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Část I. 

 
ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ŠKOLE 

 
    Název školy 
    Základní škola Blansko, Erbenova 13 
    Sídlo školy 
    Erbenova 1237/13 
    678 01 Blansko 
    Zřizovatel školy 
    Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
    Ředitelka školy 
    Mgr. Simona Poláková 

 

Základní škola Blansko, Erbenova 13 je úplnou základní školou, poskytuje základní  
vzdělávání  žákům  1. až  9. ročníku.  
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně. 
Součástí školy je školní jídelna. 

    Telefon:  516 41 56 51  (kancelář) 
                   516 41 27 54  (ředitelna) 
                   516 41 23 19  (školní jídelna) 
    E-mail: erbenova@erbenova.cz 
    www stránky: www.erbenova.cz 
 

    Právní forma: příspěvková organizace  
    IČO : 49464191 
    IZO : 103019383 
    Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): 600106381 
    Školní jídelna:  IZO  103255222 
    Školní družina:  IZO  118100254 
 
    Počty tříd a žáků: 
 

 

 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

I. stupeň 11 5 254 23,09 

II. stupeň 11 4 253 23,00                                                                                          

Celkem 22 9 507 23,04 

 
Školská rada ve složení Mgr. Jana Fadrná, Mgr. Josef Půlkrábek (za zřizovatele), Mgr. 
Jaroslava Novotná, Mgr. Alena Štěrbáčková (za pedagogické pracovníky školy), Ing. Richard 
Svoboda, Ph.D., Lubomír Strejček (za zákonné zástupce žáků) schválila na svém jednání 
dne 14. 10. 2020 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 a Dodatek 
Školního řádu. 
Školská rada pro období školních roků 2020/21 až 2022/2023 byla ustavena 14. 12. 2020 ve 
složení Mgr. Jana Fadrná, Mgr. Josef Půlkrábek (za zřizovatele), Mgr. Jaroslava Novotná, 
Mgr. Alena Štěrbáčková  (za pedagogické pracovníky školy), Ing. Richard Svoboda, Ph.D., 
Martina Pánek Jourová (za zákonné zástupce žáků). Na svém ustavujícím zasedání 
schválila jednací řád, předsedkyní byla zvolena Mgr. Jaroslava Novotná, místopředsedkyní 
Mgr. Jana Fadrná. 
Na jednání dne 23. 6. 2021 byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2022, Dodatek č. 2 
Školního vzdělávacího programu č.j. ERB/365/16 a nový Školní vzdělávací program č.j. 
ERB/177/21. 

 

mailto:erbenova@erbenova.cz
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Část II. 
 

PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁNÍ,  KTERÉ  ŠKOLA  VYUČUJE 
 V SOULADU SE  ZÁPISEM  VE  ŠKOLSKÉM  REJSTŘÍKU 

 

Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2020/2021 podle Školního vzdělávacího 
programu Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 (79-01-C/01). 
Průběh vzdělávání byl významně ovlivněn opatřeními souvisejícími s epidemiologickou 
situací (uzavření škol, omezení osobní přítomnosti žáků, rotační výuka, distanční vzdělávání, 
hygienická opatření k zamezení šíření nemoci covid-19, nutné organizační úpravy). 
Distanční výuka probíhala převážně prostřednictvím platformy G-Suite pro vzdělávání, 
případně jinými formami (využitím systému Komens a písemných materiálů). Komunikace 
s rodiči i žáky probíhala prostřednictvím systému Komens, e-mailů, telefonicky a písemnou 
formou. Během distančního vzdělávání byly realizovány různé aktivity – online výuka, 
zasílání pracovních materiálů, nahrávání výukových videí, využití různých aplikací, webových 
stránek, interaktivních učebnic, digitálních učebních materiálů, výukových portálů a dalších. 
 
 

Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťovalo zejména školní poradenské 
pracoviště (výchovní poradci, školní metodik prevence a speciální pedagog) ve spolupráci 
s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Byla realizována zejména těmito 
formami: 

      -    individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách, v době konzultačních hodin  
           a formou pedagogické intervence 
      -    činnost speciálního pedagoga  
      -    činnost asistentů pedagoga  
      -    spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogicko-psychologickými poradnami      
           a dalšími odbornými pracovišti 
      -    individuální vzdělávací plán 
      -    poskytování učebních materiálů  
Individuální konzultace byly realizovány také v průběhu distančního vzdělávání.    
Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou speciálních vzdělávacích potřeb seznamováni 
na pedagogických radách a vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice 
věnována každoročně také na schůzce učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. 
 

 

Školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Poskytovala 
zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně v pěti odděleních s celkovým počtem 150 dětí. 
Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech a ve dvou 
kmenových třídách. Kromě toho využívala také školní hřiště, relaxační plochu pro pohybové 
aktivity dětí, tělocvičnu, školní kuchyni, dopravní hřiště. Školní družina organizovala jak 
pravidelnou činnost oddělení, tak také v průběhu dne nabízela dětem spontánní aktivity a 
umožnila jim přípravu na vyučování.  
Činnost školní družiny byla v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny 
zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a pohybové aktivity.  
Formou pravidelné činnosti oddělení byla ve spolupráci s vyučujícími prvního stupně  
realizována  jednotlivá témata ŠVP školní družiny tak, aby doplňovala a rozšiřovala poznatky, 
které žáci získali v průběhu školního vyučování (výtvarné, přírodovědné, hudební, pracovně 
technické, sportovní, dramatické činnosti, četba, didaktické hry, soutěže, kvízy, vyhledávání 
informací atd.), a přispívala tak k rozvíjení jejich klíčových kompetencí. 
Spontánní aktivity zahrnovaly individuální klidové činnosti po obědě, během ranního pobytu 
žáků nebo před odpoledním odchodem z družiny. 
Na celý školní rok byly připraveny další odpolední aktivity (dramatický kroužek, malý kuchtík 
a zábavná angličtina), vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnily pouze v září a 
říjnu. Nebylo také možné realizovat plánované aktivity, jako bruslení na zimním stadionu, 
Noc s Andersenem a další činnosti přesahující rámec jednoho oddělení. 
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Část III. 
 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Pedagogický sbor je věkově různorodý, ochotný k týmové spolupráci, usilující o odborný růst 
a schopný vstřícné komunikace navzájem, vůči žákům, zákonným zástupcům i dalším 
partnerům ve vzdělávání a výchově žáků. K 30. 9. 2020 pracovalo ve škole 33 učitelů a 
učitelek a 5 vychovatelek. 
Ve škole působí dva výchovní poradci (pro I. a pro II. stupeň), speciální pedagog, koordinátor 
informačních a komunikačních technologií, školní metodik prevence, koordinátor školního 
vzdělávacího programu a koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Na 
částečné úvazky bylo zaměstnáno pět asistentů pedagoga. 
Všichni pedagogičtí pracovníci s jednou výjimkou mají požadovanou kvalifikaci.  
Chod školy dále zabezpečovali provozní zaměstnanci - samostatné referentky, správce 
počítačové sítě, školníci, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu.   
 

Část IV. 
 

ÚDAJE  O  ZÁPISU  K POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE  
A  NÁSLEDNÉM  PŘIJETÍ  DO  ŠKOLY 

 

Do 1. ročníku základního vzdělávání od školního roku 2021/2022 bylo zapsáno 34 dětí.  
Čtyřem dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok. 
 

Část V. 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 43 43 0 0 

2. 50 50 0 0 

3. 49 47 2 0 

4. 58 51 7 0 

5. 54 49 5 0 

Celkem za I. stupeň 254 240 14 0 

6. 65 53 12 0 

7. 76 51 25 0 

8. 64 42 22 0 

9. 48 19 29 0 

Celkem za II. stupeň 253 165 88 0 

Celkem za školu 507 405 102 0 
 

I přes ztížené organizační podmínky se podařilo získat údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
v celostátním měřítku z externího zdroje – testování SCIO na podzim 2020 (9. ročník) a na 
jaře 2021 (5. ročník).   
V listopadu 2020 proběhlo testování SCIO žáků 9. ročníku v oblasti obecných studijních 
předpokladů a v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Porovnáním výsledků 
předmětových testů z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecných studijních 
předpokladů bylo zjištěno, že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a 
že studijní potenciál žáků je využíván optimálně. V anglickém jazyce dosáhlo 6 žáků vyšší 
úrovně (5 žáků B1, 1 žák B2). 
V květnu 2021 proběhlo testování SCIO žáků 5. ročníku v oblasti obecných studijních 
předpokladů a v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Porovnáním výsledků 
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předmětových testů z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecných studijních 
předpokladů bylo zjištěno, že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a 
že studijní potenciál žáků je využíván optimálně. Výsledky našich žáků v matematice byly  
lepší než u poloviny zúčastněných škol. V anglickém jazyce dosáhlo 10 žáků vyšší úrovně (7 
žáků A2, 2 žáci B1, 1 žák C1). 
Lze konstatovat, že se ve výsledcích našich žáků v celostátním měřítku neprojevilo 
dlouhodobé omezení osobní přítomnosti žáků v uplynulých dvou letech. V rámci 
komplikovaných podmínek pro vzdělávání se podařilo dosáhnout výsledků, které odpovídají 
předpokladům žáků, a úspěšně rozvíjet jejich studijní potenciál i v průběhu distanční výuky. 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy včetně rozboru výsledků testování bylo 
prováděno rozhovory s pedagogickými pracovníky, při jednáních pedagogické rady, 
metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí. 

 
Část VI. 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Péči o žáky v oblasti prevence rizikového chování zajišťuje školní metodička prevence.  
V rámci své činnosti spolupracuje s odbornými institucemi v oblasti pedagogicko-
psychologického poradenství, poskytuje informace a materiály ostatním pedagogickým 
pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, programy a další akce pro žáky. 
Společně s třídními učiteli, výchovnými poradci, vedením školy a zákonnými zástupci žáků 
se podílí na řešení problémových situací. V rámci konzultačních hodin poskytuje 
poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům. 
Preventivní program školy byl zaměřen především na vytváření pozitivního sociálního 
klimatu mezi žáky, osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických 
principech, na orientaci v problematice rizikového chování, na otázky zdravého životního 
stylu a prevenci kouření.   
Pro žáky 6. ročníku jsme uspořádali na začátku školního roku dvoudenní adaptační kurz.  
Žáci 7. ročníku se zúčastnili online besedy s pracovnicí Policie ČR zaměřené na bezpečné 
užívání sociálních sítí. 
Žáci 7., 8. a 9. ročníku si v průběhu distanční výuky vyplnili dotazník týkající se používání 
internetu a obdrželi individuální zpětnou vazbu, zda dodržují pravidla bezpečného používání 
internetu. 
Ve všech třídách proběhl v závěru školního roku Den pro zdraví s aktivitami na posílení 
vztahů v třídních kolektivech. 
Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou prevence seznamováni na pedagogických 
radách a v  rámci dalšího vzdělávání. Preventivní program školy, program proti šikanování a 
krizový plán jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
Žákům je k dispozici seznam telefonních čísel a kontaktních adres institucí a organizací, na 
které se lze obrátit v případě problémů s  návykovými látkami nebo v krizových situacích.  
 

Část VII. 
 

ÚDAJE  O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v zařízeních dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, v ostatních vzdělávacích institucích a samostudiem. Vzhledem 
k epidemiologické situaci byla převážná část vzdělávacích aktivit realizována formou 
webinářů. 
Další vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na problematiku 
aktuálních legislativních změn, právních předpisů, řízení školy, pedagogické intervence a 
hodnocení žáků.  
Jedna pedagogická pracovnice ukončila studium informatiky pro 2. stupeň v rámci programu 
celoživotního vzdělávání. Jedna pedagogická pracovnice zahájila specializační studium 
koordinátorů ŠVP. 
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Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci Školního 
vzdělávacího programu v  jednotlivých předmětech, uplatňování inovativních metod a forem 
práce, na komunikační dovednosti a práci s třídním kolektivem a rodiči, na problematiku 
distanční výuky a využití digitálních technologií, hodnocení žáků, práci s nadanými žáky, 
mezipředmětové vztahy, výuku matematiky podle metody prof. Hejného a zkvalitnění 
přípravy vyučujících cizích jazyků.  
Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o poznatcích z dalšího vzdělávání při jednáních 
pedagogické rady, předmětových komisí a metodického sdružení prvního stupně. 
 
DVPP – účast na vzdělávacích akcích za období září 2020 – srpen 2021 
 

Název vzdělávací akce Počet účastníků 
Školský zákon – změny a úpravy vyplývající z jeho novely 1 

Práce s chybou v procesu učení I. 1 

Netradiční techniky ve výtvarné výchově 1 

Jak na hyperaktivní dítě  1 

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni 1 

Jak se naučit prosadit svoje zájmy ve vztahu k druhým? 1 

Metodická poradna – podpora ředitelů škol v oblasti řízení 1 

Jak pracovat v běžné třídě s talentovanými dětmi 1 

Komunikace s rodiči 1 

Gradované úlohy v matematice 2 

Aktivity pro zpestření hodin dějepisu na 2. stupni ZŠ 2 

Recept na radost a lásku k češtině 1 

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní – Jak učit sloh bez nudy 1 

Novela právních předpisů od 1. 1. 2021 se zaměřením na dopady ve školství 3 

Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zkoušení 1 

Podporujeme chuť ke čtení 1 

Using Authentic Materials with Teens 1 

Tipy do výuky dějin 20. století 2 

Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu (naživo i online) 1 

Právo ve škole 15 

Hodina matematiky v distanční výuce 2 

Jak porozumět emocím u dětí na 1. stupni? 1 

Aktivním učením ke čtenářské gramotnosti 2 

Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ 1 

Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 1 

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 1 

Slovíčka s aplikací WocaBee 1 

How to make English lessons more interesting 4 

Jak nastavit funkční systém podpory nadaných žáků na škole 2 

Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky 1 

Studium koordinátorů ŠVP 1 

Informatika pro 2. stupeň – program celoživotního vzdělávání 1 

Angličtina pro školskou praxi 1 

Angličtina od začátku 1 

Využití tabletu ve výuce 1 

Webinář pro vedoucí vychovatelky 1 

Bezpečně  v kyber! 1 

Formativní hodnocení v praxi 1 

Online Cambridge Day 1 

Konference Pearson EduOnline 2021 1 

Aby byla skupinová práce efektivní 1 

Badatelská výuka – praktické náměty z přírodních věd 1 

Krajský workshop ICT 1 

Příprava efektivní formy čtenářského deníku 1 

Vedení třídnických hodin – třídním učitelem v postcovidové době 13 

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map 1 
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Canva – kreativní nástroj do každé třídy i kabinetu - začátečníci 1 

Čtení s porozuměním v online hodinách na 2. stupni ZŠ 1 

Jak aplikace WocaBee zlepší úroveň výuky na vaší škole 1 

Beste Freunde aktivně a interaktivně 2 

Praktické tipy pro výuku zeměpisu 1 

Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ  3 

Konference pro učitele 1. stupně 2 

Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ 1 

Hranice (ne)možného v biologii 1 

Biologie a přírodopis prakticky – nejen v době koronavirové 1 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku  2 

Kouzelná hra se slovy (německý jazyk) 2 

Děti v „šedé zóně“ aneb Je to PAS? 1 

Pedagogické intervence – financování a vykazování 1 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 2 

 
Část VIII. 

 

ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH ŠKOLY  A  PREZENTACI  ŠKOLY  NA  VEŘEJNOSTI 
 

V důsledku epidemiologické situace se neuskutečnily plánované aktivity v oblasti zájmové 
činnosti, účasti žáků v soutěžích a olympiádách, činnosti žákovské samosprávy, společných 
akcí pro rodiče a veřejnost a spolupráce s dalšími partnery.  
Některé činnosti byly realizovány pouze v omezeném rozsahu. 
Vzhledem k situaci podával výchovný poradce žákům informace k volbě povolání 
prostřednictvím informačního systému školy a individuálními konzultacemi. 
Pro žáky prvního i druhého stupně byl po dobu osobní přítomnosti žáků ve škole realizován 
program Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. V rámci tohoto programu byli žáci vedeni 
k ekologickému třídění odpadů.  
Na závěr školního roku zpracovali žáci 9. ročníku témata z přírodopisné a environmentální 
oblasti. 
Z prostředků obecně prospěšné společnosti Futurum, jejímž zřizovatelem je škola, byly 
podpořeny aktivity v rámci adaptačního pobytu žáků 6. ročníku, byly pořízeny polepy na 
schody a byly zajištěny finanční příspěvky na projekt Knížka pro prvňáčka a na výukový 
program Ukázka výcviku dravců. 
Veřejnost je informována o práci školy prostřednictvím sdělovacích prostředků, aktuální dění 
ve škole je možno sledovat na stránkách www.erbenova.cz.  
 

Část IX. 
 

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI 
 PROVEDENÉ  ČESKOU  ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena inspekční činnost ze strany České školní 
inspekce – získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období 
distančního vzdělávání žáků, s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. 
 

Část X. 
 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2020/2021 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze 
státního rozpočtu, s příspěvky na provoz od zřizovatele, příjmy z doplňkové činnosti a 
poplatky od zákonných zástupců. 
Z rozpočtu města Blanska získala škola příspěvek na odměňování správce školního hřiště, 
na plat kuchařky pro závodní stravování a část finančních prostředků na plat speciálního 
pedagoga. 

                                                                        

http://www.erbenova.cz/
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                         Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

 

Název školy:   Základní škola Blansko, Erbenova 13 

IČO:                49464191 

                                                                               Příjmy 

 

           v Kč 

Číslo 

řádku 

 

ukazatel 

 

Skutečnost 2019 Skutečnost 2020 Vývojový 

ukazatel 

1 2 3=2/1 

1 Státní dotace  (prostředky od KÚ JmK - odpovídá ř.3 výdajů)  28 307 695,82 34 157 059,00 1,21 

2 Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., aj)* 3 821 000,00 4 384 000,00 1,15 

3 Poplatky od zletilých žáků, rodičů,  zák. zástupců  (ŠD) 230 225,00 130 050,00 0,56 

4 Příjmy z doplňkové  činnosti 117 015,00 49 995,00 0,43 

5 Ostatní příjmy (součet ř. 6 až 17)   2 160 654,34 2 143 969,80 0,99 

6               v tom : - stravné (žáci a zaměstnanci) 1 837 340,00 950 366,00 0,52 

7                           -  grant Comenius  - - - 

8                           - EO-OPVK „Výzva 56“ - - - 

9                           - příspěvek Mürzzuschlag 25 000,00 - - 

10                           - finanční výnosy               52,24 1 200,00 22,97 

11                           - fondy - - - 

12                           - prodej  - - - 

13                           - pronájem - - - 

14                           - věcná režie 10 098,00 279,00 0,03 

15                           - přeúčtování energií  3 096,00  2 544,00 0,82 

16                           - závodní stravování vlastních zaměstnanců  - - - 

17                           - ostatní příjmy 285 068,10 1 189 580,80 4,17 

18                           - aktivace fondů - - - 

19 PŘÍJMY CELKEM (součet ř. 1 až 5) 34 636 590,16 40 865 073,80 1,18 

 

     

* zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka 

 

                                                                  Výdaje 

 
Číslo 
řádku 

ukazatel Skutečnost 
2019 

Upravený 
rozpočet  2020 

Skutečnost 
2020 

%  plnění 
upr. rozpočtu 

Vývojový 
ukazatel 

1 2 3 4=3/2 5=3/1 

1 Investiční výdaje z IF - 522 000,00 521 604,38     99,92 - 

2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ JmK) 6 267 929,34 6 186 000,00 6 186 410,42   100,00 0,99 

 

3   

Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ JmK  

celkem (ř.4+5+9+12+22) 

28 307 695,82 34 157 059,00 34 157 059,00   100,00 1,21 

4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců 20 422 890,00 24 266 523,00 24 266 523,00   100,00 1,19 

5           prostředky na OPPP (součet ř.6 až 8) - - - - - 

6           v tom ostatní osobní výdaje - - - - - 

7                    odstupné - - - - - 

8                    platby j.n. - - - - - 

9          odvody   (součet ř. 10 až 11) 7 327 487,82  8 685 128,00 8 686 005,34  100,00 1,19 

10          v tom : odvody na soc. a zdrav. pojištění 6 916 627,00 8 199 128,00 8 199 317,00 100,00 1,19 

11          FKSP  410 860,82 486 000,00 486 688,34 100,00 1,18 

12 ostatní neinvestiční  výdaje (součet ř. 13 až 21) 557 318,00 1 205 408,00 1 204 530,66   99,92 2,16 

13 z toho učebnice  149 230,00 252 000,00 251 600,32   99,84 1,69 

14           učební pomůcky, školní potřeby 70 766,00   25 000,00  24 933,00   99,73 0,35 

15           plavecký výcvik 72 620,00   40 000,00  39 960,00   99,90 0,55 

16           ochranné osobní pomůcky 12 099,00     8 000,00    7 506,00   93,83 0,62 

17          další vzdělávání pedagogických pracovníků 42 690,00   37 000,00  36 555,00   98,80 0,86 

18           zákonné pojištění  78 962,00   94 000,00   94 287,00 100,31 1,19 

19           DDHM - 673 908,00 674 145,34 100,04 - 

20           náhrady mzdy při DPN 120 151,00   68 000,00   67 894,00   99,84 0,57 

21           preventivní prohlídky zaměstnanců  10 800,00     7 500,00     7 650,00 102,00 0,71 

22 Ostatní účelové dotace  (součet  ř. 23 až 24) - - - - - 

23          zvýšení platů nepedagogických pracovníků   33 073 - - - - - 

24          zvýšení platů pracovníků regionálního školství  33 052 - - - - - 

25          podpora výuky plavání     33 070 - - - - - 

26 VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 2 a 3) 34 575 625,16 40 865 059,00 40 865 073,80 100,00 1,18 

 

Dne:   1. 6. 2021                                  Vypracoval: Ing. Martina Vlasáková                        Odpovídá:  Mgr. Simona Poláková 
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Část XI. 
 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY 
 DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnil tradiční výměnný pobyt s  partnerskou 
školou v  rakouském Mürzzuschlagu. Nebyl realizován ani poslední workshop projektu New 
people for Europe, New Europe for the World, do kterého byla naše škola zapojena, a 
koordinátor v Nizozemí rozhodl i přes prodloužení termínu o ukončení projektu z důvodu 
přetrvávající nepříznivé situace.  
 

Část XII. 
 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Ve školním roce 2020/2021 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. 

 
Část XIII. 

 
ÚDAJE  O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
v Jihomoravském kraji. 

 
 

Část XIV. 
 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve 
školství, se kterou je uzavřena Kolektivní smlouva upravující pracovní podmínky 
zaměstnanců školy, jejich nároky vyplývající z  pracovního poměru, vztahy mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.  
Dodatkem ke Kolektivní smlouvě je Vnitřní platový předpis. 
Zástupci odborové organizace se také podílejí na řešení otázek souvisejících s bezpečností 
a ochranou zdraví při práci a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a ostatních 
zaměstnanců školy. 
Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, písemnou 
formou (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o činnosti školy.  Dva zástupci zřizovatele 
jsou členy Školské rady. Za podpory zřizovatele byla realizována další část rekonstrukce 
elektroinstalace v budově školy. 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se vzhledem k epidemiologickým opatřením 
uskutečňovala převážně prostřednictvím systému Komens a formou on-line konzultací, 
telefonicky a emailem. Zákonní zástupci využili také možnosti individuálních osobních 
konzultací.  
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Část XV. 
 

ZÁVĚR 
 
 

Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům, kteří 
svou aktivitou a úsilím přispěli ke zvládnutí mimořádně náročných úkolů ve školním roce 
2020/2021, jehož průběh byl poznamenán epidemií covid-19. Zaměstnanci školy, žáci i jejich 
rodiče byli postaveni před mnoho nových situací, které přinesla řada opatření souvisejících 
s uzavřením škol, omezením osobní přítomnosti žáků, distanční a rotační výukou a nutnými 
hygienickými a organizačními opatřeními. Pedagogičtí pracovníci se s obtížnou situací velmi 
dobře vyrovnali a díky zodpovědnému a vstřícnému přístupu zajistili vzdělávání žáků jak 
prostřednictvím digitálních technologií, tak také jinými formami podle podmínek jednotlivých 
žáků. V době prezenční i distanční výuky byly realizovány hlavní cíle Školního vzdělávacího 
programu a přes ztížené podmínky byl připraven nový Školní vzdělávací program. 
Uznání si zaslouží rovněž provozní zaměstnanci školy, kteří si velmi dobře poradili 
s výkonem svých pracovních povinností při dodržování zpřísněných hygienických podmínek. 
Velké poděkování patří samozřejmě také rodičům, kteří svou spoluprací a pochopením 
zejména v období distančního vzdělávání podpořili pedagogické pracovníky v jejich úsilí, aby 
i v této složité době dobře připravili žáky na budoucí studium i profesní uplatnění. 
 
V Blansku dne 13. 10. 2021                                                                                               

                                                                                          
                                                                                          Mgr. Simona Poláková 
                                                                                                  ředitelka školy 
 
 
 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/21 byla schválena Školskou radou 
Základní školy Blansko, Erbenova13 dne 25. 10. 2021. 
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Základní škola Blansko, Erbenova 13 
IČO 49464191 

 
 

Výroční zpráva za rok 2020 
 
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
 
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných  žádostí o informace                                             0 
 

§ 18 odst.2 písm.  b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0 
 
§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí rozsudku soudu                                          0 
 
§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutí výhradních licencí                                                0 
 
§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.     0 
 
§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

 
Základní škola Blansko, Erbenova 13 zveřejňuje informace o své činnosti především 
na svých  webových   stránkách   www.erbenova.cz  a  prostřednictvím sdělovacích  
prostředků. 
Byly zodpovězeny telefonické a písemné dotazy, jejichž obsah se týkal skutečností 
souvisejících s běžným provozem školy a na které se nevztahuje informační 
povinnost podle zákona 106/1999 Sb. 
 
 
V Blansku 11. 1. 2021 
Č.j. ERB/5/21 
A.12./A 10 
  
                                                                                  Mgr. Simona Poláková 
                                                                                        ředitelka školy 

 
 

http://www.erbenova.cz/

