koupě nového stroje, který je základním v ŠJ. 
 V ŠD díky nevyhovujícímu stavu omítek a stropů, byla taktéž udělána rekonstrukce 
omítek a výmalby, stejně tak výměna vypínačů a vyspravení rohů.  
 Po dlouhých letech se s námi také rozloučil kotel na 1.stupni, a tak i tam musela 
proběhnout výměna a zakoupení nového kotle. Protože v obci probíhala rekonstrukce 
vozovky a chodníků opravily se branky ke vchodům, aby sloupky byly rovně. To vše stálo 
433 491 Kč. 
 Nejdražší položkou byl konvektomat za 227 445,73 Kč. 
 

Od školního roku 2017/2018 je škola povinna vydávat finanční prostředky za služby 
pověřence GDPR, ve školním roce 2021/2022 činí tato částka 9 801,-.  
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 Obecní rozpočet v Kč  

NÁKLADY  

Spotřeba potravin 502.332,13 

Spotřeba materiálu 594.808,68 

Nákup DDHM 59.636,68 

Odpisy DHM 24.648,00 

Energie (voda) 43.055,20 

Energie (plyn) 349.353,31 

Energie (elektřina) 153.114,10 

Opravy a údržba 304.264,91 

Cestovné 174,00 

Služby (zpracování mezd a účetnictví) 138.000,00 

Služby (poštovné) 3.957,00 

Služby (telefony, internet) 64.922,15 

Služby (revize strojů, tech. prohlídky) 37.618,55 

Služby (bankovní poplatky) 2.027,04 

Služby (svoz odpadu, dezinfekce) 31.855,00 

Služby (programové vybavení) - 

Služby (ostatní) 181.104,90 

Mzdové náklady (včetně náhrad nemoci) 1.023.648,00 

Odvody + FKSP + zák. pojištění 361.091,96 

Pojistka budovy  19.053,63 

Ostatní (školení, prevence) 31.318,54 

CELKEM 3.925.983,78 

 

VÝNOSY  

Dotace na provoz 3.242.568,00 

Školné 61.035,00 

Stravné 496.507,19 

Kroužky 21.400,00 

Čerpání fondů 7.942,00 

Úroky z běžných účtů 292,80 

Ostatní výnosy 117.335,08 

CELKEM 3.947.080,07 

 
 
 

mailto:info@zspernarec.namiste.cz
http://zspernarec.namiste.cz/#_blank


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNAREC,  
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

 

Pernarec 151, 330 36, Pernarec  IČO: 606 11 804   tel: 377 915 190 

email: info@zsamspernarec.cz                web: http://zsamspernarec.cz 

Výsledek hospodaření za organizaci 
 
Hospodářský výsledek školy byl schválen obecním zastupitelstvem, částka 21.096,29 Kč 
byla přidělena do rezervního fondu.  
 
Krajský rozpočet v Kč (vč. projektu ÚZ 33063) za rok 2021 
 

NÁKLADY  

Mzdové náklady 9.687.535,00 

Zdravotní pojištění 860.314,00 

Sociální pojištění 2.367.221,00 

Spotřeba materiálu 23.420,54 

Ostatní služby - 

Zákonné sociální náklady 209.035,58 

Jiné sociální náklady 40.149,00 

cestovné - 

Náklady z DDHM 99.900,00 

CELKEM 13.357.835,00 

 

VÝNOSY  

Krajská dotace 13.357.835,00 

 
Fondy v Kč  

 Stav k 31.12. 2021  

Rezervní fond 133.077,59 

Investiční fond 24.414,00 

Fond odměn 176.288,00 

FKSP 329.090,21 

Rezervní fond projekt ÚZ 33063 477.205,00 

 
Projekty financované z cizích zdrojů  
 
Ve školním roce 2021/2022 pokračuje naše účast na projektu Šablony III. 
 
 
V Pernarci dne 15.10. 2022      Mgr. Veronika Mudrová 
               ředitelka školy 
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