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1. Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2014
(sestavený ke dni 25. 3. 2015)

  

Na základě  §  17  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů  v  
platném znění předkládáme údaje o ročním hospodaření obce Vranovice za r. 2014
_____________________________________________________________________________

Údaje o organizaci:

Název: Obec Vranovice
Adresa: Školní 1

691 25 Vranovice
IČ: 00283720
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje:

Telefon: 519 433 103
e-mail: podatelna@vranovice.eu

Obsah závěrečného účtu

Daňové příjmy
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Porovnání příjmů a výdajů
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Komentáře

1.1 Plnění příjmů a výdajů

Rozpočet na rok 2014 byl sestaven a schválen ke dni 20.12.2013 ve výši:
Příjmy 31 140 000,- Kč
Výdaje 26 990 000,- Kč
Financování 4 150 000,- Kč

Během roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření,  která upravila rozpočet na následující 
údaje:
Příjmy 29 492 200,- Kč
Výdaje 24 263 800,- Kč
Financování 5 228 400,- Kč

Skutečnost po konsolidaci k 31.12.2014 činila:

Příjmy 29 147 109,64 Kč 98,83 %
Výdaje 24 115 093,45 Kč 99,39 %

Rozpočet na rok 2014 se podařilo udržet jako přebytkový ve výši 5 228 400,- Kč.
Přebytek rozpočtu byl použit na snížení dlouhodobých bankovních úvěrů.



1.2 Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

Paragraf Skutečnost Rozpočet
schválený

% Rozpočet  
upravený

% Rozdíl

0000 25 310 022,08 23 435 000,00 108,00 25 627 700,00 98,76 317 677,92

1012 Podnikání a restr. v zem. s potr. 7 832,00 35 000,00 22,38 8 000,00 97,90 168,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního 

průmyslu a energetiky 165 413,00 152 000,00 108,82 165 000,00 100,25 -413,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s kaly 2 010 260,00 2 000 000,00 100,51 2 000 000,00 100,51 -10 260,00

3133 Základní školy 87 395,00 65 000,00 134,45 85 000,00 102,82 -2 395,00

3314 Činnosti knihovnické 9 742,00 17 000,00 57,31 10 000,00 97,42 258,00

3317 Výstavní činnost v kultuře 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 Rozhlas a televize 6 270,00 6 000,00 104,50 6 000,00 104,50 -270,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 10 556,00 15 000,00 70,37 15 000,00 70,37 4 444,00

3392 Zájmová činnost v kultuře 118 011,00 100 000,00 118,01 120 000,00 98,34 1 989,00

3632 Pohřebnictví 25 320,00 35 000,00 72,34 30 000,00 84,40 4 680,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené 578 764,00 5 000 000,00 11,58 600 000,00 96,46 21 236,00
3725 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů 246 952,50 155 000,00 159,32 255 000,00 96,84 8 047,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 100,00 0,00
4319 Ostatní výdaje související se 

sociálním poradenstvím 19 100,00 5 000,00 382,00 20 000,00 95,50 900,00
4357 Domovy 394 165,81 0,00 0,00 394 000,00 100,04 -165,81

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 100,00 0,00

6171 Činnost místní správy 105 612,00 95 000,00 111,17 105 000,00 100,58 -612,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z 

finančních operací 194,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -194,25

CELKEM PŘÍJMY 29 147 109,64 31 140 000,00 93,60 29 492 200,00 98,83 345 090,36

1.3 Daňové příjmy - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet
schválený

 % Rozpočet
upravený

% Rozdíl

Sdílené daně                        (Pol: 11xx-12xx) 20 130 715,14 17 550 000,00 114,70 20 136 900,00 99,97 6 184,86
Místní popl.                         (Pol: 133x-134x) 1 060 080,00 1 060 000,00 100,01 1 080 000,00 98,16 19 920,00
Správní popl.                       (Pol: 136x) 51 850,00 40 000,00  129,63 70 000,00 74,07 18 150,00
Daň z nemov.                      (Pol: 1511) 1 251 986,22 1 450 000,00 86,34 1 252 000,00 100,00 13,78
Odvody z vybr. čin.            (Pol. 135x) 284 985,17 500 000,00 57,00 310 000,00 91,93 25 014,83

1.4 Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

Paragraf Skutečnost Rozpočet
schválený

% Rozpočet  
upravený

% Rozdíl

1012 Podnikání a restrukt. v zem. s potr. 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. 

plodin a zvl. veter. 20 572,00 30 000,00 68,57 21 000,00 97,96 428,00

2143 Cestovní ruch 8 934,00 260 000,00 3,44 9 000,00 99,27 66,00

2212 Silnice 3 064 876,00 3 500 000,00 87,57 3 100 000,00 98,87 35 124,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací 2 620 115,00 3 300 000,00 79,40 2 621 000,00 99,97 885,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 105 100,00 105 000,00 100,10 105 100,00 100,00 0,00

2310 Pitná voda 89 686,00 100 000,00 89,69 90 000,00 99,65 314,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s kaly 1 393 619,48 1 600 000,00 87,10 1 395 000,00 99,90 1 380,52



2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3113 Základní školy 2 137 799,00 2 280 000,00 93,76 2 160 000,00 98,97 22 201,00
3119 Ostatní záležitosti předškolní 

výchovy a základního vzd. 20 000,00 500 000,00 4,00 20 000,00 100,00 0,00

3314 Činnosti knihovnické 181 845,00 233 000,00 78,05 183 000,00 99,37 1 155,00

3317 Výstavní činnost v kultuře 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000,00 100 000,00 80,00 80 000,00 100,00 0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova 

hodnot míst. kultur, nár. 703 751,00 50 000,00 1 407,5 710 000,00 99,12 6 249,00

3341 Rozhlas a televize 99 493,00 100 000,00 99,49 100 000,00 99,49 507,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 111 000,00 125 000,00 88,80 111 000,00 100,00 0,00

3392 Zájmová činnost v kultuře 585 130,25 700 000,00 83,59 590 000,00 99,17 4 869,75
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a 

sděl. prostředků 129 999,03 150 000,00 86,67 130 000,00 100,00 0,97

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 68 767,00 500 000,00 13,75 70 000,00 98,24 1 233,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 180 000,00 180 000,00 100,00 180 000,00 100,00 0,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 900,00 50 000,00 39,80 20 000,00 99,50 100,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 072,00 159 000,00 62,94 101 000,00 99,08 928,00

3631 Veřejné osvětlení 366 953,00 400 000,00 91,74 400 000,00 91,74 33 047,00

3632 Pohřebnictví 4 912,00 5 000,00 98,24 5 000,00 98,24 88,00
3633 Výstavba a údržba místních 

inženýrských sítí 49 925,00 350 000,00 14,26 50 000,00 99,85 75,00

3635 Územní plánování 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 

jinde nezařazené 583 663,77 1 000 000,00 58,37 584 200,00 99,91 536,23

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 24 037,00 50 000,00 48,07 25 000,00 96,15 963,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 777 312,04 2 900 000,00 95,77 2 780 000,00 99,90 2 687,96
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 

(jiných než nebezp.) 114 676,00 180 000,00 63,71 115 000,00 99,72 324,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 286 350,80 3 200 000,00 71,45 2 300 000,00 99,41 13 649,20
4319 Ostatní výdaje související se 

sociálním poradenstvím 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a 
občanům soc..n. 58 478,00 3 000,00 1 949,27 58 500,00 99,96 22,00

4357 Domovy 1 953 440,85 1 000 000,00 195,34 1 954 900,00 99,93 1 459,15

5215 Ochrana obyvatelstva 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 84 504,00 70 000,00 120,72 85 000,00 99,42 496,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 127 510,00 270 000,00 47,23 128 000,00 99,62 490,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 129 848,42 1 100 000,00 102,71 1 130 000,00 99,99 151,58
6115 Volby do zastupitelstev územních 

samosprávných celků 33 313,00 0,00 0,00 40 000,00 83,28 6 687,00

6117 Volby do Evropského parlamentu 31 560,00 0,00 0,00 39 000,00 80,92 7 440,00

6171 Činnost místní správy 2 449 157,30 2 200 000,00 111,33 2 450 000,00 99,97 842,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z 

finančních operací 129 998,51 130 000,00 100,00 130 000,00 100,00 1,49

6399 Ostatní finanční operace 169 100,00 0,00 0,00 169 100,00 100,00 0,00

6402
 
Finanční vypořádání minulých let 19 695,00 20 000,00 98,48 20 000,00 98,48 305,00

CELKEM VÝDAJE 24 115 093,45 26 990 000,00 89,35 24 263 800,00 99,39 148 706,55



1.5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Obec v průběhu roku obdržela dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad v 
celkové výši 1 780 155,55 Kč takto:

Transfery z kraje:

Cyklostezka 133 668,- Kč
Kultura - kroje 44 000,- Kč
Územní plán 112 100,- Kč
Požární ochrana 2 117,- Kč
Volby do Parlamentu ČR 40 000,- Kč
Volby do zastupitelstev obcí 50 000,- Kč
Volby do Evropského parlamentu 39 000,- Kč

Transfery ze státního rozpočtu - Úřad práce:
Aktivní politika zaměstnanosti 168 849,- Kč

Transfery z ministerstev:
- životního prostředí 1 120 421,55 Kč (nákup popelnic)
- kultury 70 000,00 Kč (oprava Kapličky)

1.6 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Obec v roce 2014 poskytla ze svého rozpočtu dotace následujícím organizacím, které si o dotace 
požádaly v roce 2013:

Město Židlochovice 4 900,- Kč
Římskokatolická farnost 70 000,- Kč
TJ Sokol Vranovice 90 000,- Kč
SK Vranovice 90 000,- Kč
Junák - svaz skautů a skautek 15 000,- Kč
Myslivecké sdružení Vranovice 20 000,- Kč
Moravský rybářský svaz 20 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz 20 000,- Kč
Český svaz včelařů 9 000,- Kč
SVČ Pohořelice 1 000,- Kč
Asociace rodičů dětí s DMO 49 240,- Kč

Obec uhradila v roce 2014 členské příspěvky těmto firmám:

IDS JmK 105 100,00 Kč
MAS Podbrněnsko 10 510,00 Kč
DSO Cyklostezka Brno - Vídeň 8 408,00 Kč
Muzejní a vlastivědná společnost 500,00 Kč
Svaz měst a obcí 5 983,60 Kč



Obec své hospodaření za rok 2014 nechala přezkoumat auditorem Ing. Františkem Dvořákem. 
Celá zpráva včetně příloh je součástí tohoto závěrečného účtu.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

A.      Vyjádření souhlasu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:  

Na  základě  provedeného  přezkoumání  hospodaření  územního  samosprávného  celku  jsem 
nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření 
Obce Vranovice za rok 2014 není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 
hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.      Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:  

Při přezkoumání hospodaření a územního samosprávného celku Obce Vranovice za rok 2014 
jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

C.      Upozornění na případná rizika:  

Na  základě  ustanovení  §  10  odst.  2  písm.  b)  zákona  č.  420/2004  Sb.,  o  přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v 
budoucnosti.

D.      Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na   
celkovém majetku:
- podíl pohledávek na rozpočtu k 31.12.2014 činil 1,25 %,
- podíl závazků na rozpočtu k 31.12.2014 činil 39,08 %,
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činil 19,63 %.

Návrh závěrečného účtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 30.4.2015.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Ing. Renata Halámková, v.r.

Statutární zástupce

Ing. Jan Helikar,  v.r.

Razítko organizace

OBEC VRANOVICE
Školní 1

691 25 Vranovice
okr. Brno - venkov



2. Plnění rozpočtu

Příjmy roku 2014

Třída 1 - daňové příjmy 22 779 616,53 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy 3 825 197,56 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy 11 850,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace 2 530 405,55 Kč
Příjmy celkem 29 147 106,64 Kč

Schválený rozpočet příjmů: 31 140 000,00 Kč
Schválený rozpočet příjmů po rozp. opatřeních: 29 492 200,00 Kč
Skutečnost příjmů: 29 147 109,64 Kč

Výdaje roku 2014

Třída 5 - běžné výdaje 18 233 819,77 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje 5 881 273,68 Kč
Třída 8 - financování 5 032 016,19 Kč

Schválený rozpočet výdajů: 26 990 000,00 Kč
Schválený rozpočet výdajů po rozp. opatřeních: 24 263 800,00 Kč
Skutečnost výdajů: 24 115 093,45 Kč

Rozbor příjmů a výdajů:

a) shrnutí příjmů a výdajů dle výkazu 040 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků)

Příjmy 29 147 109,64 Kč
Výdaje -24 115 093,43 Kč
Rozdíl - 5 032 016,21

b) celkové shrnutí příjmů a výdajů včetně přebytků hospodaření z minulých let

Příjmy dle výkazu 040: 29 147 109,64 Kč
Přijaté půjčky 0,00 Kč
Přebytky hospodaření minulých let
(stav na účtu k 1.1.2014) 158 826,01 Kč
Celkem příjmů k dispozici 29 305 935,65 Kč

Výdaje dle výkazu 040: 24 115 093,45 Kč
Opravné položky k peněžním operacím
(přenesená působnost) 812 612,63 Kč
Splátky úvěru: 4 328 000,00 Kč
Celkem výdaje: 29 255 706,08 Kč

Rozdíl:
Celkové příjmy: +29 305 935,65 Kč
Celkové výdaje: -29 255 706,08 Kč
=
Stav na účtu k 31.12.2014: 50 229,57 Kč



3. Slovní komentář k výsledku hospodaření

a)  Zhodnocení plnění příjmů a výdajů

Obec Vranovice měla na rok 2014 sestavený rozpočet jako přebytkový ve výši 4.150.000,-Kč. V 
průběhu roku 2014 bylo  přijato celkem pět Rozpočtových opatření. Původní  rozpočet obce  se tak 
změnil na konečnou podobu: příjmy = 29.492.200,-Kč a výdaje = 24.263.800,-Kč.
Rok 2014 lze charakterizovat jako rok, který ukázal,  že snižování nákladů je možné i při  
zajišťování stále nových služeb pro občany naší obce i pro turisty, kteří do naší obce zavítají.
Skutečné plnění Rozpočtu obce bylo zcela dle plánovaných příjmů a výnosů. Celkové příjmy byly 
ve výši 29.147.109,64 Kč, tj. 98,83%. Skutečné výdaje byly  v celkové výši 24.115.093,45 Kč, tj. 
99,39 % plánovaných výdajů.  Skutečný přebytek v hospodaření obce  byl v plné výši použit na 
snížení zadlužení obce. 

Obec Vranovice  nemá vlastní hospodářskou činnost a veškeré příjmy tvoří hlavně daňové příjmy 
(daň  z nemovitostí,  daň  z příjmu  právnických  osob  a  fyzických  osob,  daň  z příjmů  ze  závislé 
činnosti, daň z přidané hodnoty) a dále místní a správní poplatky.
Obec  provozuje  však  tzv.  ekonomickou  činnost,  která  je  definována  jako:  soustavné  dodávání 
zboží,  poskytování  služeb  a  využívání  hmotného  a  nehmotného  majetku.  Pojem  ekonomické 
činnosti tudíž neobsahuje činnosti vykonávané příležitostně. Z ekonomické činnosti je obec povinná 
hradit DPH. Ekonomická činnost (bez DPH) je rovněž jedním z příjmů obce – jedná se zejména o 
provozování čističky odpadních vod a tudíž o příjmy za stočné.
Obec může získat finanční prostředky také prodejem nebo pronájmem movitých a nemovitých věcí, 
tj. například pronájem půdy k zemědělskému obhospodařování, pronájem nebytových prostor  nebo 
prodejem pozemků a ostatního movitého majetku.

Z nedaňových příjmů činily nejvyšší částky položky 2321 (2.010.260,- Kč) za odvádění a čištění 
odpadních vod a položka 1340 (97.746,- Kč ) – poplatek  za sběr a svoz komunálního odpadu. 
Podstatnou  část  příjmů  v  r.  2014 činil  pronájem pozemků a  budov,  včetně  části  nové budovy 
Domu pro seniory, celkové nájemné za r. 2014 bylo ve výši: 510.411,- Kč.

Nejsledovanějšími výdaji jsou každoročně výdaje na celkovou údržbu obce a domů ve vlastnictví 
obce.  Dále  jsou  to  výdaje  na  údržbu  veřejného  osvětlení,  svoz  komunálního  a  nebezpečného 
odpadu.

Rok 2014 potvrdil dlouhodobý trend snižování nákladů obce
Vedení obce se trvale daří snižovat provozní náklady. Od r. 2010 se daří trvale snižovat náklady na 
provoz čističky odpadních vod. Z částky 1,6 mil Kč se podařilo snížit náklady na 1,3 mil Kč v roce 
2014. Trvale se daří snižovat náklady na telefony – za poslední 3 roky o cca 20 tis. Kč, náklady na  
veřejné osvětlení se daří držet na stejné úrovní, i když se rozšiřuje síť veřejného osvětlení, možných 
příkladů je daleko více.
Zavedením systému třídění odpadu se podařilo snížit náklady o cca 300 tis. Kč za rok a naopak 
zvýšit  příjmy za tříděný odpad – EKO-KOM.  Celkové snižování  provozních nákladů se blíží  k 
částce 1 mil Kč za rok. To umožňuje obci držet poplatky za třídění a odvoz odpadu na stejné výši 
již několik let,  od letošního roku platí také slevy na poplatcích těm domácnostem, které poctivě 
třídí.

Stočné je nejnižší v dalekém okolí
Díky úsporám se v naší obci daří držet na stejné výši například i cenu stočného. I přesto, že v 
ostatních obcích cena každoročně stoupá i o několik procent, ve Vranovicích se již 8 let nezměnila a 
patří mezi nejnižší v dalekém okolí. Měnit se nebude ani v letošním roce. Rozdíl mezi cenou, kterou 
účtuje VaK činí až 15 Kč.



Dalšími neméně důležitými výdaji jsou výdaje na kulturu, tělovýchovu, knihovnu a kroniku. Jednou 
z nejvyšších položek na straně výdajů je příspěvek na zabezpečení školní a předškolní docházky 
dětí, který v r. 2014 představoval částku 2.080.000,-Kč. Celkem na provoz Základní a Mateřské 
školy Vranovice bylo v r. 2014 vynaloženo 2.157.799,00 Kč.

Na kulturním, sportovním a společenském životě v obci se významně podílí několik příspěvkových 
a společenských organizací.

Podpora těchto  organizací  je ve dvou hlavních  oblastech.  První  je podpora koordinační,  kterou 
zajišťuje organizační složka Obce Vranovice, Centrum volného času.

Druhou oblastí  podpory  je  oblast  finančních  dotací,  kde  o  výši  dotací  pro  jednotlivé  spolky a 
organizace je rozhodováno při schvalování rozpočtu obce na celý následující rok. Dotace jsou tak 
stabilní a jednotlivým spolkům a organizacím zajišťují základní finanční podporu pro svoji činnost 
na celý rok. Podařilo se tak téměř zcela odbourat  lobování jednotlivců i organizací na jednorázové 
dotace.

Dotace  jsou  pro  jednotlivé  organizace  zcela  předvídatelné  a  jsou  schvalovány  dle  dlouhodobě 
stanovených  podmínek  „Kritéria  pro  rozdělování  dotací  pro  zájmové  organizace“  .  Stanovená 
kritéria hodnotí zejména následující ukazatele: šíři členské základny, práci s mládeží, spravovaný 
majetek, angažovanost pro veřejný život a tradice.

Tímto se vytvořil stabilní a průhledný systém, který je odolný proti jednorázovým, nesystémovým 
požadavkům na finanční podporu. 

Nejvyšší částky tak byly určeny SK Vranovice (90.000,- Kč) a TJ SOKOL Vranovice (90.000,-Kč). 

b) pohledávky a závazky

Celkové pohledávky obce k 31.12.2014 činily 374.140,23 Kč.
Jedná se o jednotlivé faktury za nájemné v r. 2014 a o přeúčtování vodného a spotřeby elektrické 
energie za r. 2014.
Obecní úřad platby pohledávek pravidelně sleduje a případně vymáhá.

Závazky obce k 31.12.2014:
- Závazky z obchodního styku: z běžného obchodního styku: 1.569.754,52,-Kč.
Jedná se o pohledávky, které jsou v dohodnuté lhůtě splatnosti.
- Dlouhodobá půjčka od SFŽP: 2.288.000,-Kč, pravidelně se splácí (roční splátky 1.148.000,-Kč)
- Úvěr od Sberbank CZ, a.s.:  196.453,-Kč, úvěr byl poskytnut na financování koupi pozemků na 
developerský projekt Doliny. Úvěr je hrazen z prodeje pozemků v lokalitě Doliny.
-  Úvěr  od  Sberbank CZ,  a.s.:  12.600.000,00 Kč,  jedná  se  o  jednoúčelový úvěr  poskytnutý  na 
výstavbu Domu pro seniory.  Zbývající  část  se hradí  pravidelnými  měsíčními  částkami  ve výši 
200.000,-Kč.
- Kontokorentní úvěr od Sberbank: kontokorentní rámec je smluvně dohodnut do výše 2 mil Kč a 
je čerpán dle potřeby obce. 

Finanční hospodaření obce je i přes rekordně vysoké investiční akce v r. 2013 stabilizované. 
Zadlužení obce k 31.12.2014 je v naprosto standardní mnohaleté úrovni. Rok 2014 potvrdil 
dlouhodobý trend snižování nákladů obce.



4. Hlavní investiční akce v r. 2014

a) Realizace

Chodníky:

V roce 2014 se realizovala oprava chodníků 
v  ul.  Hlavní,  kde  se  jednalo  o  prodloužení 
opravy  až  k  nádraží  ČD.  Současně  byla 
provedena  rekonstrukce  jedné  strany 
chodníku  na  ul.  Dlouhá.  Oprava  obou 
chodníků se prováděla  současně a  finančně 
byla ve výši cca 800.000,-Kč, včetně DPH.

Rekonstrukce chodníku na ul. Dlouhá

Komunikace: 

Na ulici Květná došlo k opravě a prodloužení komunikace. Po mnoha letech se podařilo vyřešit 
duplicitu vlastnictví pozemku pod částí komunikace na ulici Květná, která bránila dokončení této 
komunikace ke všem rodinným domům na této ulici.
Nepodařilo  se  realizovat  vybudování  chodníků,  parkovacích  stání  a  opravit  komunikaci  v 
lokalitě Kopečky. Pro tuto investiční akci se podařilo získat souhlas od všech majitelů dotčených 
pozemků až v závěru roku 2014. Realizace této investice se tak přesunula do let následujících.

Rekonstrukce slavnostních krojů:

V loňském roce se podařilo dokončit  realizaci  výroby 9 párů rekonstruovaných slavnostních  
regionálních krojů
 
Byla  tak  realizována  myšlenka  rekonstrukce  původního  regionálního  slavnostního  lidového 
kroje, která vznikla již v r. 2007, při přípravě oslav 750 let od první písemné zmínky o obci 
Vranovice. 
Rekonstrukcí  byla  pověřena etnografka  z hustopečského muzea  doktorka Soňa Nezhodová a 
Šárka Seifertová. Rekonstrukce trvala dva roky a vzorový rekonstruovaný pár byl dokončen v r. 
2010.  Celkem má obec od r. 2014 celkem 10 párů nově rekonstruovaných párů kroje.
Určující  prvky vzhledu  kroje  pochází  až  z  roku 1845.  Z této  doby se totiž  ještě  dochovaly 
litografie  a  záznamy  o  tom,  jak  vypadal  kroj  ve  své  původní  podobě.  Jedná  se  o  variantu 
lidového oděvu, která patří do Jihobrněnské oblasti, do níž Vranovice patří.



Turistické a informační centrum (TIC) a cykloturistika

V roce 2014 byla velká pozornost věnována 
rozvoji TIC a služeb pro cykloturistiku.
Za  významné  pomoci  dotací  z  JmKÚ  byl 
realizován  projekt:  Vybudování  doplňkové 
infrastruktury  na  cyklostezkách  procházejí-
cích obcí Vranovice.
Projekt byl  zaměřen na doplnění  informační 
vybavenosti  a  drobného  mobiliáře  pro 
odstavení  kol  pro  cyklisty  na  významných 
cyklostezkách,  které  vedou  obcí  Vranovice. 
Projekt zahrnoval pořízení 5 ks informačních 
tabulí  a  6  ks  dřevěných  uzamykatelných 
stojanů na kola. 

Informační tabule nabízejí – mapu, ukazatel na infocentrum, informace o turistických cílech v 
obci Vranovice, příp. blízkém okolí ve směru cyklostezky.
Hlavním cílem celého projektu bylo  zvýšit  informovanost  o významných turistických cílech, 
které  obcí  vedou,  zvýšit  vybavenost  pro  pohodlné  odstavení  kol  při  odpočinku  cyklistů  a 
zejména směrovat cyklisty na úseky cyklotras, které vedou mimo silnice I. a II. třídy. 

Projekt třídění odpadu

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Projekt byl zahájen k 1.9.2014
Cílem  projektu  bylo  výrazné  snížení  objemu  komunálního  odpadu  a  tím  i  šetření  životního 
prostředí, ale zejména i nákladů na svoz odpadu pro obec i pro občany naší obce.

A jak byl projekt  třídění odpadu v praxi zaveden?
• všichni,  kteří  se  do  třídění  zapojili,  tak  z  obce  obdrželi  zdarma  popelnici  (barevně 

označenou),  s  nálepkou čísla  popisného a příslušným čipem.  S každou domácností  byla 
uzavřena smlouva o zapůjčení popelnic. 

• Na  plastové popelnice,  které má každá domácnost  z dřívějška,  zaměstnanci obce umístili 
elektronické čipy. 

• Občané mohou používat  i  více plastových popelnic  na separaci.  Druhou nádobu je však 
třeba již zakoupit a z obce si nechat připevnit čip.

• Větší popelnice o objemu 240 litrů se mohou používat.
• Sklo se  třídí i nadále do obecních kontejnerů, jejich umístění zůstává stejné.



Obyvatelé Vranovic se zhostili třídění z gruntu. Projevili,  že životní prostředí si chtějí chránit a 
přitom ještě spoří peníze v obecní kase i ve svých peněženkách. Dokazují to první čísla hodnocení 
projektu. Zásadně se snížilo množství komunálního směsného odpadu, jehož likvidace je drahá a 
neekologická a zvýšil se objem tříděného odpadu. 

Více jak 130 obyvatel dosáhlo na slevu 200 korun za svoz a téměř 500 obyvatel na slevu 100 korun. 
Je předpoklad, že finančních zvýhodnění bude přibývat, zvlášť se sezónním svozem bioodpadu. Do 
třídění  ve  Vranovicích  se  postupně  zapojilo  448  domácností,  což  představuje  56  procent  z 
celkového počtu domácností v naší obci. Celkem bylo vydáno 1.437 ks popelnic. 

Objem  svozu  komunálního  odpadu  a  jednotlivých  tříděných  komodit  je  uveden  v  následující 
tabulce:

papír plast sklo bílé sklo bar. komunál
IQ/2013 5,536 t 5,332 t 0,805 t 7,761 t 99,0 t

IIQ/2013 4,242 t 5,819 t 0,989 t 9,533 t 159,6 t
IIIQ/2013 3,918 t 7,730 t 0,947 t 9,125 t 182,7 t
IVQ/2013 3,579 t 7,739 t 1,132 t 8,682 t 155,9 t

2013 CELKEM 19,434 t 26,260 t 3,873 t 35,101 t 597,2 t
biodpad

IQ/2014 4,286 t 6,387 t 1,987 t 12,01 t 119,5 t
IIQ/2014 4,581 t 5,818 t 1,787 t 8,478 t 136,4 t

IIIQ/2014 9,045 t 5,594 t 1,830 t 7,619 t 130,7 t
IVQ/2014 8,800 t 10,024 t 1,730 t 5,190 t 108,1 t 17,400 t

2014 CELKEM 26,712 t 27,823 t 7,334 t 33,297 t 494,7 t 17,400 t

Dosažená čísla ukazují na jednoznačné snížení objemu komunálního odpadu a naopak na zvýšení 
objemu tříděných odpadů. Výsledky tak potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů, 
zejména o způsobu třídění.

Projekt se stal vzorem pro další obce

Koncepce celého projektu se stala vzorem pro mnoho dalších obcí. Vzorem se stal ještě dříve, než 
jsme dokázali vyhodnotit skutečný efekt třídění. Zástupci mnoha obcí a měst jezdí na radu, žádají o 

radu, ptají se na zkušenosti.
Snad i tento fakt dokresluje fakt, že se jedná o zdařilý projekt, který přinese efekt všem – přírodě, 

obci i jejich občanům.

Rok 2014 se tak jistě stane zcela výjimečným ze dvou pohledů:

Podařila se ojedinělá rekonstrukce slavnostních krojů, které pocházely z r. 1845
Do praxe se zavedl projekt:  Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

 
b) Projekční připravenost

Pro následující roky jsou k realizaci projekčně připraveny následující  investiční akce:

- Vzdělávací centrum v budově U Floriánka č. p. 57
V  roce  2013  byla  vypracována  studie  a  v  r.  2014  byla  vypracována  projektová 
dokumentace pro Vzdělávací centrum v budově U Floriánka č.p. 57, které v budoucnu 
bude sloužit výhradně pro vzdělávání. 
V  budově  budou  soustředěny  následující  činnosti:  družina  pro  60  žáků,  knihovna, 
prostory pro Základní uměleckou školu a třídy pro první stupeň Základní školy.



- Park pro aktivní odpočinek
V lokalitě  Hlinek došlo k vyprojektování  Parku pro odpočinek,  který bude soustředit 
veškeré volnočasové kulturní a společenské vyžití.
Projekčně  je  investice  připravena  a  zahájení  prací  je  podmíněno  schválením nového 
Územního plánu.

- Dopravní obytná zóna ve středu obce 
V r. 2014 byla vyprojektována "obytná zóna" v trojúhelníku: ul. U Floriánka, Obchodní, 
Náměstíčko, napojení na ul. Pouzdřanská. Jedná se zejména o dopravní značení, opravu 
chodníků,  zpomalovací  prahy,  opravu  komunikace  a  vyznačení  parkovacích  míst  u 
trafostanice. 

- Sportovně společenský areál Sokolské hřiště
V roce 2014 byly  zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace  pro sportovně 
společenský areál Sokolské hřiště. Tento projekt zahrnuje sportovní halu, venkovní kurty 
určené pro tenis a společenský venkovní areál pro společenské a kulturní aktivity.

               
5. Kulturní a společenský život v obci

Od  října  roku  2009  zajišťuje  kulturní  a  společenský  život  v  obci  Centrum  volného  času, 
organizační složka obce Vranovice.

Kulturní a společenský život v obci v roce 2014 – shrnutí
V roce 2014 se ve Vranovicích uskutečnilo více než 40 kulturních, společenských a sportovních 
akcí. Na jejich organizaci se podílelo Centrum volného času (CVČ), obecní knihovna, kulturní a 
sportovní komise obce Vranovice, místní zájmové spolky a sdružení.
Činnost Centra volného času zajišťovaly v roce dvě zaměstnankyně. Jedna na plný pracovní úvazek 
a jedna na ¼ úvazku (knihovnice).

Přehled nejvýznamnějších akcí konaných pro veřejnost v roce 2014

Pořadí Datum Název akce Pořadatel Místo konání

1. 4.1.2014 Tříkrálová sbírka Charita + farnost Obec, kostel
2. 11.1.2014 7. obecní ples CVČ Sokolovna
3. 12.1.2014 Benefiční novoroční koncert Farnost Kostel
4. 8.2.2014 Hasičský ples SDH Vranovice Sokolovna
5. 1.-31.3.2014 Březen - měsíc čtenářů Obecní knihovna Obecní knihovna
6. 1.3.2014 Vranovický masopust Vranovické baby Obec
7. 8.3.2014 Výstava vín (45. ročník) ČSZ - Vinaři Sokolovna
8. 15.3.2014 Maškarní ples TJ Sokol Sokolovna
9. 15.3.2014 Dětský maškarní bál ZŠ a MŠ Sokolovna
10. 22.3.2014 Mistrovství Moravy v silovém trojboji TJ Sokol Sokolovna
11. 31.3.-2.5.2014 Výstava  obrazů (Jaromír Dráb, Jiří 

Hošpes, Josef Kloupar)
CVČ Obecní knihovna

12. 15.4.2014 Beseda s Josefem Zimovčákem CVČ, ZŠ DPS
13. 19.4.2014 Vranovické jaro 2014 CVČ Hřiště TJ Sokol
14. 25.-27.4.2014 Rybářský výlet do Lanškrouna MRS, MO Vranovice Lanškroun
15. 30.4.2014 Pálení čarodějnic Vranovické baby Hřiště TJ Sokol
16. 1.5.2014 Zahájení sezóny ve vinotéce ČSZ - Vinaři Vinotéka
17. 5.5.2014 Ocenění úspěšných osobností obce CVČ Obecní úřad
18. 23.-24.5.2014 Volby do Evropského parlamentu Obec Obecní úřad, DPS



19. 23.5.2014 Noc kostelů Farnost Kostel
20. 24.5.2014 O pohár Vranovického divočáka (4. 

ročník)
Dom. pivovar 
Vranovické divočák

Náves

21. 31.5.2014 Den dětí - Pohádkový les CVČ Hájek
22. 31.5.2014 Rybářské závody pro dospělé MRS , MO Vranovice Stříbrňák, Jordán..
23. 1.6.2014 Rybářské závody pro děti MRS, MO Vranovice Stříbrňák, Jordán..
24. 17.6.2014 Pasování prvňáků na čtenáře Obecní knihovna, ZŠ Obecní knihovna
25. 19.7.2014 Posezení u cimbálu ČSZ - Vinaři Vinotéka
26. 22.6.2014 Den otevřených dveří - Nábytek Mikulík Nábytek Mikulík Nábytek Mikulík
27. 27.7.-8.8.2014 Dětský tábor TJ Sokol Budislav
28. 16.-18.8.2014 Vranovické hody ČSZ - Vinaři Sokolovna
29. 1.9.-27.9.2014 Vranovické dýňování (3. ročník) CVČ Obec Vranovice
30. 4.10.2014 Cvičení rodičů s dětmi TJ Sokol Hřiště TJ Sokol
31. 4.10.2014 Vranovické Hlinek 2014 (závod traktůrků 

a fréz)
Dom. pivovar 
Vrnovické divočák

Hlinek

32. 6.-12.10.2014 Týden knihoven Obecní knihovna Obecní knihovna
33. 4.-11 10.2014 Podzimní výlovy rybníků a nádrže MRS, MO Vranovice Rybníky, nádrž
34. 10.-11.10.2014 Komunální volby Obec Obecní úřad, DPS
35. 18.10.2014 Babské hody Vranovické baby Sokolovna
36. 19.10.2014 Putování se skřítkem Čteníčkem Obecní knihovna Obec Vranovice
37. 7.11.2014 - 

9.1.2015
Výstava tvorby nevidomých Obecní knihovna Obecní knihovna

38. 8.11.2014 Výstava archivních vín (6. ročník) ČSZ - Vinaři Dům pro seniory
39. 30.11.2014 Rozsvícení vánočního stromu + Vánoční 

jarmark
CVČ Obec Vranovice

40. 5.12.2014 Mikulášská nadílka CVČ Obec Vranovice
41. 24.12.2014 Štědrovečerní zpívání CVČ U Kostela
42. 27.12.2014 Svěcení mladých vín ČZS - Vinaři Dům pro seniory

Obecní knihovna

Ve  srovnání  s  předchozím  rokem  zaznamenala  obecní  knihovna  v  roce  2014  nárůst  jak  v 
návštěvnosti čtenářů, tak i celkových titulech a výpůjčkách. V současné době představuje knihovní 
fond 8.280 titulů. 
V knihovně se během uskutečnily také výstavy a různé čtenářské akce pro děti a dospělé.

Obecní knihovna - srovnávací statistika posledních let

Položka 2010 2011 2012 2013 2014

Návštěvnost 4 840 7 121 7 275 5 761 5 994
Využití PC 502 563 576 544 537
Počet čtenářů do 15 let 88 84 111 126 141
Počet čtenářů celkem 211 222 253 261 268
Počet půjčených knih 8 564 10 489 10 206 9 035 9 543
Knihovní fond 8 147 8 167 7 865 8 020 8 280
Přístup z webu 1 310 2 156 3 385 3 411 3 983
Akce pro veřejnost 26 26 14 15 17



Internetové stránky obce 
Návštěvnost  webových  stránek  obce  Vranovice  www.vranovice.eu je  ve 
srovnání  s  jinými  obecními  weby vysoká  a  pohybuje  se  okolo  80-i  tisíc 
návštěvníků za  rok.  V roce  2014 navštívilo  webové stránky obce  celkem 
79.254 osob. Průměrná měsíční návštěvnost webu byla 6.605 hostů, denní 
průměr se pohyboval kolem 217 návštěvníků. Stránky jsou denně aktualizo-

vány  o  aktuality  a  hlášení  obecního  rozhlasu  a  stránky  jsou  cenným  zdrojem  informací  pro 
občany.Mezi návštěvní rekordy uplynulého roku patřil měsíc říjen, kdy proběhly komunální volby 
a webové stránky navštívilo 8.465 osob. K dalším měsícům s vysokou návštěvností patřilo září 
(7.457). 

Přátel na facebooku stále přibývá
Početnou skupinu přátel obce na facebooku dnes čítá 590 lidí, což je zase 
téměř o šedesát osob více než loni. Obec na sociální síti zveřejňuje a sdílí 
především pozvánky na společenské a kulturní akce.

Vranovický zpravodaj
V roce  2014  bylo  vydáno  každý  sudý  měsíc  jedno  vydání  Vranovického 
zpravodaje, celkem 6 čísel, v nákladu 800 kusů na jedno vydání. V měsíci 
říjnu vyšlo speciální číslo (č. 5) věnované komunálním volbám. Distribuce je 
do  každé  domácnosti  v  obci  zdarma.  Rozsah  zpravodaje  je  12-24  stran. 
Zdarma je ke stažení také na internetových stránkách obce Vranovice.

Turistické a informační centrum (TIC)
Smyslem TIC je nabízet turistům informace z oblasti turistického ruchu, o 
službách,  zajímavostech  a  památkách  v  obci  i  okolí.  Postupně 
zaznamenáváme zvýšený počet turistů, kteří se zde zastavili a předpokládá 
se, že se návštěvnost bude dále zvyšovat.

V roce 2014 získalo TIC certifikaci podle standardů Jednotné klasifikace turistických informačních 
center ČR. Získalo také  turistickou známku a turistické razítko. O turistické známky byl ze strany 
návštěvníků zájem. Jen za první rok se prodaly téměř dvě stovky turistických známek. V orientaci 
cyklistům pomáhají i nové informační panely.

Infocentrum se postupně dostává do povědomí veřejnosti, výhodu je také jeho umístění v prostorách 
vinotéky místních vinařů za budovou obecního úřadu. Společně s vinotékou poskytuje turistům i 
místním příjemné zázemí pro trávení volného času, získání informací a odpočinek.

Kroniky obce Vranovice
Pokračuje  se  v  pracích  na  postupné  digitalizaci  kronik  obce  Vranovice,  počínaje  rokem 1844. 
Soubory jsou zpřístupněny na webových stránkách obce ve formátu PDF.



Kalendář obce Vranovice
Obec Vranovice připravila a vydala dva typy kalendářů pro rok 2015. Jedná 
se o týdenní stolní kalendář a nástěnný měsíční kalendář. Ústředním motivem 
obou kalendářů jsou historické vranovické kroje.

Vranovice v tisku 2014
Prostřednictvím tiskových médií se i nadále daří realizovat propagaci obce. Tiskové zprávy lze najít 
na iternetových stránkách v sekci Napsali o nás. Za rok 2014 jsme jich jen v Břeclavském deníku a 
v Novém životě zaznamenali 75.

6. Zpráva o poskytování informací 
dle Zákona č 106/1999 Sb.

Podle  ustanovení  §  18  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  (dále  jen  "zákon"),  zveřejňuje  povinný 
subjekt obec Vranovice výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytováni informací:

a) počet podaných žádostí o informace celkem 1
b) počet vyřízených žádostí celkem 1
c) odvolání proti rozhodnutí 0
d) vydaných rozhodnutí o odvolání 0
e) podaných návrhů na soudní vyrovnání 0

Podle  §  103  odst.  4,  písm.  e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  odpovídá  starosta  obce  za 
informování veřejnosti o činnosti obce.

Zpráva byla zveřejněna na Úřední desce obce ve dnech: 9.2 – 25.2.2015.

7. Zpráva o zabezpečení finanční kontroly
dle zákona 320/2001 Sb.

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných v obci Vranovice v oblasti 
vlastního hospodaření včetně přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému:
a)
Vnitřní  kontrolní  systém je  založen  na  kontrole  plnění  zákonných  opatření,  na  kontrole  plnění 
rozpočtu a rozpočtových opatření  a na vypracování  a kontrole  plnění  vnitřních  organizačních a 
kontrolních směrnic pro všechny úseky činností. 

Hlavním cílem této finanční kontroly je dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí, 
zajištění ochrany veřejných prostředků. 

Vnitřní kontrolní systém v obci je upraven zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 64/2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí tento 
zákon, vnitřními směrnicemi a obecně závaznými vyhláškami obce a dalšími předpisy.



Soupis vnitřních směrnic a vyhlášek obce:
• Organizační řád
• Jednací řád
• Knihovní řád
• Hřbitovní řád
• Spisový a skartační řád obce
• Směrnice  o účetnictví
• Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
• Směrnice o tvorbě rozpočtu
• Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy
• Veřejná vyhláška Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice
• Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č. 1/2008 o místních poplatcích
• Vnitřní směrnice k přechodu obce na plátce  DPH
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška  č. 2/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích obce Vranovice 

Systém vnitřních směrnic je jednak pravidelně a jednak dle potřeby aktualizován. Směrnice obce 
jsou  uloženy  na  obecním  úřadě  a  jsou  k dispozici  všem  pracovníkům  obce,  dále  členům 
zastupitelstva a členům kontrolního a finančního výboru.

b)
Řídící kontrolu provádí v souladu s dlouhodobými záměry obce a usneseními zastupitelstva obce 
starosta jako příkazce operace hospodářských operací spolu s  účetní. 
Druhy kontrol:
1. předběžná – před započetím hospodářské operace
2. průběžná – průběžné kontrolování hospodaření během roku
3. následná – celkové zhodnocování výsledků hospodaření.

8.  Zpráva o přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 42, je obec povinna dát 
přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Obec Vranovice požádala o přezkoumání svého hospodaření na základě tohoto zákona auditora Ing. 
Františka Dvořáka, a to dne 12.9.2005 – uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

Kontrolou bylo provedeno ověření hospodaření obce podle platných obecně závazných právních 
předpisů a schváleného rozpočtu,  včetně dodržování rozpočtových vztahů ke státnímu rozpočtu, 
závěrečný účet obce, hospodaření obce podle rozpočtu na rok 2014, čerpání účelových prostředků, 
ověření úplného a průkazného vedení účetnictví a jeho správnost (náležitosti účetních dokladů a 
kontrola účetnictví, kontrola pokladny a podkladních dokladů, archivace účetních dokladů, atd.), 
zpracování vnitřních organizačních směrnic a účtový rozvrh, inventarizace majetku a závazků obce, 
porovnání stavu bankovních účtů v rozvaze se zůstatky oznámenými bankovním ústavem, činnost 
zastupitelstva a kontrolního a finančního výboru.



Přezkoumání  hospodaření  auditorem  probíhalo  průběžně  od  počátku  měsíce  února  až  do 
24.3.2015. 

Ověřovatel  na základě provedených kontrol a zjištění v oblasti účetnictví a vedení evidenci obce za 
rok 2014 nezjistil žádné skutečnosti, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření 
Obce  Vranovice  za  rok  2014  není  ve  všech  významných  (materiálních)  ohledech  v  souladu  s 
hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. zprávy auditora.

Ověřovatel   doporučuje předložit   výkaz hospodaření a roční uzávěrku obce za rok 2014   
zastupitelstvu obce   ke schválení.  

Zpráva o přezkoumání hospodaření byla projednána současně  s projednáním Závěrečného účtu za 
r.  2014  v  zastupitelstvu  obce  dne  30.4.2015.  Na  úřední  desce  byla  zveřejněna  ve  dnech  od 
14.4.2015 do 30.4.2015.

9.  Zpráva o činnosti finančního výboru
za volební období 2010 – 2014

Finanční výbor je zřízen a pracuje podle § 119 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích. 
Počet členů finančního výboru musí být lichý, ZO stanovilo,  že počet členů bude 5. Předsedou 
finančního výboru byl zastupitelstvem obce na ustavujícím jednání ZO dne 11.11.2010  v souladu 
se zákonem zvolen člen ZO Martin Hochman. Další členové finančního výboru Ing. Jiří Hladík 
(člen ZO, člen rady obce), Mgr. Oldřich Vybíral ml. (člen ZO), Mgr. Renata Karpíšková a Josef 
Kříž byli zvoleni na jednání ZO dne 9.12.2010 .

Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Za celé volební období byl finančnímu výboru uložen jeden úkol. Finanční výbor se plněním úkolu 
zabýval na dvou jednáních. Úkol byl splněn.

Protože se činnost výboru řídí pouze podle již zmíněného zákona o obcích, je definice náplně jeho 
činnosti, kromě plnění úkolů uložených ZO, velmi obecná. Finanční výbor se na svých jednáních 
zabýval  především  materiály  předkládanými  do  ZO  a  to  zejména  rozpočtem  a  rozpočtovými 
opatřeními,  inventurami.  Finanční  výbor  vypracoval  a  doporučil  ZO ke  schválení  pravidla  pro 
vyúčtování  dotací,  která následně byla  schválena.  Předseda finančního výboru se pravidelně 1x 
ročně účastnil veřejno-správních kontrol v jediné příspěvkové organizaci zřizované obcí Vranovice 
Základní a mateřské škole Vranovice. 
Z každého jednání byl pořízen písemný záznam, který byl následně rozeslán všem členům ZO a 
jeden výtisk je uložen k nahlédnutí na OÚ. 
Členové finančního výboru, kteří nejsou současně členy ZO, byli prostřednictvím předsedy výboru 
průběžně seznamováni  s materiály týkajícím se činnosti  FV. Protože se všichni  členové výboru 
snažili  svědomitě plnit  svoji  funkci,  navrhuji jako předseda výboru odměnu ve výši 1 000,- Kč 
čistého Mgr. Renatě Karpíškové a p. Josefu Křížovi, kteří nejsou členy ZO.

                                                                                                                 Martin Hochman v.r.



10.  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za volební období
2010 - 2014

Činnost KV se řídí zákonem o obcích  č.128 /2000 Sb. v platném znění a konkrétně par. 117 - 119.
Ustavující jednání ZO po volbách v roce 2010  (11.11.2010) stanovilo počet členů KV - pět (§ 118 
odst. 2). Počet členů výboru je vždy lichý). Předsedou byl zvolen Vybíral Oldřich (§ 117 odst. 4, 
předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce). Další členové výboru byly zvoleni na jednání 
ZO č. 7/2010 dne 9.12.2010.

Výbor pracoval ve složení: Vybíral Oldřich, Ing. Dráb Drahomír, Soukal František, Goliáš Petr a 
Šťastný Pavel. Náplní činnosti KV je dle § 119 odst. 3
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b)  kontroluje  dodržování  právních  předpisů  ostatními  výbory  a  obecním  úřadem  na  úseku 
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor jednal pravidelně před jednáním ZO. Připravil zprávu z kontroly usnesení ZO, dvakrát ročně 
se  věnoval  veřejným zakázkám,  sledoval  ukládání  a  podepisování  zápisů  ZO. Výbor  jednal  za 
volební období celkem 23 krát. Podrobnosti dále.

V roce 2011 se výbor sešel  6  krát,  s účastí  83 %. Bylo  překontrolováno 13 usnesení  ZO a  87 
usnesení rady. V závěru roku rezignoval na funkcí člena KV pan Šťastný Pavel. Na jeho místo byl  
zvolen ZO dne 15.11.2011 Mgr. Kukleta Pavel.

V roce 2012 se výbor sešel 7 krát, s účastí 88 %. Projednal 5 usnesení ZO a  78 usnesení rady.

V roce 2013 jednal výbor 6 krát, s účastí 93 %. Překontroloval 5 usnesení ZO a 67 usnesení rady.

V roce 2014 se konala po dnešní den 4 jednání. Účast byla 75 %. Překontroloval  2 usnesení ZO a 
49 usnesení rady.

Ze všech jednání je pořizován zápis (§ 118 odst. 2 Výbor se schází podle potřeby). Usnesení výboru 
se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru) a zasílán všem členům ZO a jedenkrát je 
uložen na OÚ pro možnost k nahlédnutí pro občany.

Jednotliví členové měli účast:
Vybíral O.  23 - 100 %, Dráb D. 20 – 87 %, Soukal F. 19 – 83 %, Goliáš P. 18 – 78 %, Kukleta P.  
14  –  78  %.  Průměr  za  celé  volební  období  je  85  %.  Navrhuji  poskytnout  členům KV (mimo 
zastupitelů)  symbolickou finanční  odměnu ve výši:  Soukal  F.  1000,-  Kč,  Goliáš  P.  1000,-  Kč, 
Kukleta P. 700,- Kč čistého.

Oldřich Vybíral, v.r.

11. Zpráva o práci inventarizační komise a stav majetku obce

Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 29 a § 30 účetní jednotky zjišťují skutečný stav 
v účetnictví. 
Inventarizační zpráva za r. 2014 je uvedena v příloze.



12. Komise Rady obce
Rada si jako své poradní orgány ustanovila komise, které v r. 2014 – do konání komunálních voleb 
pracovaly v následujícím složení:

Komise výstavby a životního prostředí:
Předseda: Ing. arch. Simona Kodýtková

Členové: Ing. Cyril Jebavý

Ing. Josef Dofek 

Ing. Josef Stejskal

Jan Klaiba

Naděžda Rejtková

Luboš Mrkvica

Komise pracovala pravidelně,  scházela se každé druhé úterý v měsíci  a na svých zasedáních se 
zabývala  zejména  připomínkami  k  projektům  obce,  k  projektům  rodinné  výstavby,  kvalitou 
životního prostředí v obci a udržováním pořádku v obci. Dále se členové komise pravidelně podílejí 
na vyhodnocování jednotlivých výběrových řízení.

Komise kulturní a sportovní:

Předsedkyně: Ing. Petra Holásková

Členové: Dagmar Sedláčková (Humpolíková)

Irena Benadová

Pavel Pláteník

Marek Obdržálek

Komise se schází pravidelně,  její členové komunikují  i  operativně při přípravách společenských 
akcí. Udržuje, ale také rozvíjí zavedené tradiční akce, zavádí nové. Cílem komise je vytvořit v obci 
další  kulturní  a  společensko-sportovní  tradice  a  přilákat  na  ně  kromě  domácích  obyvatel  i 
návštěvníky z regionu s cílem zviditelnění a propagace obce Vranovice.

Komise školská:
Předseda: Josef Varmužka

členové: Marie Korčáková

Hana Mazuchová

Ing. Petra Střelcová

Lada Zajícová

Iva Fiemová       

Činnost komise byla pravidelná a aktivně spolupracovala s vedením ZŠ a MŠ.



13.  Výroční zpráva školy
Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 ZŠ a MŠ byla  zpracována samostatně organizací a je 

přílohou Výroční zprávy obce.

14.   Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Sbor měl k 31.12.2014:  29 členů, z toho 24 mužů, 3 ženy a 2 důchodce .

Výborové  schůze  se  konají  vždy  první  pátek  v  měsíci  na  hasičské  zbrojnici  ve  společenské 
místnosti od 18 hodin, mimo dobu letních prázdnin. Výbor pracuje v 7-mi členném složení. Výroční 
valná hromada se konala 12. ledna 2014 na hasičské zbrojnici. Na schůzi jsme mezi námi přivítali  
za obec pana Ing. Jana Helikara, starostu obce a místostarostu Ing. Pezlara, za okrsek č. 3 Žatčany 
velitele okrsku pana Mahovského.

V  roce 2014 sbor  vyjížděl  k požárům, nehodám, námětovým  a prověřovacím cvičením celkem 19 
krát a zúčastnilo se jich v součtu 72 členů. 

Sbor  dobrovolných hasičů mimo odbornou činnost  organizuje společenské a  kulturní  akce jako 
např.:
− tradiční hasičský ples
− dvakrát ročně sběr železného šrotu 
− veřejnou pravou hasičskou zabíjačku. 
Mimo výše zmíněné aktivity se dále aktivně podílí na mnoha dalších společenských akcích v obci, 
jako je např. Den dětí, atd.  
Sbor dobrovolných hasičů měl v r. 2014 rozpočet ve výši 128.000,- Kč. Čerpáno bylo 
127.510,- Kč.

15.   Obec ve sdruženích a svazech
a)  Svaz měst a obcí České republiky (dále jen SMO) 
SMO je organizace s celostátní působností a hájí zájmy menších měst a obcí (snaží se pokrýt celý 
„venkov„) při jednání vládních návrhů na určení daní a zejména potom financování samospráv. 
Sdružuje více než 2.500 obcí a měst z celé ČR.

Organizační struktura  SMO a další podrobnosti jsou na www.smocr.cz. 

b) DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň
Cílem DSO je vybudování bezpečné cyklistické stezky z Brna do Hevlína (hranice s Rakouskem). 
V současné době je zpracována studie na bezpečné úseky a probíhá příprava na územní řízení.

Úsek cyklostezky Brno – Vídeň je součástí cyklistické magistrály Sever – Jih.

V současné době je v DSO sdruženo 23 obcí (v r. 20014 vstoupilo Město Rajhrad). Naše obec je 
zastoupena starostou obce v revizní komisi DSO.

Jedná se v současné době o nejaktivnější a nejpotřebnější sdružení, ve kterém je obec Vranovice 
zastoupena.

Obec Vranovice je vzhledem ke svému napojení na hlavní železniční trasu nepostradatelným uzlem 
pro více cyklistických stezek, které naší obcí procházejí.

V roce 2014 se podařilo získat dotaci z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu na 
výstavbu  cyklostezky v úsecích, které byly projekčně připraveny a bylo vydáno územní stavební 

http://www.smocr.cz/


povolení. Realizace II. etapy výstavby je projekčně kompletně připravena a výstavba bude zahájena 
v měsíci březnu r. 2015.

Do budoucna jistě budou fungující cyklostezky důležitým zdrojem turistiky v naší obci.

c) Místní akční skupina Podbrněnsko, občanské sdružení
V lednu 2014 byly zaregistrovány stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Podbrněnsko, 
kterým se stala obec Vranovice součástí.

Hlavním cílem sdružení je podpora členů a ostatních subjektů v území Podbrněnska v konkrétních 
projektech  a aktivitách, vedoucí k trvale udržitelnému všestrannému rozvoji území.

Území  Podbrněnska  je  definováno  jako území  pokrývající  obce  patřící  do  obvodů Pohořelic  a 
Židlochovic.

Předmětem činnosti MAS bude zejména:

a)  vytvoření a průběžná aktualizace integrované strategie území a její implementace,

b)  vytvoření podmínek pro širokou spolupráci při rozvoji vymezeného území na principu místních 
partnerství dle metody LEADER,

c) iniciování a podpora aktivního zájmu obyvatel  o všestranný rozvoj území,

d)  příprava a vypisování výzev pro předkládání projektů,

e)  metodická  a  administrativní  pomoc  jiným  subjektům  při  zpracování  žádostí  o  dotace  do 
programů EU a ČR.

16.  Způsob zveřejnění
         
Závěrečný  účet  obce  za  r.  2014,  Výroční  zpráva  o  hospodaření  obce  a  Zpráva  o  výsledku 
přezkoumání hospodaření obce  byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vranovice  a na 
webových stránkách obce: www.vranovice.eu

Výroční zpráva byla před schválením v zastupitelstvu projednána Radou obce a finančním
výborem.

Výroční zpráva byla schválena zastupitelstvem obce.

Vypracoval:
Ing. Jan Helikar

starosta obce

http://www.vranovice.org/
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I.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ŠKOLE

1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
Masarykova 178
Vranovice 691 25
telefon, fax: 519 433 110
E-mail: skola@skolavranovice.cz
Internetová stránky školy: www.skolavranovice.cz
IČ 68729928

2. Zřizovatel školy  
 Obec Vranovice
 Školní 1
 691 25 Vranovice
 IČO 283 720 

3. Datum zařazení do sítě škol
1.1.2005 – Rozhodnutí o zařazení  

4. Vedení školy

Ředitelka školy:  Mgr.Hana Pokorná

Zástupce ředitele:  Mgr. Blanka Beňušová

Výchovný poradce:  Mgr.Zdeňka Říhovská

Vedoucí učitelka MŠ: Monika Galbavá, DiS

5. Školská rada

Rada školy pokračuje po volbách do ŠR ze dne 18.4.2013 podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. 
v novém složení.

Členové rady školy:
- za zřizovatele Ing. Jan Helikar; Mgr. Iva Rapcová, Jana Hladká
- za pedagog. sbor Mgr. Blanka Beňušová, Mgr. Romana Nečasová, Monika Galbavá DiS.
- za rodiče Eva Holíková, Erika Suchánková; Irena Benadová
Paní Irena Benadová byla dne 17.6.2013 zvolena předsedkyní školské rady s mandátem na tři roky. 
V dubnu 2014 pí.Benadová na svou funkci rezignovala, zastupující předsedkyní byla zvolena 
pí.Mgr.I.Rapcová. Doplňující volby proběhly 24.6.2014 a novou členkou rady za rodiče se stala 
paní Petra Čeledová. Další řádné volby proběhnou v dubnu roku 2016.

Školská rada velice úzce spolupracuje s ředitelkou školy při řešení všech provozních
problémů a koncepčních otázek týkajících se školy a jejího rozvoje.

6. Charakteristika školy - specializace, rozšířená výuka, zaměření:
Základní škola Vranovice je školou plně organizovanou. Školu tvoří tyto části:
a) budova ZŠ Masarykova 178, kde pracuje 2.stupeň, 3. a 5. třída a 2.oddělení školní družiny

http://www.skolavranovice.cz/
mailto:skola@skolavranovice.cz


b) budova ZŠ U Floriánka 57, kde pracuje 1., 2. a 4.třída a 1.oddělení školní družiny
c) budova MŠ Školní 323, kde pracují třídy Koťátek, Kuřátek a Káčátek
d) budova MŠ Školní 414, kde pracuje třída Žabiček

Škola není nijak specializovaná, ale zaměřuje se na:
- práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  
- práci se žáky s poruchami řeči, a to od MŠ, formou individuální logopedické péče

(v ZŠ zavedeno jako nepovinný předmět)
-     výuku cizího jazyka, a to od MŠ, v ZŠ již od 1.třídy
-     zájmové vzdělávání - velké množství zájmových kroužků a volnočasových aktivit 
-     budoucí profilaci žáků, a to formou volitelných předmětů na 2.stupni ZŠ a projektů, 
      do kterých se zapojuje

II.  PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁNÍ

1. Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola  sdružuje:

Základní škola (1. a 2. stupeň)
Mateřská škola
Školní družina
Školní klub

Počet 
tříd

Počet
ročníků

Počet 
žáků 

Průměrný 
počet 

žáků na třídu

Kapacita 

1.stupeň 6 5 107 17,83 -

2.stupeň 5 4 116 23,2 -

Celkem 11 9 223 20,27 380

Celkový počet žáků zapsaných do 1.ročníku:   29, z toho 5 odkladů školní docházky

2. Školní vzdělávací program

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník
ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice
včetně přílohy pro vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením

350/2013 1.- 9. ročník

3. Mateřská škola – součást základní školy

     MŠ Počet oddělení Počet dětí Počet učitelek Kapacita
Celkem         4      90           6        90

Školní vzdělávací program MŠ : „OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT“, č.j.382/2013



4. Školní družina - součást základní školy

ŠD Počet oddělení Počet dětí
Počet 

vychovatelů Kapacita
Celkem 2 58 2 60

I. oddělení
1. pololetí :  30 dětí    k 31.1. 2014 se jeden žák odhlásil – stěhování
2. pololetí :  29 dětí

II. oddělení
1. pololetí :   28 dětí   k 31.1. 2014 se dvě děti odhlásily a dvě přihlásily
2. pololetí :   28 dětí

Školní vzdělávací program ŠD je přílohou ŠVP ZŠ

5. Školní klub – součást školy

     MŠ Počet kroužků Počet dětí Počet 
vychovatelů

Celkem         13      92           5

Školní vzdělávací program ŠK je přílohou ŠVP ZŠ

Celková kapacita školy a jejích součástí

1. Základní škola:  380  žáků  (naplněnost 58,68 %)

2. Školní družina:  58  žáků  (naplněnost 98 %)

3. Mateřská škola: 90 žáků (naplněnost 100 %)

4. Školní klub: 92 žáků

III.  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY

1. Personální obsazení  

1. stupeň

Jméno učitele aprobace třídnictví + učí
Mgr. Hnízdová Eva Rj, sp.Pg 2.A
Mgr. Lásková Yveta 1.st. 3.A
Mgr. Machová Irena 1.st., Aj pro 1.st. 3.B
Mgr. Stejskalová Petra 1.st. 4.A
Mgr. Sedláčková Jana 1.st. 5.A
Mgr. Nečasová Romana 1.st. 1.A
Mgr. Pokorná Hana 1.st., TV ŘŠ



2 . stupeň

Jméno učitele aprobace, učí třídnictví
Mgr. Odložilíková Svatava M-F 7.A
Mgr. Kovaříková Ludmila Č-Ov 8.A
Mgr. Lastomirská Andrea Bi-Vv 9.A
Mgr. Dostalík Ondřej D-Z 9.B
Mgr. Masaříková Jana M-Ch; metodik prevence 6.A
Mgr. Beňušová Blanka ZŘ, M-Z
Mgr. Pantáková Pavla Nj-Hv
Mgr. Rubášová Alena Čj-Ov, Aj
Mgr. Říhovská Zdeňka Ov-Rj; Volba povolání, 

výchovné poradenství
Mgr. Jakub Kuřímský Inf, Tč, VV
Mgr.Petra Pokorná Č

MŠ

Jméno učitelky zařazení třída
Galbavá Monika, DiS vedoucí učitelka Koťátka
Hladíková Hana učitelka Žabičky
Říhová Drahomíra učitelka Kuřátka
Stulíková Naděžda učitelka Kuřátka
Šturmová Iveta učitelka Káčátka
Bc.Manková Martina  učitelka, logopedka  Koťátka

Školní družina

Jméno funkce
Kneblová Dagmar vychovatelka I.odd.
Zedníčková Zuzana vychovatelka II.odd.

Školní klub
- pracuje ve formě volnočasových kroužků:

Klávesy Pantáková 4. - 9.

Sportovní hry Lastomirská 5. - 6.

Sportovní hry Lastomirská 7. - 8.

Sportovní hry Lastomirská 9.

Hravá logika Vágovszká 
Dvořáková od 3.

Pohybové hry a soutěže Pokorná 1. - 3.



Pohybové hry a soutěže Pokorná 4. -5.

Volejbal Karpíšková 5. -9.

Kroužky organizované školou

Název kroužku Vedoucí
Dyslektický 1.stupně Mgr.Hnízdová
Dyslektický 2.stupně Mgr.Sedláčková
Přírodovědný základ  Mgr.Masaříková
Cvičení z anglického jazyka Mgr.Rubášová
Cvičení z matematiky Mgr.Odložilíková
Cvičení z Čj Kovaříková
Literární Kovaříková
Sboreček Pantáková
Kopaná Dostalík, Hochman
Country Bednářová
Taneční Čápová
Taneční Čápová

2. Údaje o pracovnících školy  (fyzický počet /přepočtený počet)  

1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.
  Fyzický/Přepočten
ý

%

Celkový počet pedagogických pracovníků 24/23,02       100
z toho odborně kvalifikovaných 24/23,02 100

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  1

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce  nastoupili na školu:  2

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  1

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 7

6. Věkové složení učitelů

Učitelé
Věk Muži Ženy
do 35 let 2 6
35-50 let 12
51 a více 4
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem 2 22
Rodičovská dovolená -    2



7.    Romský asistent :   ne   Jiný asistent :     ano – 2 pedagogičtí

IV.  ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE,
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

1. Rozhodnutí ředitele školy

Počet 
rozhodnutí

Počet odvolání

Přijetí k povinné školní docházce         24             0
Odklad povinné školní docházky          5 0
Dodatečné odložení povinné školní docházky          0 0
Další rozhodnutí ŘŠ ve správním řízení:

- o přijetí do MŠ
- o nepřijetí do MŠ
- o přijetí nového žáka
- o částečném nebo úplném osvobození z TV

         
         19
         10
         48 * 
         9

0
5
0

* 16 rozhodnutí o přijetí žáků do příštího 6.ročníku

2. Údaje o přijímacím řízení na střední školy

Vycházející žáci :                     39
              9. třída :                       34
              8. třída :                         4
              5. třída :                         1

V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato :  39 žáků

Na studijní obory se hlásilo :                       26 žáků
                            bylo přijato :                       26 žáků
                 z toho – gymnázia :  5 žáků
SOŠ :                                                          21 žáků
z toho – umělecké :                                    2 žáci
zahraniční ( Rakousko – Retz ):                 2 žáci

Na učební obory se hlásilo :                     13 žáků
                           bylo přijato :                    13 žáků

3. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků %

9. ročník 34 100
8.ročník 4 16,66
5.ročník 1 6,66
Celkem 39                    17,48
4. Přestupy žáků mezi ZŠ



Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  v 1.pololetí odešli 3 žáci - stěhování
 ve 2.pololetí odešel 1 žák – žádost rodičů

Počet žáků, kteří přišli z     jiné ZŠ  :  k 1.9. přišli na školu – 4 žáci – stěhování
                                                      ve 2.pololetí přišel 1 žák – žádost rodičů

V.  Výsledky vzdělávání žáků

.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Opakuje

  I.pol. II.pol.   I. II.    I.  II.  I.  II.
1. 20 20 20 0 0 - - - -
2.       26 26 25   0   1 - - - -
3. 30 24 21 6 9 - - - -
4. 16 13 14 3 2 - - - -
5. 15 8 9 7 6 - - - -

Celkem za I.  
    107 91 89 16 18 - - - -

6. 28 14 10 14 18 - - - -
7. 30 6 9 24 21 - - - -
8. 24 6 7 17 17 1 - - -
9. 34 11 12 23 22 - - - -

Celkem za II. stupeň 116 37 38 79 78 1 - - -
Celkem za školu 223 128 127 94 96 1 - - -

 
     V 2. pololetí udělena tato hodnocení chování a kázeňská opatření:
     Pochvala ŘŠ – 1
     Pochvala TU – 74
     Napomenutí TU – 13
     Důtka TU – 14
     Důtka ŘŠ - 4
     

2. Testování žáků
Škola letos ze své iniciativy a v rámci srovnání tříd a přípravy na budoucí testování provedla testy. 
Využila možnosti vybrat testy z databáze ČŠI.
Testování  4., 5. a 8.ročníku s podporou testů ČŠI – květen, červen 2014.
Navíc zájemcům z 5. a 9.ročníku nabídnuto a zakoupeno domácí testování SCIO + další publikace 
jako příprava na přij.pohovory – využilo 8 zájemců.
Výsledky školních testů:
4.ročník: MA 59%, JČ 69%
5.ročník: MA 77%, JČ  73%
8.ročník: MA 41%, JČ 65%, AJ 55%

3. Snížený  stupeň z     chování  



Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
I.pol. II.po. I.pol. II.pol.

2 2 2 0,89 0,89
3 0 1 0 0,44

4. Celkový počet neomluvených hodin     
      Celkový počet neomluvených hodin na škole:      I.pol.-2 hodiny, II.pol.- 54 hodin
       Průměr na jednoho žáka:                                            I.pol. – 0,009 hodiny, II.pol . 0,242hodin

5. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
    (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)  -  0  žáků

     
a)  počty pracovníků školy

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 učitelka Ov-Rj VŠ 
školní metodik prevence 1 učitelka M-Ch VŠ

b) věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce - - 1/0
školní metodik prevence - 1 -

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
          Školní metodik prevence – studium koordinátorů prevence při DDM Strážnice

d) individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Lehké mentální* 7. 2
Vývojové poruchy chování* 7.,5.,3. 3
* 1 žák integrován s podporou asistenta pedagoga

e) skupinová integrace
Typ postižení Ročník Počet žáků
- - -

Integrace dětí

- Pro všechny integrované žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán na základě 
doporučení PPP Brno, resp. SPC Ibsenova, SPC Sekaninova ve spolupráci s třídními učiteli, 
rodiči, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy a konzultantkou–speciální pedagožkou z PPP 

             VI. Poradenské služby ve škole, prevence rizikového chování



Brno  - pracoviště Židlochovice (Mgr. Kosmáková) a z SPC Ibsenova (Mgr. Doleželová) , 
SPC Sekaninova (Mgr. Ilková).

- Dva žáci jsou integrováni s asistentem pedagoga

- Pro žáky s dyslexií, dysortografií a s dysgrafií je organizovaná skupinová reedukace 
v dyslektickém kroužku pod vedením speciálních pedagogů. 

- Pro integrované žáky i ostatní žáky se SVP byly využívány pomůcky kompenzačního 
charakteru včetně výukových programů na počítačích.

- Škola nezískala prostředky na nákup dalších kompenzačních pomůcek.

- Veškerá problematika integrovaných žáků byla na úrovni školy komunikována mezi všemi 
zainteresovanými stranami – TU a další pedagogové konzultovali dle potřeby mezi s sebou, s 
vedením školy a se ŠPP.

- Integrovaní žáci  i ostatní žáci se SVP jsou hodnoceni v souladu s platnou legislativou MŠMT 
a bylo přihlíženo k typu zdravotního postižení.

- Žáků se SVP bylo na 1. stupni 17 (včetně 2 integrovaných žáků), na 2. stupni 42 (včetně 3 
integrovaných žáků), celkový počet  činí 59 žáků se SVP, což je  26,33 % všech žáků školy.

7. Činnost ŠPP 

Tým školního poradenského pracoviště ve školním roce 2012/2013  tvořily: 
Mgr. Zdeňka Říhovská – výchovná poradkyně
Mgr. Jana Masaříková - metodička prevence 
Mgr. Eva Hnízdová – speciální pedagožka
Mgr. Jana Sedláčková – speciální pedagožka

Činnost školního poradenského pracoviště se ve školním roce 2013/2014 soustředila 
především na tyto oblasti:

• spolupráce školního metodika prevence a výchovného poradce se žáky, třídními kolektivy, 
učiteli a rodiči

• prevence školní neúspěšnosti 

• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s  neprospěchem a žáky nadané

• odborná a metodická pomoc učitelům

• poradenství v oblasti volby povolání

• diagnosticko-poradenská činnost

• minimální preventivní program, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických 
jevů a jejich řešení

• zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči

• spolupráce s ostatními institucemi



 NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Kariérové poradenství:

• základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti

• organizace schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci

• zajišťování skupinových návštěv žáků na Úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

• metodická pomoc pro individuálně integrované žáky

• kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků

• zajišťování a zprostředkování spisové dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP 

• péče o žáky s neprospěchem

Oblast spolupráce s třídními učiteli:

• poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství

• metodická pomoc ostatním vyučujícím 

• pomoc při řešení problémů s absencí 

• práce ve výchovné komisi

• práce se Školním dětským parlamentem

Spolupráce s dalšími institucemi:

koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, 
zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, úřad práce, speciálně 
pedagogické centrum apod.)

 

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

• tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů 
sociálně patologických jevů a jejich řešení

• realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a 
dalších sociálně patologických jevů

• monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

• poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně 
patologických jevů

• koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

• spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 



• koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

• poskytování informačních a metodických materiálů

• aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

NÁPLŇ PRÁCE SPECIÁLNÍCH  PEDAGOGŮ

• práce v doučovacích kroužcích

• zajištění speciálních pomůcek a textů

Statistika ŠPP ve školním roce 2013/2014

Žáci se SVP :                                   60
z toho – 1. stupeň :                           25
              2. stupeň                             35
Žáci integrovaní :                             5
z toho – poruchy chování :                3 
poruchy učení :                                  0
LMP :                                                 2
Žáci vyučovaní podle IVP :             6
Žáci se zdravotním postižením :     5 
Žáci se zdravotním znevýhodněním: 55
Žáci se sociálním znevýhodněním :    0
Žákům se zdravotním postižením byly zakoupeny pomůcky  v celkové hodnotě : 1159,- Kč
Asistent pedagoga :                             2
Dyslektické kroužky :                          2
Žáci navštěvující DK –  2.- 4. třída :    10
                                        5.-9. třída :    17 přihlášených, pravidelně chodí 6
Logopedický kroužek :                        1
Žáci navštěvující LK :                           5
Žáci odeslaní na vyšetření do PPP:   30
z toho – kontrolní vyšetření :               20
                nová vyšetření :                    10
Výchovné komise :                               5
Jednání s rodiči integrovaných žáků : 2. st. – pravidelně 1x měsíčně

                                                1. st. – 2x za rok, jednají hlavně třídní učitelé

Jednání s rodiči vycházejících žáků :     14
Jednání metodičky prevence s rodiči:      7
Provedeno dotazníkové šetření v 5.-9.tř. na téma klima třídy, školy.

Akce v rámci kariérového poradenství

Září                  Návštěva Úřadu práce Brno – venkov – vycházející žáci
Říjen                Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno – zájemci z řad  
                         vycházejících žáků
Listopad           Vycházející žáci individuálně navštívili Veletrh středních škol v Brně



Prosinec            Setkání rodičů a vycházejících žáků se zástupci SŠ ve Vranovicích
                          Informace o přijímacím řízení na střední školy
Leden                Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafická Brno, 

                 seminář : možnosti studia na SŠ grafické, druhy tisku, příprava na dílny 
         zapojeni žáci 8. a 6. ročníku

Březen               Projekt SŠ stavebních řemesel Brno - Bosonohy Šikovné ručičky pro žáky 7. a 8. 
                           ročníku – dílny na střední škole
                           Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno,
                           exkurze do firmy REDA – žáci 8. ročníku
Květen               Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno,
                           seminář : Barvy, tisk, obalová technika – pro žáky 8. a 6. ročníku
Červen               Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno,
                           4 dílny : grafická – výroba kalendáře z vlastních fotografií
                                         knihařská – výroba vlastního deníku
                                         tiskařská – výroba linorytu podle vlastního návrhu
                                         sítotisková – potisk trička podle vlastního návrhu
                            Rozloučení s vycházejícími žáky na obecním úřadě ve Vranovicích
Září – březen      Individuální pohovory s vycházejícími žáky a jejich rodiči

Hodnocení práce Školního parlamentu

Školní parlament se scházel pravidelně každých 14 dní. Během školního roku se vyměnili někteří 
členové školního parlamentu : za 6. A začala pracovat ve školním parlamentu Eliška Kouřilová 
místo Vladimíra Kohouta, za 7. A Natálie Říhová místo Josefíny Petrášové, z parlamentu odešel 
Patrik Ohera z 9.A, nebyl však nikým nahrazen. 
V listopadu se zástupci školního parlamentu zúčastnili Krajského dětského sněmu v Brně
Byl projednán návrh na adopci na dálku, který se dlouhodobě pozdržel při projednávání ve třídách. 
Nakonec se žáci ve třídách rozhodli pro pomoc nemocnému dítěti z ČR – tato pomoc bude 
uskutečněna v příštím školním roce. V důsledku průtahů byla zorganizována pomoc postižené 
Evičce Kopečkové z Pohořelic a to formou sběru víček z PET lahví. Celkem bylo nasbíráno 130 kg 
víček, finanční výtěžek půjde na konto dívenky.
Během školního roku bylo zorganizováno 5 soutěží :
Den v národních barvách
Vánoční výzdoba tříd
Jarní výzdoba tříd
Logo školního parlamentu
Víčka pro Evičku
Řadu zajímavých návrhů, které žáci měli : využívání tělocvičny a školního dvora o přestávkách, 
vysílání hudby školním rozhlasem, …, se začaly postupně realizovat.

Vypracování minimálního preventivního programu školy
-   návrh minimálního preventivního programu vypracován metodičkou prevence 
    Mgr. Janou Masaříkovou
-   zahrnut do plánu školního poradenského pracoviště

Začlenění minimálního preventivního programu do výchovně vzdělávacího programu školy
-   je součástí souboru materiálů plánu práce školy na školní rok 2013/14
-   preventivní aktivity obsahují časově tematické plány jednotlivých předmětů v návaznosti 
    na školní vzdělávací program, zejména prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni, 
    výchova k občanství, výchova ke zdraví a přírodopis na 2. stupni



-   je součástí výchovné práce třídních učitelů v tzv. třídnických hodinách, na výletech, 
    školách v přírodě a jiných mimoškolních akcích.
 Priority prevence 
-   drogové závislosti, především alkoholismus a kouření
-   záškoláctví
-   šikanování
-   vandalismus a sprejerství 
-   virtuální drogy (počítač, televize, video)
-   multikulturní problematika (prevence rasismu a xenofobie)

Spolupráce s rodiči
-   prostřednictvím třídních učitelů a jejich informací na třídních schůzkách
-   poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm 

Podpora vedení školy 
-   vytváří podmínky pro realizaci minimálního preventivního programu
-   umožňuje soustavné odborné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních pedagogických 
pracovníků
-   v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování učitelů
-   zajišťuje vybavení školy metodickými pomůckami a dalšími materiály pro realizaci 
prevence
-   spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence při 
řešení problémových situací
-   společně s ŠMP sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit a pravidelně je 
vyhodnocuje, podílí se na vypracování Strategického plánu prevence školy

Hodnocení minimálního preventivního programu

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/14 (MPP) byl zpracován v návaznosti na 

MPP předcházejících let. 

Úkolem MPP bylo poskytovat žákům, rodičům a pracovníkům školy co nejvíce informací v oblasti 

prevence rizikového chování, vést žáky k osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého 

životního stylu a rozvíjet dovednosti, které vedou k odmítání všech druhů rizikového a 

sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. 

MPP na školní rok 2013/2014 navazoval na Preventivní strategii školy a na výsledky dotazníkového 

šetření, které proběhlo v loňském školním roce v 5. až 9. ročnících. 

Byl aktualizován, jeho součástí je nově plán proti šikaně a podrobnější krizový scénář. 

Na škole bylo ustanoveno školní preventivní pracoviště, druhým rokem pracoval školní parlament. 

Žáci mohli využívat schránku důvěry.

Důležitým úkolem v letošním roce bylo stmelit nově utvářené kolektivy 1. a 6. ročníku pomocí 

adaptačního kurzu a dalších společných aktivit během celého roku. 



V 6. a 7. ročníku se žáci věnovali problematice ochrany zdraví. Zaměřili jsme se na prevenci 

kouření, těžiště práce spočívalo ve spolupráci třídních učitelů na třídnických hodinách, s výchovnou 

poradkyní, která zde vyučovala Výchovu ke zdraví a metodičkou prevence.

Problematika prevence byla zařazena do učebních plánů všech předmětů v jednotlivých ročnících. 

Na ni navazovala široká nabídka pravidelně realizovaných akcí primární prevence a volnočasových 

aktivit. Ve volném čase měli mladší žáci možnost navštěvovat školní klub.

Žáci se během školního roku zapojili do naukových i sportovních soutěží, pracovali v mnoha 

zájmových kroužcích.

Žáci 6., 8. a 9. ročníku se účastnili na společném projektu se SPŠ Grafickou v Brně. 

Škola uspořádala pro rodiče a děti vycházky do okolí, probíhaly edukativně stimulační skupiny pro 

budoucí prvňáčky. Tradičně proběhly akce ve spolupráci s knihovnou ve Vranovicích, Den matek, 

Vranovické jaro, Den otevřených dveří, atd.

V průběhu školního roku 2013-14 byly pro třídy objednány následující preventivní programy :

září  1.A  Adaptační program     TU, ŘŠ

 6.A  Adaptační program     MP, TU, ŘŠ

říjen    6.A  Prevence kriminality   TU

listopad  MŠ Návštěva hasičské zbrojnice 

               8.A  Intervenční program    (PPP Brno)     TU

               1.A  Popletené pohádky, rizika kouření    (PPP Brno)     TU

               2.A  Popletené pohádky, rizika kouření    (PPP Brno)     TU

               6.A  Hasiči Brno, nebezpečí požáru    (Lidická ulice, Brno)     MP

               6.A, 7.A  Proměny dospívání, zdravý životní styl   (lékař)     TU

prosinec 9.A, 9.B  Láska ano, děti ještě ne    (lékař)     TU, VP

leden       5.A  Povídání o důvěře a dospívání    (DDM Lužánky, Brno)     TU

                8.A  Prevence kouření    (DDM Lužánky, Brno)     TU

               6.A  Drogy info, kouření    (Lidická ulice, Brno)     (PPP Brno)     TU

únor       6.A  Kyberšikana   (PČR Brno, Mgr. Čoupek)    MP, TU

                7.A  Komunikace hrou  (PPP Brno)     TU

březen/květen  4.A, 5.A Dopravní soutěž 

duben       9.B  Komunikace hrou  (PPP Brno)     TU            

květen     2.A, 6.A  Hasiči Vranovice    TU

6.A – zapojení do literární soutěže o kyberšikaně  MP

6.A, 8.A – zapojení do dvouletého projektu spolu se SPŠG Brno (grafické dílny)  TU, ŘŠ, VP, MP



3. a 4. ročník měl objednán na květen program o nebezpečí na internetu z DDM Lužánky, projekt 

zrušili pro nedostatek financí.

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo   v     rámci prevence vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Metodička prevence dokončila dvouleté akreditované studium. 

Všichni vyučující se v přípravném týdnu účastnili kurzu Třídnická hodina.

Účast na konkrétních vzdělávacích akcích:

− p. uč. Lastomirská - Studium koordinátora enviromentální výchovy 

− p. uč. Sedláčková - Kočičí zahrada (PPP Brno)

− p. uč. Kovaříková - Řešení problémového chování (NIDV)

− p. uč. Vágovszká - Děti na internetu

− p. uč. Odložilíková - Managment školní třídy, Prevence šikany, Prevence šikany třetích stran 

(ČMOS, soubor 5 částí)

Evaluace MP

− ŘŠ v 1. čtvrtletí zadala v třídách obsáhlý dotazník, který zjišťoval kvalitu pedagogické 

            činnosti, vztah žáků ke škole atd. 

− TU každý měsíc odevzdávali písemnou zprávu metodikovi prevence o situaci ve třídě

− v dubnu všichni učitelé spolupracovali na SWOT analýze

− po intervenčním programu 8. třídě odborník z  PPP vyhodnotil na schůzce s pedagogy   

            zjištěné výsledky, poskytl návod k další práci  

− práce na TH

− dotazníky tříd

− pohovor se třídami

− třídní schůzky – rozhovory s rodiči, připomínky, návrhy

− zástupci tříd dával podněty školnímu parlamentu, spolupracovali s VP

− využití schránky důvěry

− vyhodnocení projektu 6. a 7. tříd – levné je nekouřit, žáci 6. ročníku ve druhém testování 

            prokázali omezení kouření, 3 kouřit přestali, spolupracovali i rodiče

− 8. ročník při realizaci programu o prevenci kouření prokázali velmi dobré znalosti 

            problematiky, úsměvné bylo, že v některých oblastech na vyšší úrovni než přednášející

− v dalších 3 případech vyučující nebyli spokojeni s úrovní přípravy odborníků, kteří 

           pořádali besedy a programy pro děti



Škola pravidelně poskytovala informace rodičům a veřejnosti prostřednictvím webových stránek 

školy, Vranovického zpravodaje, plenárního zasedání SRPDŠ, hovorových hodin, třídních schůzek 

a individuálních konzultací. 

Ve školním roce 2013/2014 jsme neřešili problém konzumace alkoholu ve škole, u dvou žáků se 

objevila nevolnost po konzumaci alkoholu ve volném čase. Objevilo se donášení cigaret do školy. 

Škola podala stížnost majiteli obchodu, ve kterém prodávají žákům cigarety.

 Při plnění MPP jsme nespolupracovali s mezinárodními organizacemi.

V příštím školním roce chceme uskutečňovat aktivity, které povedou k utváření zdravých vztahů 

mezi spolužáky a tím předcházet rizikovému chování ve škole.

MPP sestavený na školní rok 2013/2014 vyhověl potřebám školy.

VII.  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKU

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
2013
Září – Dobré nápady pro výuku v hodinách informatiky I  - Nečasová
           Kázeňské problémy – Kovaříková
           Edukativně-stimulační skupiny – Stejskalová
            Specializační studium metodiků prevence – dokončování studia - Masaříková
Říjen –Příklady výukových programů pro hodiny ICT – Nečasová
            Zákon o pedagogických pracovnících – Pokorná
            Zdravé potraviny – Lastomirská
             Pedagogické dovednosti uč.MŠ – Manková
             Neubližuj mi – modelové řešení šikany – Beňušová

       Workshop: stimulace předškolního dítěte - Stejskalová

Listopad – Právní odpovědnost v hodinách TV – Dostalík
       Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění gr.obtíží– Hladíková
                  Správní řád – Pokorná
                  Relaxační techniky – Šturmová
                  Jak propojit hodnocení dítěte a plánování individualizace v praxi - Stulíková
                  online kurz Využití ICT ve výuce českého jazyka a literatury– Kovaříková

      Fotoškola – Lastomirská
                  Managment školní třídy - Odložilíková
Prosinec – Zákoník práce – Pokorná
                  Pracovněprávní vztahy – Pokorná
                  Bakaláři – Kuřímský
                  Moderní aktivizační m.ve výuce dějepisu – Dostalík
                  Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce - Beňušová
2014
Leden – Bakaláři – Kuřímský
              Odborná příprava metodika prevence – Hanuška
              Personální a mzdová agenda – Koubková, Pokorná
              Dobré nápady pro výuku v hodinách informatiky II  - Nečasová



              Studium didaktiky AJ – Rubášová – téměř celé pololetí
              Prevence násilí na školách – 5 seminářů pořádaných ČMOS - Odložilíková
Únor -    Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. stupni ZŠ –   
               Pantáková
               Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit - Rubášová
Duben – Kočičí zahrada – Sedláčková
              Pedagogické dovednosti uč.MŠ – Manková
Květen - Individuální výchovný program – smlouvy se školou – Beňušová, Říhovská
Červen - Kurz základů první pomoci – 12 učitelů
Srpen – Poruchy chování v základní škole – proškolen celý pedagogický sbor ZŠ
     
  

VIII.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

1. Mimoškolní a volnočasové aktivity

a) Pravidelná činnost Školního parlamentu
    V ŠP pracují volení zástupci 6. – 9. ročníku pod vedením výchovné poradkyně p. uč. Říhovské

b) Akce Školního parlamentu -zajišťoval
- Mikulášskou nadílku, spolupracoval při soutěži o vánoční výzdobu tříd, zorganizoval Barevný den 2. A  ktivity 1. stupně   
1.pololetí
Září

• adaptační týden 1.ročníku (Nečasová)
• dravci – výukový program pro 1.-5.r.
• projektový den Den jazyků

Říjen
• muzeum Brno – 5.A (Sedláčková)
• Bohatýrské pohádky – představení

Listopad
• Fotografování 1.tř.
• Svatomartinské pondělí – 3.,4.r. (Lásková, Machová, Stejskalová)
• Přemyslovci na českém trůně – výukové představení 4.-5.r.
• Popletené pohádky – 1.,2.r. (Nečasová, Hnízdová)
• Dobrodružná Afrika očima cestovatelů – 5.A (Sedláčková)
• Sběr papíru

Prosinec
• Rozsvěcení vánočního stromu
• Beseda Mořské želvy
• Vánoční besídky pro rodiče
• Projektový den Vánoční dílny
• Vystoupení žáků 1.tř. v MŠ (Nečasová)
• Planetárium Brno 5.A (Sedláčková)

Leden
• MO 5.r.(Pokorná)
• Planetárium Brno 1.A (Nečasová)
• Technické muzeum Brno (Sedláčková)
• Planetárium – 3.,4.r. (Lásková, Machová, Stejskalová)



2. pololetí 
  

1. A
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo
27. 3. Návštěva knihovny
14. 4. Exkurze do kravína, Žabčice
30. 4. Divadlo Polárka, Brno „Mach a Šebestová“
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
23. 5. Návštěva školního lesa
28. 5. Dentální hygiena, školení dětí
5. 6. Společná poznávací vycházka s předškoláky z MŠ
12. 6. Školní výlet – Lednice
17. 6. Pasování žáčků na čtenáře
19. 6. DEN HER – sportovní akce

2. A
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo
3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí 
21. 3. Matematický klokan
16. 5. Divadlo Polárka, Brno
26. 5. preventivní program na Hasičce Vranovice
28. 5. Dentální hygiena, školení dětí
2. 6. Návštěva knihovny
13. 6. Školní výlet – Rajhrad, záchranná stanice
19. 6. DEN HER – sportovní akce

3. A
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo
3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí 
20. 3. Návštěva knihovny
21. 3. Matematický klokan
4. 4. Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
28. 5. Dentální hygiena, školení dětí
19. 6. DEN HER – sportovní akce
17. 6. Školní výlet – Hrad Veveří

3. B
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo
3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí 
20. 3. Návštěva knihovny
21. 3. Matematický klokan
4. 4. Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
28. 5. Dentální hygiena, školení dětí
19. 6. DEN HER – sportovní akce
17. 6. Školní výlet – Hrad Veveří

4. A
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo



28. 2. Turnaj – vybíjená (Hrušovany)
20. 3. Návštěva knihovny
21. 3. Matematický klokan
1. 4. Anthropos Brno, Zrcadlové bludiště
4. 4. Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice
10. 5. Dopravní výchova
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
27. 5. Exkurze – vodárna Vranovice
3. 6. Testování – český jazyk (4 ž.)
4. 6. Testování – matematika (4 ž.)
19. 6. DEN HER – sportovní akce
17. 6. Školní výlet – Hrad Veveří

5. A
6. 2. Třídní kolo recitační soutěže
12. 2. recitační soutěž

Anglické divadlo
4. 3. Divadlo Polárka, Brno „Kdo zachrání Isabelu?“
21. 3. Matematický klokan
3. 4. Návštěva knihovny
10. 5. Dopravní výchova
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
23. 5. Návštěva školního lesa
27. 5. Školní výlet – Bučovice
2. 6. Testování – matematika
5. 6. Testování – český jazyk
11. 6. Slezské divadlo – představení
19. 6. DEN HER – sportovní akce

3. Aktivity 2. stupně
1.pololetí
Září

• dravci – výukový program pro 6.-9.r.
• návštěva Úřadu práce – 9.A,B (Říhovská)
• festival vědy – 9.A,B (Odložilíková, Lastomirská)
• adaptační program 6.r.(Masaříková, Pokorná)
• projektový den Den jazyků

říjen
• turnaj v kopané (Dostalík)
• dílna z přírodních materiálů (Lastomirská)
• Strojírenský veletrh (Říhovská)
• Prevence kriminality – 6.A (Masaříková)

Listopad
• Technické muzeum – 9.A (Lastomirská, Pantáková)
• Prezent.program hasiči – 6.A (Masaříková)
• Účast zástupců školního parlamentu na Dětském sněmu v Brně (Říhovská)
• Proměny dospívání – 6.,7.r. (Rubášová)
• Přemyslovci na českém trůně – výukový program 6.-8.r.
• Digital Learning day – 8.A (Kovaříková)
• Intervenční program z PPP – 8.A

Prosinec



• Rozsvěcení vánočního stromu
• Setkání rodičů 9.r. se zástupci SŠ (Říhovská, Pokorná)
• Exkurze do spalovny – 7.r.(Odložilíková)
• Vánoční představení v divadle B.Polívky – 6.r.(Masaříková)
• Beseda Mořské želvy
• Láska ano, děti ještě ne – 9.A,B (Říhovská, Lastomirská)
• Projektový den – Vánoční dílny
• Dárkování 9.B
• Šikovné ručičky – projekt (Dostalík, Lastomirská)

Leden
• LVK Karlov (Dostalík)
• Mexiko – program 7.A (Odložilíková)
• Prevence kouření PPP Sládkova 6.A (Masaříková)
• Preventivní program PPP Sládkova 7.A (Odložilíková)
• Okresní kolo dějepisné olympiády

2. pololetí
6. A

7. 2.  školní kolo Pythagoriády
10. 2. Kyberšikana – program policie ČR
21. 3. Matematický klokan
25. 3. Zeměpisné promítání – Afrika
26. 3. Exkurze MZM Brno
10. 4. Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK)
6. 5. Exkurze do Technického muzea, Brno
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
27. 5. preventivní program na Hasičce Vranovice
29. 5. Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK)
3. 6. Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele
10. 6. Školní výlet – ZOO Brno
11. 6. Slezské divadlo – představení
26. 6. Sportovní dopoledne

7. A
4. 2.  Program (Jan Karafiát) v místní knihovně
7. 2.  školní kolo Pythagoriády
21. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
28. 2. Program prevence, PPP Brno
20. 3. Matematický klokan
21. 3. Projekt „Šikovné ručičky“ – den s řemeslem
25. 3. Zeměpisné promítání – Afrika
12. 5. Preventivní program „Drogy a kriminalita“, Brno
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
3. 6. Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele
11. 6. Slezské divadlo - představení
13. 6. Školní výlet – Adamov – Švýcárna – Josefovské údolí
18. 6. Exkurze do firmy DHL Pohořelice
26. 6. Sportovní dopoledne

8. A



6. 2.  Exkurze do divadla, Brno
7. 2.  školní kolo Pythagoriády
21. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
12. 3. Exkurze žáků na SŠG Brno (Projekt OP VK)
20. 3. Matematický klokan
21. 3. Projekt „Šikovné ručičky“ – den s řemeslem
25. 3. Zeměpisné promítání – JV Evropa
10. 4. Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK)
24. 4. Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
23. 5. Testování - matematika
29. 5. Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK)
2. 6. Testování – angličtina
3. 6. Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele

Testování – český jazyk
4. 6. Testování – český jazyk, angličtina
6. 6. Školní výlet – Brno, Jungle park
11. 6. Slezské divadlo – představení
16. 6. Exkurze žáků na SŠG Brno – knihařská dílna (Projekt OP VK)
26. 6. Sportovní dopoledne

9. A
12. 2. Program „Fyzika hrou“
21. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
21. 3. Matematický klokan
25. 3. Zeměpisné promítání – JV Evropa
5. 5. Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
3. 6. Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele
10. 6. – 11. 6. Školní výlet – Vysočina
26. 6. Sportovní dopoledne

9. B
21. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
21. 3. Matematický klokan
25. 3. Zeměpisné promítání – JV Evropa
10. 4. Program prevence, PPP Brno
15. 5. Školní výlet – Praha, historická + exkurze do čokoládovny
16. 5. Divadelní představení „Liška Bystrouška“
22. 5. Školní výlet – Brno, podzemí
3. 6. Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele
6. 6. Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno
11. 6. Slezské divadlo – představení
26. 6. Sportovní dopoledne

Další (společné) akce:
do 10. 2. pokračování ESS
6. 2. Zimní radovánky (ŠD)

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
11. 2. Zápis do 1. třídy

Turnaj - florbal se SOU Cvrčovice (Vranovice)
13. 2. Valentinská dílna (ŠD)



24. 2. Schůze ŠR
25. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády

Školní kolo recitační soutěže
6. 3. Okresní kolo recitační soutěže 
13. 3. Pověsti z našeho kraje – četba, beseda (ŠD)
16. 3. Maškarní ples
17. 3. Krajské kolo zeměpisné olympiády (M. Mazuch)
19. 3. Turnaj – fotbal (Pohořelice)
20. 3. Okresní kolo chemické olympiády
24. 3. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
27. 3. Okresní kolo fyzikální olympiády

Rozloučení s paní Zimou (ŠD)
29. 3. Dětská country taneční soutěž (Country kroužek)
4. 4. Noc s Andersenem, noc ve škole a čtení pro inspiraci
8. 4. Okresní kolo biologické olympiády
9. 4. PROJEKTOVÝ DEN – Den Země

Okresní kolo matematické olympiády (7.)
10. 4. Velikonoční dílna - zdobení kraslic (ŠD)
15. 4. Vranovický slavík
16. 4. Třídní schůzky všech tříd a Hovorové hodiny
19. 4. Vranovické jaro
23. 4. Den otevřených dveří

Turnaj ve vybíjené pro budoucí žáky 6.ročníku
Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, Pohořelice

26. 4. Vycházka – lužní lesy v okolí Vranovic (ŠD)
28. 4. Schůze ŠR
6. 5. Den matek na OÚ Vranovice (1.st.)
7. 5. Den matek - výroba dárečků pro maminku (ŠD)
13. 5., 14. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
13. 5. Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, Oslavany
15. 5. Beseda s p. Zimovčákem
20. 5. Plavecké závody (4 žáci 3.AB)
21. – 23. 5.  JARNÍ SBĚR PAPÍRU
23. 5., 2. – 4. 6. Testování žáků 5. a 8. ročníku + 4 žáci 4. A
30. 5. – 1. 6. Výlet němčinářů do Prahy
29. 5. Jarní příroda – soutěže družstev v přírodě (ŠD)
9. 6. Schůze ŠR
19. 6. Soutěže a hry na hřišti (ŠD)
25. 6. BRANNÝ DEN
26. 6. Rozloučení se žáky 9. ročníku na OÚ Vranovice

Táborák – rozloučení se školním rokem (ŠD)
27. 6. vyhodnocení 2. pololetí školního roku 2013/2014 a předání vysvědčení

Akce a činnosti školní družiny 

Září:              bramborová tiskátka
                      malujeme na chodník – práce ve skupinách
                      otisk korku  - podzimní motivy

Říjen:           zábavná příroda – otisky přírodnin
                      stopovaná  - celodružinová  hra



                      výroba  papírového draka

Listopad:     návštěva  zahradnictví
                      výrobky z brambor – zvířátka
                      vánoční ozdoba -  společná práce – zaslání do soutěže

Prosinec:     adventní kalendář
                      malování na sklo – vánoční motivy
                      vánoční přáníčka a ozdoby – dílnička
                      posezení s koledami
Leden:         turnaj ve Člověče, nezlob se
                     stolní hokej - turnaj
                     práce s papírem a kartonem – zimní motivy

Únor :         valentýnská dílna – drobné dárečky
                     zimní olympiáda – soutěže
                     karnevalové masky

Březen :      báje a pověsti z okolí  Vranovic – beseda, četba
                     vycházka k řece – rozloučení se zimou
                     život u rybníka – vycházka
                     práce s drobným materiálem – kytky, hmyz

Duben :       velikonoční dílna – zdobení kraslic, výroba přáníček
                     velikonoční motivy – výzdoba oken
                     sobotní vycházka do lužních lesů v okolí Vranovic

Květen :      Den matek – přáníčka a drobné dárečky
                     přírodovědná soutěž smíšených družstev
                     kuželkový turnaj – soutěž družstev

Červen :     sportovní hry a soutěže na hřišti
                    táborák – rozloučení  s rokem a opékání  špekáčků

5. Aktivity mateřské školy
Září

• Barbánek vítá nové děti-dramatizace pohádek žáků z 1třídy

• Noční spaní prvňáčků v MŠ

• Sušárna Vranovice-návštěva kuřátek

• Vranovické dýňování2013-MŠ vítěz kategorie-sestavy a tvary

• Dravci na hřišti-výukový program 

  Říjen
• Jablíčkový den v MŠ-hry s jablíčky,

• Krtek a nezbedná opička-divadélko Rolničky -MŠ

• Vítání podzimu-kloboučkové tvoření s rodiči



       Listopad
• Zamykání zahrady-loučení s podzimem

• Návštěvamístní  hasičské zbrojnice

• Preventivní prohlídka u stomatologa

     Prosinec
• Vystoupení dětí na rozsvěcení stromu

• Výstava a prodej výrobků dětí z MŠ-vánoční jarmark

• Do školky přišel Mikuláš

• Vánoční koncert v kostele-starší děti

• Předvánoční posezení u stromečku s rodiči

• Vánoční příběh-Betlém-divadlo Koráb-MŠ

• Setkání s důchodci-vystoupení dětí na Mikulášském posezení

       Leden
• Návštěva předškoláků v 1. třídě

• Setkání s rodiči budoucích prvňáčků s uč. ZŠ

Únor 
• Zápis do 1. Třídy
• Dlouhý, Široký a Bystrozraký-divadlo Radost-Brno-starší děti
• Vycházka zimní krajinou-poznej své okolí
• Screeningové vyšetření zraku v MŠ

Březen 
• Sněhurka a sedm trpajzlíků-divadlo Koráb-MŠ
• Vítání jara- „topení Morany“
• Maškarní ples-hala Vranovice
• Návštěva místní knihovny ke dni narozenin Jana Karafiáta
• Retro focení v MŠ

Duben
• Den zdraví – „Poznej svého psa“ – jak se chovat ke psům, abychom předcházeli zranění-MŠ
• Barevný velikonoční týden (každý den došly děti do školky v dané barvě trička)
• Otevírání zahrady – dáreček od velikonočního zajíčka
• Zápis do MŠ 
• „Světový den Země“ – poznávací výlet okolím Vranovic, plnění úkolů-ekologie
• Vranovické jaro-vystoupení dětí 
• Barbánek se těší na čaroděje a čarodějnice-procházka obcí v kostýmech
• Kouzelnické vystoupení

Květen 
• Fotografování dětí- společné, tablo
• „Vzhůru nohama“- planetárium Brno–předškolní děti
• Výlet-ZOO Hodonín -mladší děti
• Den rodiny-společná oslava s rodiči-zahrada MŠ



Červen
• Den dětí na školní zahradě-soutěže
• Preventivní prohlídka u stomatologa
• Setkání předškoláků s žáky z 1. Třídy-ZŠ
• Den otevřených dveří pro nově přijaté děti
• „O Budulínkovi“- operka -hráli žáci 7. Třídy-MŠ
• Výlet – Brněnská přehrada-parník- starší děti
• Skákací hrad v MŠ-zahrada
• Sindibádova dobrodružství-divadlo Koráb- MŠ
• Pasování předškoláků-slavnostní rozloučení

Další aktivity v MŠ
Plavecký výcvik-12.9-14.11 2013-Plavecká škola Hustopeče
Angličtina
Country tance
Sboreček
Poznávací vycházka s předškoláky
ESS pro předškoláky

6. Účast školy v soutěžích
       
Soutěže 1. stupně

Sportovní soutěže

Plavecké závody žáků 2.-3.tříd v Pohořelicích – 4.místo družstva, 
účast 4 žáků

Česko se hýbe ve školách plných zdraví –taneční soutěž - 4.místo, 
postup do republikového finále, účast 7 žákyň

Okrskové kolo ve vybíjené, účast 10 žáků

Okrskové kolo McDonaldś cupu – účast 10 hráčů, 3.místo

Vědomostní soutěže

           Olympiáda v anglickém jazyce  - školní kolo
           Účast 26 žáků

Pythagoriáda, 5.A; žáci do okresního kola nepostupovali
1 úspěšný řešitel;
Účast: 15 žáků



Matematický klokan
Účast v kategorii Cvrček: 52 žáků
Účast v kategorii Klokánek: 30 žáků

Jiné soutěže
            
            Vranovický slavík – pěvecká soutěž
            Účast 14 žáků

            
            Soutěž hlídek mladých cyklistů (DSMC)
            Okrskové kolo – účast 8 ml.žáků, kat.4.tříd 2.místo, kat.5.tříd 
                                        1.místo
            Okresní kolo – účast 4 ml.žáků, 3.místo

          
          Recitační soutěž – školní kolo
          Účast 15 žáků

          
          Výtvarná soutěž s Albatrosem
          Účast 20 žáků 1.A

         
         Soutěže ve sběru papíru, starých mobilů – školní kolo – podzim, 
          jaro, účast většiny žáků 1.st.

Soutěže 2. stupně

Vědomostní soutěže

Zeměpisná olympiáda, 6.A (nachystáno, neproběhlo), 7.A, 8.A
Účast: 0 – 4 – 7 žáků
V okresním kole: Z8 Pavelková Romana 20.;
                             Z7 - Uchytilová Lenka 26.
                             Z9 – Marek Mazuch 1.
V krajském kole: Z9 – Marek Mazuch

Pythagoriáda, 8.A; žáci do okresního kola nepostoupili
Žádný úspěšný řešitel;
Účast: 12 žáků
6.A – školní kolo – 10 žáků, do okr.kola nepostoupili

Matematický klokan
Účast v kategorii Benjamín: 20 žáků
Účast v kategorii Kadet: 18 žáků

         
          Biologická olympiáda 



          Okresní kolo kat.D: Lucie Fridrichová 14.
                                           Romana Pavelková 21.

         
          Chemická olympiáda
          Školní kolo 9.r.: účast 9 žáků
          Okresní kolo 9.r.: Marek Mazuch 17.
                                       Tereza Lastomirská 20.
                                       Kristýna Svobodová 25.

          
           Matematická olympiáda
           Školní kolo 6.r. – účast 12 žáků, všichni neúspěšní řešitelé
                              7.r. – účast 3 žáci, okresní kolo Lenka Chytilová 26.
                               9.r. – účast 2 žáci, okresní kolo Roman Lízal 12.

          
           Dějepisná olympiáda
           Kat 9.r. – okresní kolo - Marek Mazuch 6.

          
          Olympiáda v českém jazyce
          Šk.kolo: účast 10 dětí
          Kat.9.r. – okresní kolo Tereza Lastomirská 19.
                                                  Gabriela Fojtíková 59.

          
          Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo
          Účast 18 žáků

          Fyzikální olympiáda – školní kolo – účast 4 žáci
                                              Okresní kolo – Vojtěch Kříž 16.

Jiné soutěže
            
           Vranovický slavík – pěvecká soutěž
            Účast 12 žáků

         
           Soutěž ve sběru účtenek COOP – účast 9.A

             
          Školní kolo Recitační soutěže – účast 12 soutěžících
          do okresního kola postoupila Marta Brhelová

            Celostátní výtvarná soutěž mandala dětem – 
            Filip Žákovský – umístění do 50.místa, věcná cena



          SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU, STARÝCH MOBILŮ –  
           JARO, PODZIM

        školní kolo - účast většiny žáků 2.st.

        
       Fotosoutěž „Fotíme přírodu“ – školní kolo

         Bezpečně v kyberprostoru – povídka žákyň Richterové a     
         Dofkové oceněna

Soutěže MŠ

Vranovické dýňování 2013-MŠ-vítěz kategorie  sestavy a tvary
Výtvarná soutěž –časopis Informatorium-Svět kolem nás
Tomáš Benda-oceněn knihou                                                     
Tomáš Brychta-obrázek otištěn na titulní straně červnového časopisu

7. Účast žáků a pedagogů na životě v obci

1.   Žáci a učitelé naší školy se v prosinci 2013 zúčastnili oslav vánočních svátků pod názvem 
Rozsvěcení vánočního stromu. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout kulturní vystoupení našeho 
pěveckého sboru a dětí MŠ.

 2. Pro rodiče nových žáků, tedy prvňáků a šesťáků, škola uspořádala informativní schůzky, na 
kterých rodiče informovala o všech podrobnostech týkajících se přestupu žáků.

 3.  V rámci zkvalitnění výuky a kariérového poradenství spolupracujeme též se středními 
školami, pro vycházející žáky a jejich rodiče jsme připravili prezentaci středních škol a učilišť.

4.   Tradičně se škola podílí na organizaci Vítání občánků na Obecním úřadě, kde se o kulturní 
program stará školní pěvecký sbor.

5.   Pro rodiče 1.st. byla uspořádána vánoční besídka, besídka ke Dni matek aj. 

6.   Pro veřejnost školní sbor zpíval při Rozsvěcení vánočního stromu, vánočním a novoročním  
      koncertu v kostele, na Den matek, při společném zpěvu se Smíšeným sborem z Hustopečí při 
      bohoslužbě ve Vranovicích, při rozloučení s 9. ročníkem.

7.   Škola uspořádala ve spolupráci s kulturním centrem Vranovice besedu s J.Zimovčákem pro 
      podporu onkologicky nemocných dětí.

8.   Již tradičně škola pořádala v březnu Dětský maškarní ples, kterého se účastnilo asi 150 dětí 
      s doprovodem. Na organizaci se podílelo i SRPDŠ. Ples se konal za podpory sponzorů. Byl 

připraven kulturní program s bohatou tombolou.
9. Pro veřejnost škola nachystala i několik výtvarných dílen – podzimní inspirace, vánoční tvoření, 

jarní dílna aj., které byly součástí slavností v obci.



X.  VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

1.   Provedené kontroly   ze strany České školní inspekce   
    
2. Opatření   provedená na základě zjištění České školní inspekce  : 

3. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

a) Státní kontrola Hasičského záchranného sboru JM kraje – 14.11.2013- dodržování povinností dle 
§23 a 24 zákona č.293/2000 Sb. – bez zjištění závad
b) finanční kontrola zřizovatele ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. – 12.12.2013 - bez zjištění závad 
v čerpání prostředků od zřizovatele

X.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
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I. Úvod

Základní škola a Mateřská škola Vranovice hospodaří jako příspěvková organizace s vlastní 
právní subjektivitou od 1. července 1999. Součástí školy je mateřská škola, školní družina, školní 
klub a do 30.6.2013 školní jídelna.  

Systém zpracování  účetnictví  se řídí  příslušnými ustanoveními  zákona č.  563/1991 Sb.,  o 
účetnictví,  vyhláškou  410/2009  Sb.  a  Českými  účetními  standardy  pro  některé  vybrané  účetní 
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sbírky. Organizace vede účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu. Postup zpracování  účetních dat  upravují  vnitřní  účetní  směrnice.  Účetní 
data jsou zpracovávána na PC s využitím programu P-KOMPLEX od firmy Multisoft-2000, v.o.s. 
Hustopeče.

Vedle  hlavní  činnosti  provozuje  příspěvková  organizace  doplňkovou  činnost,  kterou  je 
stravování  cizích  strávníků  ve  školní  jídelně,  pronájem  prostor  a  prodej  učebních  pomůcek  a 
svačinek  pro  žáky  školy.  Výnosy  a  náklady  spojené  s prováděním  prací  a  služeb  v doplňkové 
činnosti sleduje organizace v účetnictví odděleně od výnosů a nákladů činnosti hlavní.

     Finanční  prostředky organizace  získává  ze  státního  rozpočtu  prostřednictvím odboru školství 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  od Obce Vranovice, z vlastní doplňkové činnosti a z darů.



II. Finanční prostředky přidělené KÚ JMK Brno

     Krajský úřad Jihomoravského kraje přidělil škole v roce 2013 finanční prostředky na 
přímé náklady na vzdělávání a na projekt Podpora logopedické prevence.
Přímé náklady na vzdělávání jsou prostředky na mzdy, zákonné odvody, FKSP a ostatní  
neinvestiční výdaje. V částce ostatní neinvestiční výdaje jsou zahrnuty částky na učebnice, učební  
pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků, odbornou literaturu, ochranné pracovní  
pomůcky a další. 

  Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých na přímé náklady na  
  vzdělávání v roce 2013:

Ukazatel Poskytnuto
k 31.12.2013 

v Kč    

Čerpáno
k 31.12.2013

v Kč

B 1 2
Neinvestiční dotace- přímé náklady na vzdělávání  celkem 
(účelový znak 33353) 12 000 000,00 12 000 000,00
V tom:   
Platy 8 669 000,00 8 669 000,00
OON (dohody) 27 000,00 27 000,00
Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)              3 304 000,00 3 304 000,00

 Podrobné čerpání částky 3 304 000,00 Kč je rozvedeno v následující tabulce: 
Ukazatel Poskytnuto

k 31.12.2013 
v Kč

Čerpáno
k 31.12.2013

v Kč

B 1 2
Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) 3 304 000,00 3 304 000,00
Z toho čerpáno:
Učebnice          80 264,00
Učební pomůcky 54 563,90
Učební pomůcky SVP 2 408,00
Učební pomůcky 1. třída, integrované děti 4 300,00
Cestovné 17 006,00
Plavání 15 785,00
Náhrada nemoc 28 932,00
Sociální a zdravotní pojištění 2 943 605,00
4,2 0/00 34 545,00
Tvorba FKSP 86 979,30
Vzdělávání zaměstnanců 27 869,00
Ochranné pracovní pomůcky 7 742,80

Projekt Podpora logopedické prevence probíhá v mateřské škole. Jeho cílem je rozvíjení řečových  
dovedností dětí předškolního věku a zlepšení pracovního prostředí pro zajištění logopedické  
prevence.
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých na projekt Podpora logopedické prevence v roce 



2013:

Ukazatel Poskytnuto
k 31.12.2013 

v Kč    

Čerpáno
k 31.12.2013

v Kč

B 1 2
Neinvestiční dotace-Podpora logopedické prevence 
(účelový znak 33044) 84 398,00 84 398,00
V tom:   
platy 3 000,00 3 000,00
OPPP (dohody) 29 700,00 29 700,00
sociální a zdravotní pojištění 1 020,00 1 020,00
FKSP 30,00 30,00
ostatní běžné výdaje (pomůcky)              50 648,00 50 648,00

Z prostředků Obce Vranovice jsme projekt podpořili zakoupením 2 dětských stolků a pomůckami 
v celkové hodnotě 6 293,- Kč.

III. Projekt EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Škola získala účelovou dotaci od MŠMT, sekce řízení Operačního programu EU na projekt 
v rámci  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  (OP  VK).  Dotace  byla 
schválena ve výši 1 233 263,- Kč.   

První záloha byla zaslána prostřednictvím zřizovatele v listopadu 2011 ve výši 739 957,80 
Kč a druhá záloha v únoru 2013 ve výši 493 305,20 Kč.
V roce 2012 bylo vyčerpáno 170 675,- Kč, v roce 2013 - 831 058,70 Kč, celkem k 31.12.2013 - 
1 001 733,70 Kč. Zůstatek 231 529,30 Kč byl převeden k 31.12.2013 do rezervního fondu školy.

Podrobné čerpání za rok 2013 uvádíme v následující tabulce:

Účet Název Náklady-Kč
501.5800 EU – Učební pomůcky          8 612,00
501.9500 EU – Ostatní spotřeba materiálu             100,00
512.1200 EU – Cestovné          2 208,00 
518.1900 EU – Ostatní sužby        18 150,00 
521.1800 EU – Platy PP          3 224,00
521.1900 EU – Platy NP          2 500,00
521.4000 EU – OON – manažeři – NP        21 200,00
521.4100 EU – OON – individualizace - PP        46 252,00
521.4200 EU – OON – dumy      200 100,00
524.1800 EU – ZSP – PP             806,00
524.1900 EU – ZSP – NP             625,00
524.2800 EU – ZZP – PP             290,00 
524.2900 EU – ZZP – NP             225,00
525.1800 EU – 4,2 0/00 – PP                8,00
525.1900 EU – 4,2 0/00 – NP               10,50 
527.1800 EU – Tvorba FKSP – PP               32,20
527.1900 EU – Tvorba FKSP – NP               25,00
527.2200 EU – Vzdělávání zaměstnanců        18 040,00



558.4000 EU – Náklady z DDHM      428 791,00
558.4100 EU – Náklady z DDNM        79 860,00
Celkem     831 058,70

IV. Prostředky přidělené Obcí Vranovice a jejich čerpání

Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo rozpočet pro naši organizaci na rok 2013 ve výši 
2 100 000,- Kč.  

Přehled nákladů a výnosů v hlavní činnosti za rok 2013
           

Účet Název Náklady-Kč Výnosy-Kč
501.1000 Spotřeba potravin        530 649,00
501.2000 DDHM do 999,- Kč          40 923,35 
501.2100 ŠK-DDHM do 999,- Kč          26 168,10
501.2200 ŠD-13-DDHM do 999,- Kč            9 768,00
501.2300 ŠD-12-DDHM do 999,- Kč            9 300,00
501.2400 DDHM do 999,- Kč – Pr.Pod.log.p               921,00
501.3000 Čisticí prostředky          52 607,49
501.4000 Kancelářské potřeby          30 573,23
501.6000 Materiál na opravu a údržbu          15 450,78
501.8000 Odborná literatura, noviny,časopisy            9 745,20
501.8200 ŠK-časopisy            1 668,00
501.9000 Ostatní spotřeba materiálu          63 301,07
501.9200 ŠD-13-spotřeba materiálu            7 553,60
501.9300 ŠK-spotřeba materiálu            2 351,00
501.9400 Maškarní ples-odměny, spotř. mat.            8 115,00
501.9600 Dary-podpora aktivit- spotř. mat.            4 864,00
501.9700 ŠD-12-spotřeba materiálu            7 048,20
501.9800 MŠ-3-edukace – spotřeba materiálu            1 591,10
502.1100 Energie - zemní plyn        531 718,91
502.2000 Energie – elektřina        267 753,11
502.3000 Vodné          31 420,46
502.3100 Stočné          19 814,26
511.1000 Opravy a udržování        257 113,92
512.1100 Cestovné            1 486,00
518.1000 Ostatní služby          26 433,66
518.1200 Pronájem sportovní haly          50 000,00
518.1700 Ostatní služby – doprava               334,00
518.1800 Ost. služby (z darů)            6 220,00
518.3000 Poštovné            3 862,50
518.3200 Revize          45 942,92
518.4000 Účetní poradenství            4 709,00
518.4500 Programy, aktualizace programů          28 557,00
518.5000 Zpracování mezd          61 537,10
518.5500 Údržba systému PC          18 282,00
518.6000 Poplatky za telefony          73 665,95
518.6100 Internet          22 612,01
518.7000 Odvoz odpadu          30 412,32



518.8000 Odvoz fekálií            1 725,00
518.9000 Bankovní poplatky          13 202,00
521.1300 Platy – dovoz obědů          39 873,00
521.1400 Platy – učitelky MŠ - prázdniny          20 402,00 
521.1500 Platy – rozdělení tříd          80 000,00
521.1600 Platy – ranní družina          11 824,00
521.1700 Platy ŠK – vlastní zdroje            5 736,00 
521.2200 OON – přednášky – vlastní zdroje            1 260,00
521.2300 OON – edukace – vlastní zdroje            5 484,00
521.2500 OON - logopedie            8 700,00
521.2700 OON – kroužky – vlastní zdroje          18 751,00
521.2400 OON - ICT            3 960,00
524.1300 ZSP – dovoz obědů            9 967,00
524.1400 ZSP – učitelky MŠ - prázdniny            5 101,00
524.1500 ZSP – rozdělení tříd          20 000,00
524.1600 ZSP – ranní družina            2 956,00
524.2300 ZZP – dovoz obědů            3 584,00
524.2400 ZZP – učitelky MŠ - prázdniny            1 836,00
524.2500 ZZP – rozdělení tříd            7 201,00
524.2600 ZZP – ranní družina            1 065,00 
524.2700 ZZP – kroužky – vlastní zdroje               516,00
525.1300 4,2 0/00 – dovoz obědů            1 117,00
525.1400 4,2 0/00 – učitelky MŠ - prázdniny                 86,00
525.1500 4,2 0/00 – rozdělení tříd               558,00
525.1600 4,2 0/00 – ranní družina                 22,50
527.1300 Tvorba FKSP – dovoz obědů               398,73 
527.1400 Tvorba FKSP – učitelky MŠ               204,02 
527.1500 Tvorba FKSP - rozdělení tříd               800,00
527.1600 Tvorba FKSP – ranní družina               118,69
527.1700 Tvorba FKSP – kroužky – vlastní zdr.                57,36 
527.2100 Vzdělávání zaměstnanců          12 592,00
527.3000 Lékařské prohlídky zaměstnanců            1 200,00
527.5000 Příspěvky na stravování zaměstnanců          20 162,40 
538.1000 Jiné daně a poplatky            1 000,00 
542.1000 Jiné pokuty a penále            1 000,00
549.5000 Pojištění majetku          18 823,50
549.6000 Pojištění právní ochrany          25 726,80
549.8000 Krácení DPH koeficientem          25 429,09
551.1000 Odpisy DHM          33 176,00
558.1000 Náklady z DDHM        307 700,50
558.1300 Náklady z DDHM - ŠK          10 342,00
558.5000 Náklady z DDHM – z ost. darů          15 301,00 
558.6000 Náklady z DDHM – Podp.log.preven.            5 372,00
601.1000 Výnosy za obědy, svačiny        487 270,00
601.1100 Výnosy za obědy - zaměstnanci        65 008,21
648.1000 Čerpání fondů        34 500,00 
649.1000 Ostatní výnosy z činnosti          7 397,19,77
649.1100 Ostatní výnosy – bez nákladů        41 266,67
649.2000 Úplata za předškolní vzdělávání      195 435,00
649.2100 Úplata ŠD        30 520,00



649.2200 Úplata ŠK        64 240,00
649.2300 Úplata edukace          6 934,00
649.5000 Ostatní výnosy – poškození učebnic          2 163,00
662.1000 Úroky             311,04
672.1000 Výnosy VMVI z transferů    2 100 000,00
Celkem 3 048 803,83 3 035 045,11
Výsledek hospodaření – hlavní činnost                           - 13 758,72 

Přehled nákladů a výnosů ve vedlejší činnosti za rok 2013
           

Účet Název Náklady-Kč Výnosy-Kč
501.1001 Spotřeba potravin      183 901,14
501.2001 DDHM do 999.00             103,70
501.3001 Čisticí prostředky          2 284,90
501.6001 Materiál na opravu a údržbu             227,26
501.9001 Ostatní spotřeba materiálu             122,93
502.1111 Energie - zemní plyn        16 511,35
502.2001 Energie – elektřina          9 005,30
502.3001 Vodné          1 304,77
502.3101 Stočné             825,54
504.1001 Prodané zboží - mléko        58 053,70
504.2001 Prodané zboží - ostatní        22 576,05 
504.3001 Prodané zboží – učební pomůcky        45 640,55
511.1001 Opravy a udržování          1 748,63
518.1001 Ostatní služby             406,00 
518.3001 Poštovné               62,50
518.3201 Revize             874,84
518.4001 Účetní poradenství             171,00
518.4501 Aktualizace programů             150,00
518.5001 Zpracování mezd             551,82
518.6001 Poplatky za telefony          1 102,92
518.7001 Odvoz odpadu          1 346,03
518.8001 Odvoz fekálií             575,00
521.1001 Platy        72 570,00
524.1001 ZSP        18 143,00  
524.2001 ZZP          6 531,00
525.1001 4,2 0/00             340,00
527.1001 Tvorba FKSP             725,70
549.5001 Pojištění majetku             440,20
601.1001 Výnosy za obědy            336 694,90
601.1201 Výnosy za vl.výrobky - ostatní          7 086,00
603.1001 Výnosy z pronájmu          7 609,96
604.1001 Výnosy z prodaného zboží-mléko        58 052,38
604.2001 Výnosy z prodaného zboží-ostatní        22 575,89
604.3001 Výnosy z prodaného zboží-uč.pom.-        50 808,28 
Celkem    446 295,83    482 827,41
Výsledek hospodaření – vedlejší činnost                              36 531,58  



V. Výsledek hospodaření

Náklady v Kč Výnosy v Kč + zisk/- ztráta
Hlavní činnost   16 025 260,53    16 011 501,81 - 13 758,72   
Vedlejší činnost        446 295,83         482 827,41     36 531,58
Celkový výsledek hospodaření     22 772,86    0,

VI. Kontroly hospodaření

V roce  2013  byla  provedena  ze  strany  zřizovatele  jedna  veřejnosprávní  kontrola  dne 
12.12.2013 a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření organizace.

XI.  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  ROZVOJOVÝCH

A  MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ A PROJEKTŮ

1.   Naše škola byla zapojena do projektu zdravé výživy Školní mléko, v rámci kterého si žáci 
školy mohou ve školním bufetu zakoupit za sníženou cenu mléko a mléčné výrobky.

2.   Žáci 1. stupně byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, díky kterému dostávají 1x za 14 dní 
zdarma čerstvé ovoce.
 
3. V září se naše škola zapojila do soutěže, kterou vyhlásila společnost Centropen.
Cílem soutěže bylo nasbírat do 31. 1. 2014co největší počet vypsaných rollerů označených
„TORNADO“. Za každé došlé TORNADO věnuje CENTROPEN částku 0,10 
Kč nadaci Konto BARIÉRY.
Do soutěže se zapojily děti 1. stupně. Na škole U Floriánka se vybralo 58 per, na hlavní budově děti 
nasbíraly 76 per. Celkem jsme tedyodeslali 134 per.

1. Naše škola je aktivně zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EU 
peníze školám v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem 
S     Evropskou unií zlepšujeme školu  . 
Za účelem systematické podpory vzdělávání byly vybrány pro školu tyto aktivity:
- individualizace výuky
- inovace výuky (tvorba DUMů)
- vzdělávání pedagogických pracovníků 
Naše škola v rámci tohoto projektu získala 1 233 263 Kč, které byly a budou účelově využity.
K 18.4. 2013 byla škole schválena poslední 5.monitorovací zpráva, všechny finanční prostředky 
byly účelně vyčerpány.

2.  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 a 
2014.
Název projektu „Pravidelná logopedická péče v mateřské škole Barbánek Vranovice vedená 
odborníky s podporou efektivních logopedických pomůcek“.
Projekt podpora logopedické péče v předškolním vzdělávání v roce 2013 - 14 byl prováděn na MŠ 
Barbánek ve Vranovicích od září 2013 do června 2014 a bude pokračovat i v dalším školním roce 
do prosince 2014. Péči zajišťovaly dvě logopedky, konkrétně Mgr.Jana Sedláčková a Bc.Martina 



Manková, obě učitelky MŠ. Logopedie  byla koncipována jako individuální péče za přítomnosti 
rodičů s časovou dotací 20 minut na jedno sezení týdně. Rodiče byli  vedeni k pravidelné docházce, 
aktivní spolupráci a následnému procvičování mluvních cvičení s dětmi doma.
Ve dnech 4.- 12.9..2013 byla provedena depistáž mezi 89 dětmi v MŠ. Pro naši práci bylo 
vytipováno celkem 30 dětí, těžší případy logopedických vad jsme směřovaly ke klinickému 
logopedovi. Každá učitelka tak začala pracovat s 15 dětmi. U každého  dítěte učitelka vedla 
individuální plán, zaznamenávala pokroky a nedostatky.
Práce logopedek průběžně zkvalitňována moderními pomůckami. Logopedická zrcadla, počítače i 
se stolky pro děti, tak, aby co nejvíce byla podpořena názornost výuky, knihy s říkadly, zajímavé 
hry. Paní učitelky byly vybaveny flash disky, na které si uložily softwarové vybavení pro výuku a 
vedly na nich veškerou administraci.
Pro péči byl vytipován prostor, kde by děti i učitelky měly k práci klid. Jednalo se konkrétně o 
ředitelnu MŠ a třídu Žabiček , kde výchova probíhá pouze v dopoledních hodinách.
V průběhu měsíce prosince  a června bylo zorganizováno předávání diplomů coby závěrečného 
osvědčení o práci v logopedickém kurzu. 
Každé osvědčení obsahovalo i zmínku o tom, že financování kurzu zajišťovalo MŠMT.
Veřejnost se o projektu dozvídala nejen ze stránek školy, ale jeho propagaci jsme zajistili i v 
místním Vranovickém zpravodaji.
Paní učitelky nejen že vedly děti při jednotlivých sezeních, ale taktéž vedly plány individuálního 
dětmi pracovat i nadále. Protože paní učitelka Sedláčková bude v příštím roce vyučovat v 1.třídě, 
bude na předškolní výchovu navazovat i v základní škole. Mladší děti, které budou zůstávat v MŠ, 
povede i nadále pí.uč.Manková. 
Mnohým dětem se již hlásky povedly vyvodit, ale je třeba ještě hlásku zafixovat procvičováním. 

3. Škola se zapojila do projektu Dobrý anděl a bude podporovat vážně nemocné dítě. Škola má již 
své registrační číslo, podporu zahájí v říjnu 2014.

4. Škola pokračovala v projektu Šikovné ručičky.

5. Škola se zapojila do projektu Střední školy grafické Brno jako partner ve výzvě 44 „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“. Projekt 
podporuje zájem žáků o technické vzdělávání, žáci se účastnili přednášek a dílen. 

Projekty, které jsou ve stádiu příprav:
1. OPVK – oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení
- škola by měla zapojit 16 pedagogických pracovníků pro proškolení a práci s moderními 

technologiemi (TBL). Podle počtu zapojených pak škola může získat zdarma tato zařízení (1 
zařízení do max. 20 000,-Kč). Škola podepsala smlouvy a čeká na schválení projektu.

     

       2. Erasmus + 
   -     škola přijala nabídku zapojení do mezinárodního programu, a to s partnery ze Slovenska a 
         Polska. Cílem by měla být mobilita žáků a učitelů (výměnné stáže). Škola podepsala 
         smlouvy a čeká na vyjádření národní agentury SAAIC.
            
                3. Na základě Výzvy č. 55 OP VK: Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách 
a školských zařízeních podává Národní institutu pro další vzdělávání žádost o finanční podporu 
svého projektu s pracovním názvem Cizí jazyky pro život. Škola si vybrala 
aktivitu „Zvyšování úrovně jazykových znalostí žáků, učitelů a ostatních pracovníků základních 



škol v kontextu se zaváděním metody CLIL do výuky“.

XII.  SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI   
           PARTNERY PŘI  PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Na naší škole je ustavena Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství České republiky. 
Výbor ZO ČMOS velmi dobře spolupracuje s vedením školy při řešení mnoha různých otázek a 
problémů týkajících se především pracovně-právních záležitostí zaměstnanců školy.

2. Ředitelka školy se pravidelně účastní všech akcí určených pro vedoucí pracovníky na OŠMT
 (porady ředitelů), školu zastupuje při jednání s úřady a spolupracuje především s vedením obce 
Vranovice.

3. Při škole pracuje Sdružení rodičů a školská rada, se kterými vedení a ředitelka školy 
spolupracují. Výsledkem je vytváření co nejlepších podmínek a nejvhodnějšího  
prostředí pro výuku a výchovu žáků naší školy.

5. Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje naše škola s dalšími organizacemi, které nabízejí 
vzdělávací a výchovné pořady, programy, soutěže, besedy a semináře. Tyto akce doplňují a zpestřují 
školní výuku žákům nebo slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků: 
-   NIDV Brno
-   SSŠ Brno
-   SVČ Lužánky
-   DDM Junior
-   Knihovna J. Mahena
-   Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
-   Moravské muzeum
-   Technické muzeum
-   Zoologická zahrada
-   Anthropos
-   Botanická zahrada
-   Rezekvítek – školské zařízení pro EVVO
-   Lipka - školské zařízení pro EVVO
-   Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Polárka
-   Divadlo Radost
-   Kulturní centrum Vranovice
-   Farnost Vranovice
-   PPP Brno, Židlochovice   
-   Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)
-   SDH Vranovice
-   TJ Vranovice aj.

6. Prostory školní tělocvičny slouží k veřejné tělovýchovné aktivitě vranovických dětí a 
občanů, např. kondiční cvičení pro ženy, aerobic, taneční kroužky aj. 



XIII.  ZHODNOCENÍ  A  ZÁVĚR

Posláním naší školy je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli dobře připraveni ve všech 
složkách výchovy a vzdělání na vyšší typy škol, kam přecházejí. V systematické práci s nimi je 
vedeme k samostatnému myšlení, ke každému z nich přistupujeme individuálně a snažíme se o 
všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáka.

Učíme je stanovit pravidla chování a dodržovat je, spolupracovat a komunikovat, získávat sociální 
dovednosti, utvářet si pozitivní postoje k sobě samému i k druhým.

Myslím si, že sbor pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců naší školy vytváří žákům 
velmi dobré podmínky jak pro získání základního vzdělání, tak pro rozvoj jejich individuálních 
zájmů a jejich profilace tak, aby všechny získané znalosti, vědomosti a dovednosti mohli uplatnit ve 
svém budoucím životě.

Ve Vranovicích 1.9.2014

Mgr. Hana Pokorná, v.r.
ředitelka školy
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