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1 Základní údaje o základní škole 

 

 
 
 
 
Adresa školy:   Bezručova 141, 411 48 Křešice 
 
Ředitelka:   Mgr. Lenka Špittová 
 
Kontakty:   tel.: 416 786 144 
 
e-mail:   www.zskresice.cz 
 
IČO školy:   750 03 635 
 
REDIZO školy:  600 081 371 
 
IZO:    102 305 765 
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:   Obec Křešice 
 
Adresa zřizovatele:  Nádražní 84, 411 48 Křešice 
Kontakty:   tel.: 416 786 109 
e-mail:   oukresice@pvtnet.cz 

starosta.kresice@nextra.cz 
 

IČO zřizovatele:  002 63 851 

Školská rada:  
Mgr. Ivana Latislavová,  
Bc. Magdalena Chladilová,  
Ing. Kamila Kloubská/Michal Mančal 
Lucie Krehanová,  
Marie Myšáková,  
Bc. Jana Kostnerová 
 
 

Předseda:   Mgr. Ivana Latislavová 
e-mail:   Ivana.Latislavova@seznam.cz 
 
 

http://www.zskresice.cz/
mailto:oukresice@pvtnet.cz
mailto:starosta.kresice@nextra.cz
mailto:Ivana.Latislavova@seznam.cz
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Základní školu Křešice zřídila obec Křešice (viz zřizovací listina, vydaná dne 1. 1. 2003 
obcí Křešice, dále změna zřizovací listiny ze dne 14. 11. 2005) jako příspěvkovou organizaci. 

 
Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne 7. 3. 2007, s 

účinností od. 1. 9. 2007, č.j. 5555/2007-21.  
Identifikátor právnické osoby: 600 081 371.  
Ve školním roce 2014 – 2015 navštěvovalo 3 třídy školy celkem 46 žáků. 

 

Škola je umístěná v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek – zahrada pro MŠ 
a nově vybudované multifunkční hřiště pro ZŠ. Dále je školou využíván neoplocený sousední 
pozemek s vybudovaným umělým svahem pro zimní využití. 

Budova školy je typem malotřídní školy založené v roce 1924, budova postavena 
v roce 1925. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých 
ročníků, dané počtem žáků v jednotlivých ročnících a dalšími faktory. Škola není plně 
organizovaná. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 75 žáků, 
kapacita školní družiny je 25 žáků. Škola je integrovaná s Mateřskou školou. Do školy v 
současné době dojíždějí děti z obcí Křešice, Zahořany, Nučnice, Okna, Hoštka, Litoměřice. 

Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování dětí v I. odd. MŠ je řešeno dovozem ve 
várnicích, v II. odd. výtahem. 

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje 
stravování pro žáky ZŠ, děti MŠ, občany důchodového věku a pro členy zastupitelstva obce.  
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2 Obory vzdělávání, učební plány 
 

 

V 1. - 5. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání.  

 

Předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 9 9 9 8 7 

Cizí jazyk 1 - 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Informační  a komunikační  technologie - - - - 1 

Prvouka 2 3 3 - - 

Přírodověda - - - 1 1 

Vlastivěda - - - 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Celkem 21 22 25 25 25 
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3 Pracovníci školy 

 

K 31. 12. 2014 na škole pracovalo:  
 
učitelé:                                   4   
vychovatelé:                           2  
asistent pedagoga:                  1  
provozní zaměstnanci:           4  
pracovníci školní jídelny:       5 
Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na zkrácený pracovní úvazek.  
 
K 30. 6. 2015 na škole pracovalo: 
 
učitelé:                                    4   
vychovatelé:                           3 
asistent pedagoga:                  1  
provozní zaměstnanci:           5  
pracovníci školní jídelny:       5  
Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na zkrácený pracovní úvazek.  
 

Hledisko odborné kvalifikace (na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících) 

Všichni učitelé splňují předepsanou kvalifikaci. Vychovatelky ŠD mají středoškolské 
vzdělání. 

Asistentka pedagoga má středoškolské vzdělání. 
Cizí jazyk vyučuje 1 učitelka splňující kvalifikaci pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ, má VŠ 

vzdělání pg směru. 
 

3.1 Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ 

 

do 35 let 2 

36 – 45 let 2 

46 – 55 let 1 

nad 55 let 0 

důchodový věk 0 

Celkem 5 
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3.2 Provozní pracovníci 

Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují, např. hospodářka školy je 
absolventkou rekvalifikačního kurzu s ekonomickým zaměřením. Uklízečka a údržbář 
absolvují v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. 

3.3 Pracovníci školní jídelny  

 
Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracuje jedna vyučená 

kuchařka a dvě pomocné kuchařky. 
 

 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Do 1. ročníku byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl 29. 1. 2014. 
Celkem bylo u zápisu: 16 dětí 
Celkem bylo do 1. třídy k 1. září 2014 zařazeno: 12 dětí 
Odklad školní docházky byl povolen u: 4 dětí 
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5 Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2014/15 jsme zaznamenali 3 změny v pohybu žáků, odchod Blobel Maik  
(3. ročník), příchod Hájek Václav (3. ročník), Kleker Jiří (3. ročník) – stav k 30. 6. 2015 byl 49 
žáků. 
 

ročník 1. 2. 4. 3. 5. celkem 

Počet žáků 12 16 3 9 9 49 

Počet tříd 1 1 1 3 
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5.1 Plnění učebních osnov 

V 1. - 5. ročníku jsme pracovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání ZŠ Křešice. 

Na začátku školního roku byly projednány základní úkoly a každý z vyučujících 
zkontroloval a doplnil tématické plány a časové rozvržení učiva v souladu se ŠVP. Vyučující 
při sestavování plánů počítají s určitou časovou ztrátou, proto nedošlo během školního roku 
k vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na opakování. 

 

5.2 Celkové hodnocení práce v ročnících 

1. ročník  

Velmi dobrý kolektiv žáků, všichni se aktivně zapojili do výchovně vzdělávacího 
procesu. Častá skupinová a kooperativní činnost, spolupráce s rodiči většinou bez problémů. 
Skvěle se osvědčilo nově zavedené nevázané písmo Comenia Script. Žáci si ho rychle osvojili, 
odpadlo zdlouhavé nacvičování. Většina žáků již v 1. pololetí obstojně četla, na konci 2. 
pololetí již žáci aktivně pracovali s textem. Rovněž se osvědčila výuka matematiky metodou 
prof. Hejného. Osvojení některého učiva trvalo žákům trochu déle, bylo však efektní a trvalé. 
Třídu vedla Mgr. Jitka Círusová.  

2. a 4. ročník  

Ve spojené třídě se plně uplatnil princip spolupráce a vzájemné pomoci. Žáci obou 
ročníků se ve všech předmětech doplňovali, mnohdy mladší radili starším. Třídu vedla Mgr. 
Ivana Latislavová. 

3. a 5. ročník 

Jednalo se opět o spojenou třídu s nezbytnou spoluprací mezi mladšími a staršími 
žáky, a to formou skupinové práce nebo smíšených dvojic. Třídu vedl Mgr. Jiří Černý za účasti 
asistentky pedagoga Petry Ďurišové. V matematické soutěži „Matematický klokan“ se žáci  
3. ročníku umístili nejlépe ze všech žáků na naší škole. 
 

5.3 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Z vyšetření v PPP nebo SPC jsme během školního roku obdrželi se souhlasem rodičů 
poradenské zprávy žáků. Šlo převážně o stanovení diagnózy – speciální vzdělávací potřeby, 
obnovení platnosti poradenské zprávy a výchovné problémy. 

V tomto školním roce jsme měli dva žáky, kteří byli vzděláváni podle IVP. Podle těchto 
plánů se s žáky pracovalo s požadavky na finanční náklady na učební pomůcky a na mzdu 
učitele ze strany státního rozpočtu. Ve 3. třídě s jedním žákem pracovala asistentka 
pedagoga. 
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Kromě těchto žáků jsme na škole měli žáky, u nichž jsou diagnostikovány dyslektické, 
dysortografické, dysgrafické nebo dyskalkulické obtíže, dále prospěchové problémy, 
neurotické obtíže, zdravotní a kázeňské problémy. I u těchto žáků uplatňujeme individuální 
přístup na základě spolupráce třídního učitele a vyučujících s rodiči žáků, s dětským lékařem, 
s PPP a SPC v Litoměřicích. 

 

5.4 Akce během školního roku 2014/2015 (kulturní pořady, soutěže, exkurze) 

září 2014 
1.  zahájení školního roku v tělocvičně 
4.  focení prvňáků pro MF Dnes   
12.  Úštěcké schody  
20.  slavnostní předávání medailí 
26.  výlet Recyklatorium 
 
říjen 2014 
4. bazárek v tělocvičně 
7. Pustaj – dětské dopoledne  
8.  výlet Praha 
10. Dýňování 
13. focení 
14. Muzeum LTM 
17.  Drakiáda Zahořany 
 

listopad 2014 
7. knihovna LTM 
10. plavání LTM 
 

prosinec 2014 
5. Mikuláš 
8. Na Pustaji veselo - Pustaj 
9. Na Pustaji veselo – tělocvična ZŠ 
10. Česko zpívá koledy 
16. divadlo LTM 
18. besídka školy 
19. zpívání Na schodech, besídka pro zaměstnance 
 
leden 2015 
13. divadlo 
20. Den otevřených dveří   
28. zápis do 1. třídy 
29. vysvědčení 
 
únor 2015 
4. zápis do 1. třídy - doplnění 
13. kurz finanční gramotnosti 
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27. ples učitelů LTM 
 
březen 2015 
17. dílnička 
20. Morena 
22. Velikonoční jarmark, Masopust 
 

duben 2015 
9. seminář bylinky 
20.-24. ŠVP Lhotsko 
30. Čarodejnice 
 
květen 2015 
15. Alchymistické Litoměřice 
29. Noc kostelů 
31. Den dětí   
 
červen 2015 
2.-4. Adaptační pobyt Tisá 
11. Víčka 
18. požární poplach, Stanování za školou 
19. Cyklozávody 
23. IQLandia Liberec  
24. Den klobouků a čepic   
25. Hokus pokus den 
26.  závěr školního roku 
 
 

5.5 Kroužky 

V hodnoceném školním roce pracovaly na škole kroužky: 

 
Pěvecký kroužek – pěvecký sbor Sluníčko  
Počítačový kroužek 
Meteorologický kroužek 
Mladý novinář 
Přírodovědný kroužek 
Základy hry na kytaru 
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5.6 Mimoškolní aktivita 

Mimoškolní činnost organizovali třídní učitelé. Vychovatelé ŠD zajišťovali činnost dětí 
v době po vyučování do 16.00 hod., v pátek do 15.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Škola v přírodě 

Od 20. do 24. dubna 2015 proběhla škola v přírodě v areálu penzionu Lhotsko.  
V krásné přírodě v okolí pod vrchem Sedlo v litoměřickém okrese jsme strávili nádherný 
týden plný her, dobrodružství a trochu učení. Nechyběly výlety do okolí ani maškarní 
karneval. Mgr. Latislavová psala denní vtipné reporty pro rodiče formou emailové pošty 
včetně obrázkových příloh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Škola OnLine 

 V průběhu měsíce června 2015 se naše škola přihlásila do internetové databáze Škola 
OnLine, která umožňuje ucelené a sofistikované zpracování dat spojených se školní výukou, 
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vytváření elektronických katalogových listů žáků včetně archivace, zpracování a tisk 
vysvědčení a kompletní statistická vyhodnocení. V průběhu následujícího školního roku bude 
v tomto systému ještě zavedena elektronická komunikace se zákonnými zástupci žáků a 
elektronická třídní kniha. Správou systému pro naší školu byl pověřen Mgr. Černý.   

 

5.9 Ukončení docházky 

 
Na konci tohoto školního roku ukončilo v 5. ročníku školní docházku na 1. st. ZŠ celkem  

9 žáků. Všichni byli umístěni na plně organizované základní školy v Litoměřicích a v Polepech. 

 

6 Prezentace školy na veřejnosti 

 webové stránky školy – informace o veškerém dění ve škole 
 vánoční „Zpívání na schodech“ 
 vánoční besídka – spojená s jarmarkem   
 vystoupení pěveckého sboru Sluníčko  
 vystoupení žáků na konci školního roku pro rodiče a veřejnost 
 spolupráce s Domovem Na Pustaji 
 spolupráce s Občanským sdružením ProZahořany 
 účast rodičů na akcích školy 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Využíváme především nabídky PF Ústí nad Labem a dalších komerčních institucí. 
Vzdělávací akce provádíme i v rámci školy. Učitelé se proškolují v oblasti využití počítačů, v 
oblasti drogové problematiky, cizích jazyků, zdokonalování ŠVP, seminářů pro zpestření a 
zefektivnění výuky předmětů na 1. stupni ZŠ, seminářů v rámci matematiky dle profesora 
Hejného, písma Comenia Script. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Křešicích dne 6. října 2015 
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Zpracoval: Mgr. Černý 
 
Schválila : Mgr. Lenka Špittová, ředitelka ZŠ a MŠ 
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Příloha č. 1 

Výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Křešice, okres 

Litoměřice, p.o., Bezručova 141  za rok 2014 

 

Příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Křešice tvoří a na jejím hospodaření se podílejí čtyři střediska: 

základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ), školní jídelna (ŠJ) a školní družina (ŠD). Jednotlivá střediska 

hospodaří s následujícími prostředky: 

 

I. státní prostředky 

UZ 33353 - mzdy, odvody, FKSP, ONIV  

Asisten pedagoga -  UZ 33457 

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – UZ 33052 

Rozvojový program – zvšení platů pedagogických pracovníků – UZ 33051 

Investiční dotace KÚ – interaktivní tabule 

II. provozní prostředky (dotace od zřizovatele, čerpání RF, úroky z úvěru, paušály za pronájmy bytu) 

III. vlastní prostředky dle jednotlivých středisek: 

ZŠ – pronájem tříd, tělocvičny, tržby ze školních akcí – jarmark + školní ples 

MŠ – úplata  

ŠJ (stravování žáků, závodní stravování pro zaměstnance a vývařovna ) 

ŠD – úplata, kroužky ŠD  

IV. dotace -  Úřad práce ČR + příspěvek Karlova Univerzita 

V. grant EU - Digitalizace 
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I. Státní prostředky 

I.1. - výnosy 

 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 333535 4.805.413,00Kč 

Asistent pedagoga – UZ 33457 36.210,00Kč 

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052 30.070,00Kč 

Rozv.prg. - zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ 33051 8.540,00Kč 

Investiční dotace KÚ – interaktivní tabule 6.797,00Kč 

Celkem 4.887.030,00Kč 

 

I.2.- náklady 

Prostředky UZ 33 353 i ostatní příspěvky byly v celé výši vyčerpány. Pro rok 2014 byla poskytnuta na 

učební pomůcky dostačující výše dotace. 

Zdroj Rozpočet Čerpání  

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33 353 4.805.413,00 3.474.753,00 10.000,00 1.180.915,00 35.091,93 7.443,00 97.210,07 

UZ 33 457  36.210,00 26.823,00 0 9.120,00 267,00 0 0 

UZ 33 052 30.070,00 22.274,00 0 7.573,00 223,00 0 0 

UZ 33 051 8.540,00 6.326,00 0 2.151,00 63,00 0 0 

Investiční 

dotace 

6.797,00 0 0 0 0 0 6.797,00 

CELKEM 4.887.703,00 3.530.176,00 10.000,00 1.199.759,00 35.644,93 7.443,00 104.007,07 

 

 

 

II. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

 

II.1. - výnosy 

 

Dotace Obec Křešice - provoz 1.380.000,00Kč 
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Dotace Obec Křešice - mzdy 268.990,75Kč 

Čerpání rezervního fondu + dary 318.455,00Kč 

Úroky 9,25 Kč 

Jiné ostatní výnosy (ztráta učebnic, poškození učebnic, paušál pronájmy byt 

aj.) 

109.833,00 Kč 

Celkem 2.077.288.00Kč 

 

II.2. - náklady 

 

 spotřeba materiálu + DDHM – použito  na čistící a úklidové prostředky, 
kancelářské potřeby a na obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku 
(př. Kopírovací stroj , tiskárny,mobil, stoly, tabule, vysavač Elektrolux, mobilní 
ozvučovací systém, interaktivní systém apod.) 

 spotřeba energií 

 opravy a služby – běžné opravy - malování školy a nátěry, topenářské + 
instalatérské práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, revize, opravy osvětlení, 
výměna a obnova podlahových krytin, služby na výtazích 

 

 

Spotřeba materiálu + DDHM 283.866,09Kč 

Spotřeba energií 700.146,00Kč 

Opravy a služby 743.876,96Kč 

Mzdové náklady (mzda + odvody ) 261.616,91Kč 

Ostatní náklady (pojištění dětí, cestovné, náklady na reprezentaci, odvod 

OZP) 

42.533,00 Kč 

Celkem 2.032.038,96Kč 
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III. Vlastní prostředky 

 

III.1. - výnosy 

 

Tržby z prodeje služeb – školní jídelna 558.856,20Kč 

Tržby z pronájmu – základní škola 21.394,00Kč 

Tržby z prodeje služeb –  úplata MŠ 105.741,00Kč 

Tržby z prodeje služeb – úplata ŠD 20.200,00Kč 

Tržby z prodeje služeb  – kroužky 16.286,00Kč 

Celkem 722.477,20Kč 

 

III.2. - náklady 

 

 nákup potravin 

 provozní tržby ŠJ – nákup drobného dovybavení ŠJ, opravy 

 tržby z prodeje služeb MŠ, ŠD – finance byly použity na materiálové vybavení a hračky pro 
děti dle jednotlivých středisek 

 

Spotřeba potravin 549.452,60Kč 

Spotřeba materiálu + DDHM 108.964,40 Kč 

Cestovné + ostatní náklady 1.543,00Kč 

Služby a opravy 60.047,98Kč 

Celkem 720.007,98Kč 

 

 

IV. Úřad práce ČR + Karlova Univerzita 
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IV.1. - výnosy 

 

Dotace ÚP 234.711,25Kč 

Dotace – Karlova Univerzita 26.008,00Kč 

Celkem 260.719,25Kč 

 

IV.2. - náklady 

 

Mzdové náklady 234.711,25Kč 

Služby 26.008,00Kč 

Celkem 260.719,25Kč 

 

 

 

 V. EU - Digitalizace 

IV.1. - výnosy 

 

Dotace EU - Digitalizace 0,00 Kč 

Celkem 0,00 Kč 

Dotace byla připsána v roce 2015 

 

IV.2. - náklady 

 

Mzdové náklady 14.472,00Kč 

Celkem 14.472,00Kč 
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Hospodářský výsledek 

 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 4.887.030,00Kč 4.887.030,00Kč 0,00 Kč 

Provozní prostředky 2.077.288,00Kč 2.032.038,96Kč 45.249,04 Kč 

Vlastní prostředky 722.477,20Kč 720.007,98Kč 2.469,22 Kč 

Úřad práce ČR + Karl.Univerzita 260.719,25Kč 260.719,25Kč 0,00 Kč 

EU - Digitalizace 

 

0,00 Kč 14.472,00Kč -14.472,00 Kč 

C E L K E M 7.947.514,45Kč 7.914.268,19 33.246,26 Kč 

 

 

ZŠ a MŠ Křešice na konci roku 2014 skončilo hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši   

33.246,26 Kč. Finanční hospodaření je uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem,  

je prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření po celý rok. Závazné ukazatele 

předepsané zřizovatelem byly dodrženy. Finanční prostředky byly využity hospodárně, efektivně 

a účelně.  

 

Rozdělení HV za rok 2014:  

Do RF bylo schváleno přidělení částky ve výši:  33.246,26  

 

 

Vypracovala: Bc. Jitka Raclová - ekonomka školy 

 

 

V Křešicích dne:  22. 8. 2015 

 


