Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace, Haňovice 24

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2019/2020
a) Základní údaje o škole
Název školy
Sídlo školy školy
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor školy
Vedení školy
Adresa pro dálkový přístup
Zřizovatel

Předseda Školské rady
součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna-výdejna MŠ
Školní jídelna-výdejna ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková
organizace
Haňovice 24, 783 21
příspěvková organizace
70984468
108012816
6500037669
Mgr. Ivana Králová, ředitelka ZŠ a MŠ, tel.: 739 330 306
e-mail: skola.hanovice@seznam.cz
www.zsamshanovice.cz, DS: 4g7trsk
Obec Haňovice
Haňovice 62, 783 21
Tel.: 585 347 009
IČO: 00635723
Bc. Karel Smetana
Kapacita:
43
55
25
43
130

základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů:
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
2
27
1. stupeň ZŠ
2
32
Školní družina
1
25
Školní jídelna MŠ
x
27
Školní jídelna ZŠ
x
30
Komentář:
V počtu žáků docházejících do ŠD jsou uvedeni i ti, kteří ji navštěvují nepravidelně.
materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
3 v MŠ, 2 učebny v ZŠ, 1 třída pro ŠD, všude dosah wifi
Odborné pracovny, knihovna,
PC kout ve II. třídě ZŠ, žákovská knihovna-čítárna,
multimediální učebna
Vybavení tříd ZŠ i MŠ interaktivními dotykovými
tabulemi včetně PC, wifi.
Odpočinkový areál, zahrada,
Vybavená zahrada herními a sportovními prvky, školní
hřiště
multifunkční hřiště.
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Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek, jiný nábytek
Vybavení učebními pomůckami,
hračkami, sportovním nářadím
apod.
Vybavení žáků učebnicemi a
učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a
učeben pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a
výpočetní technikou
Investiční rozvoj

Školní tělocvična, multifunkční hřiště.
Nedisponujeme.
Ergonomicky nastavitelný žákovský a dětský nábytek.
Standartní úroveň.
Z prostředků státního rozpočtu pro všechny žáky,
klasické učebnice jsou doplněny o interaktivní.
Standartní úroveň, každým rokem doplňováno o novější.
PC síť v ZŠ – 4 žákovské notebooky, 7 PC pro
pedagogy, 1 multifunkční tiskárna v ZŠ, v MŠ 1
multifunkční tiskárna a 1 kopírovací stroj, 1 dotyková
tabule v MŠ a 2 v ZŠ, CD – přehrávače, DVD –
přehrávač, videa, digitální fotoaparát. Kamerový systém
před budovami MŠ.
Zajistil zřizovatel: přístavba nové budovy MŠ od 1. 1.
2019, vybavení zahrady MŠ herními prvky.

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP ZV

1..- 5. ročník

Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZV – „Škola plná pohody“
(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
č.j. 31504/2004-22)

Zařazené třídy
1. - 4. ročník

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

9
3
1
3
1
1
0

2

Pedagogičtí
pracovníci
1

1

1

Funkce
Ředitelka
Mgr.Ivana
Králová
Učitelka ZŠ
Mgr. Zlatica
Vilímcová
Učitelka ZŠ
Mgr.Kristýna
Hladíková

1

Vychovatelka ŠD
Mgr.Miroslava
Skopalová

1

Učitelka MŠ
Michaela
Šenkýřová
Učitelka MŠ
Bc.Pavla
Bartoňová
Učitelka MŠ Jana
Hrachovinová

1

1

Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

Úvazek.

Roků ped.
praxe

Stupeň
vzdělání

Aprobace

1,0

35

VŠ

I. stupeň ZŠ

0,545

41
VŠ

I. stupeň ZŠ
I. stupeň ZŠ
Učitelství
všeobecně
vzdělávacích
předmětů pro ZŠ
a učiliště,
zahájila studium
Učitelství pro I.
stupeň ZŠ
Předškolní a
mimoškolní
pedagogika
Pedagogika

1,0

11

VŠ

0,625

19

VŠ

1,0

19

SŠ

1,0

5

VŠ

0,3

SŠ

1

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
100
100
100

Gymnázium,
zahájila studium
Učitelství pro I.
st. ZŠ

%
100
100
100

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

muži ženy
0
2
Komentář:

muži
0

muži
0

ženy
3

ženy
0

nad 55 let do
důch. věku
muži ženy
0
1

3

v důch. věku

celkem

muži
0

muži
0

ženy
1

ženy
7

Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
1
1

1

Funkce
Školnice MŠ
Miloslava Urbanová
Školnice ZŠ
Andrea Satorová
Pracovnice vydávající
stravu v MŠ
Miloslava Urbanová
Pracovnice vydávající
stravu v ZŠ Andrea
Satorová

Úvazek
0,54

Stupeň vzdělání
SOU

0,83

SŠ

0,34

SOU

0,23

SŠ

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních tříd

1

Počet dětí přijatých
do prvního ročníku

Z toho dětí starších
6ti let (nástup po
odkladu)
0

5

Počet odkladů pro
školní rok 2020/2021
0

Komentář: Zápis byl proveden dne 2. 4. 2020

Výsledky přijímacího řízení

Počet žáků, kteří ukončili I. stupeň ZŠ

0

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
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Přehled o prospěchu (k 30.06.2020)
Ročník
1.
2.
3.
4.
I. stupeň ZŠ
celkem

Počet
žáků
9
8
5
10
32

Prospělo
s vyznam.
9
7
5
10
31

Prospělo
1
1

Neprospělo
-

Nehodnoceno
-

Přehled o chování (za celý školní rok)
Ročník
1.
2.
3.
4.
I. stupeň
ZŠ celkem

Počet Pochvala Pochvala Napomenutí
žáků TU
ŘŠ
TU
9
18
8
10
5
5
10
9
1
32
42
-

Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň
TU
ŘŠ
-

Komentář:
Pochvaly TU za vzornou přípravu do vyučování a za reprezentaci školy v recitaci. Počty
pochval jsou uvedeny za obě pololetí školního roku.
Údaje o zameškaných hodinách
Ročník

1.
2.
3.
4.
I.st. ZŠ celkem:

Počet
omluvených
hodin
243
230
213
353
1.323

Počet
omluvených
hodin na žáka
27
38,3
42,6
35,3
50,88

Počet
neomluvených
hodin celkem
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0
0

Komentář:
Počty zameškaných hodin jsou uvedeny za obě pololetí a ve 2. ročníku se nezapočítávali 2
žáci plnící individuální školní docházku.
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Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení

Ročník
2. ročník
4. ročník

S vývojovými poruchami učení

Počet žáků
1
1

Komentář:
Oba žáci navštěvovali pedagogickou intervenci v rozsahu 1 hod/týdně, jeden z nich navíc
pracoval dle IVP. K oběma přistupovali všichni vyučující během výuky s individuálním
přístupem.

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád, klasifikační řád
informační systém vůči žákům a rodičům
činnost školního psychologa,
speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC
prevence sociálně-patologických jevů
klima školy
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu
Průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání
soulad výuky s cíli předškolního nebo základního
vzdělávání
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních
vzdělávacích potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na předcházející témata
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V souladu
Pedagogická intervence 1 hod.
týdně
Individuální přístup
Vypracovány
Funkční
Nepožadováno
Spolupráce s PPP v Olomouci
Minimální preventivní program
Podnětné, rodinné
Kladná motivace žáků, pochvaly /
besedy, napomenutí, důtky,

Splněno
Splněno
Splněno
Zajištěna
Zajištěna
Průběžně ve vyučování, měsíční

Zjišťování dosažené úrovně vědomostí žáků

kontrolní písemné práce.
Každoroční setkávání našich
pedagogů s pedagogy 5. ročník v
Litovli, kam odcházejí naši žáci.

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem
k cílům výuky a k činnostem
podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace
a identity žáků
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické
techniky
Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a
tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a
emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového učení,
experimentování, manipulování, objevování, práce s
chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako
zdroje informací
respektování individuálního tempa, možnost relaxace
žáků

Prostorné učebny, výuka v lavicích,
na koberci, na zahradě
Ano, využívání školních názorných
pomůcek a prací
i pomůcek vytvořených žáky.
Modernizace výuky pomocí
dotykových tabulí a PC
Střídání samostatné a společné
práce dvou spojených ročníků.
Ano, průběžně.
Ano

Ano

Ano
Využití všech typů
Ano
Ano

Motivace žáků

osobní příklad pedagoga

U většiny žáků se projevila snaha o
úspěšnost a o plnění zadaných
úkolů a povinností.
Ano
Ano
Pozitivní kladné hodnocení
zvyšovalo motivaci žáků.
Ano

Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace,
diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci

Pozitivní, rodinné prostředí.
Pravidla stanovena, většinou žáků
přijata a dodržována.
Komunitní kruh na začátku každého
týdne, Schránka důvěry.
Ano.

aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
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vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí,
rozvoj komunikativních dovedností žáků
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení
žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
využití klasifikačního řádu

V projektech, na veřejných
vystoupeních.

Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence není na škole zřízen.
Ve výuce uplatňují všichni pedagogové.
Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku.
Plavecký kurz zajišťovaný Plaveckou školou v Litovli.
Výuka ve ŠD.
Jednorázové akce: viz. podrobný seznam akcí
Besedy, výlety, divadelní vystoupení, výstavy, tvořivé dny pro děti, sportovní akce,
plavání, třídění odpadů.
Evidence sociálně-patologických jevů na škole - řešil třídní učitel:
- návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin:
- záškoláctví
- šikana
(slovní)
- gambling
- kriminalita
- rasismus
- jiné
Spolupráce s rodiči: Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je
možno k nahlédnutí u ředitelky školy. Rodiče na zářijových schůzkách jsou o této
možnosti informováni.
1. aktivní spolupráce s rodiči:
přímá účast v MPP
školní akce určené pro rodiče s dětmi
přednášková činnost (besedy pro rodiče)
účast ŠMP na třídních schůzkách

ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne

ano
ne
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2. pasivní spolupráce s rodiči:
písemná sdělení rodičům, www.stránky školy, školní vývěsky
informační letáky

Spolupráce s institucemi a organizacemi:
využíváme:
ano
PPP

ano

SPC

ano

Policie ČR, HZS
Jiné (jaké):

ano

ne

ano
ano

forma spolupráce:
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení, apod.
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení apod.
Den IZS, exkurze

Podařilo se:
- všechny žáky aktivně zapojit do naplánovaných akcí
- využít všech dostupných akcí
- odměnit žáky za aktivitu, snaživost při sběru
- soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy řešit slovní
šikanu
- soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy neřešit jiné
sociálně patologické jevy
- kurs dopravní výchovy včetně praktického výcviku – hřiště Litovel

Nepodařilo se oproti předcházejícím školním rokům zrealizovat již tradiční akce:
- účast na soutěžích sportovního zaměření (Atletický pětiboj, Fotbálek – z důvodu
zákazu konání sport. akcí – šíření Covid)
- recitační soutěž – školní kolo a meziškolní
- výuka dopravní výchovy s praktickým výcvikem na dopravním hřišti z důvodu zákazu
konání sport. akcí – šíření Covid)
11. 3. 2020 byla Vládou ČR uzavřena škola z důvodu prevence proti šíření nemoci Covid-19.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
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zaměstnanec
Michaela Šenkýřová

Název akce
• Mateřská škola v roce 2020 (30. 4. 2020)
• Provozní řád vaší MŠ nově (15. 6. 2020)
• Pikantnosti školního roku 2020/2021 – velký
přehled legislativy a dokumentace (27. 8. 2020)

Ivana Králová

Kristýna Hladíková

• Didaktické hry a aktivizační metody práce
v matematice (27. 8. 2020)

h) Seznam zájmových kroužků a nepovinných předmětů
•
•
•
•
•

Keramika – vyučující z DDM Litovel
Pohybové hry - vyučující z DDM Litovel
Hravá angličtina – vyučující Mgr. K. Hladíková
Hanáčtina – vyučující Mg. I. Králová
Náboženství (NP) – vyučující Mgr. Hofman

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Spolupráce školy
a dalších subjektů

Významné akce školy

ZŠ – MŠ Haňovice, ZŠ Senice na Hané, ZŠ Cholina, ZŠ Vilémov,
ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel.
Obec Haňovice
Místní knihovna Haňovice
Veřejná kulturní vystoupení:
- Vystoupení Hanáčtiny na setkání seniorů v Cholině (3. 10.)
- Vystoupení Hanáků v kult. domě v Haňovicích (31. 10. a 21.
2.)
- adventní vystoupení na vánočním setkání u OÚ Haňovice
(30. 11.)
- adventní vystoupení na vánočním setkání s rodiči (29. 11.)
- vítání občánků na OÚ v Haňovicích
Výstavy, besedy:
- 1. pomoc – beseda pro žáky (6. 11.)
- Beseda nad knihami v místní knihovně (30. 1.)
Udržování starých obyčejů:
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-

Významné akce školy

Lampičkový průvod obcí (8. 11.)
Pečení a zdobení perníčků spojené s výzdobou školy (5. 12.)
Vánoční jarmark (19. 12.)
Krmení zvířátek v lese a výroba krmítek pro ptáčky v okolí
školy (20. 12.)
Halloweenská diskotéka ve ŠD

Výchovně vzdělávací akce:
- Návštěva Arboreta v Bílé Lhotě (4. 10.)
- Návštěva místní knihovny (30. 1.)
Divadelní a filmová představení, hudební koncerty
- Divadlo ve škole, akce ZŠ a MŠ (15. 10.)
- Loutkové divadlo ve škole (13. 1.)
- Mikulášování v kině Metropol v Olomouci (3. 12.)
- Vánoční besídka MŠ
Tvořivé dny v ZŠ a ŠD Lično
- Dýňování s rodiči (24. 10.)
- Vánoční dílna s rodiči (29. 11.)
Sportovní akce
- plavecký výcvik v PŠ v ZŠ Vítězná Litovel (1. – 4.r.)
- kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Litovli a v ZŠ
(chodec – cyklista)
Výstavky prací, prezentace školy:
- chodby, školní prostory
- vývěsní skříňky
- Haňovský zpravodaj
- Učebnice hanáčtiny (vydána ve spolupráci s OÚ Haňovice a
OÚ Náklo)

Významné akce školy

Sbírky:
- FOND SIDUS
- Sběr víček pro handicapované dítě
Ocenění, ohodnocení:
FOND SIDUS za rok 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Akce k prevenci
sociálně patologických
jevů
Projekty
Výchova ke zdraví
Akce k

Bezpečný internet – film (DVD) Seznamte se bezpečně

-

Projekt k 28. 10. na OÚ Haňovice (24. 10.)
Počítačový den v ZŠ Vítězná Litovel (25. 10.)

LAKTEA – Mléko do škol, celoročně
LAKTEA – Ovoce do škol, celoročně
- Den Země - sběr papíru, spolupráce s Obcí Haňovice (18.
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environmentální
výchově
Schůzky s rodiči
Focení dětí

9.)
- Sběr plastových víček, celoročně
12. 9. 2019, 14. 11. 2019, schůzky v dalších termínech se nekonaly
z důvodu mimořádného uzavření školy.
Říjen 2019 – foto žáků 1. roč.
Červen 2020– společné foto žáků a pedagogů školy

Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Fotbálek, Atletický trojboj,
Recitace

Jméno a příjmení žáka, ročník
ZŠ Haňovice, ZŠ Cholina, ZŠ Vilémov,
ZŠ Senice na Hané

umístění
Nezrealizováno
z důvodu
uzavření školy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ HAŇOVICE
Název organizace:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Zřizovatel:

Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace
Haňovice 24, 783 21 Chudobín
70984468
Mgr. Ivana Králová
Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Zastupitelstvo Obce Haňovice schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Haňovice, příspěvkové organizace, za rok 2019, která podává věrný a poctivý obraz účetnictví
a její finanční situace.
Účetní jednotka ZŠ a MŠ Haňovice vede, na základě rozhodnutí zřizovatele UZ 8/2016/8
ze dne 12.12.2016, účetnictví roku 2019 ve zjednodušeném rozsahu.
ZŠ a MŠ Haňovice má celková aktiva ke dni 31. 12. 2019 ve výši 2 552 375,59 Kč netto.
Účtuje na majetkových účtech 018, 021, 028, 029, poskytnuté zálohy 314, účty příštích
období 381, 385, dohadném účtu 388, pohledávkový účet 315, 311, bankovní účty 241 ve
výši 1 513 382,14 Kč a účet FKSP 243 ve výši 12 495,15 Kč, hotovost v pokladně 261 ve
výši 4 341,00 Kč.
ZŠ a MŠ Haňovice má celková pasiva ke dni 31. 12. 2019 ve výši 2 552 375,59 Kč. Účtuje
na účtech 401, 411, 412, 413, 414, 416, závazkových účtech 321, 324, 331, 336, 337, 342,
349 a dohadném účtu 389.
Na dlouhodobém závazkovém účtu 472 eviduje poskytnutou dotaci ve výši 883 770 Kč
v rámci Výzvy Šablony II – rozhodnutí 18_063/0012504-01. Zahájení realizace projektu
1. 9. 2019, ukončení projektu 31. 8. 2021.
Celkové náklady ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2019 činí 5 262 433,48 Kč.
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Celkové výnosy ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2019 činí 5 278 219,10 Kč.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2019 činí 15 785,62 Kč. Zastupitelstvo obce
Haňovice schválilo hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2019 bez výhrad rozhodnutím UZ
2/2020/5 ze dne 9. 3. 2020, dále schválilo převedení kladného výsledku hospodaření ve výši
15 785,62 Kč do rezervního fondu rozhodnutím UZ 2/2020/6 ze dne 9.3.2020.
ZŠ a MŠ Haňovice hospodařila v roce 2019 s příspěvkem na provoz ve výši 627 090 Kč
poskytnutý zřizovatelem, dotací přímých nákladů ÚZ 33353 ve výši 4 243 940 Kč, ÚZ 33070
ve výši 7 200 Kč, ÚZ 33076 ve výši 40 405 Kč poskytnuté Olomouckým krajem. Dotace
přímých nákladů byla řádně vyúčtována a přeplatek ÚZ 33076 ve výši 60,82 Kč byl vrácen
na účet KÚ v lednu 2020. Čerpání dotace – Výzva Šablony II – byla ve výši 166 136,96 Kč,
nedočerpaná dotace ve výši 717 633,04 Kč byla k 31. 12. 2019 převedena do rezervního
fondu. Ostatní příjmy v roce 2019 činily 193 507,96 Kč.
Účetní jednotka provádí rovnoměrné účetní odpisy majetku – účet 021 – herní prvek –
houpačka, dle schváleného odpisového plánu po dobu 20 let.
Výsledek hospodaření roku 2018 ve výši 12 984 Kč Zastupitelstvo obce Haňovice bez výhrad
a na základě rozhodnutí UZ 2/2019/6 ze dne 11. 3. 2019, kladný výsledek hospodaření byl
převeden do rezervního fondu ve výši 6 492 Kč a do fondu odměn ve výši 6 492 Kč
na základě rozhodnutí ÚZ 2/2019/7 ze dne 11.3.2019 .
Účetní výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ZŠ a MŠ Haňovice sestavené
k 31. 12. 2019 jsou k nahlédnutí na OÚ nebo v sídle účetní jednotky. Příloha obsahuje další
doplňující informace dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V účetní jednotce ZŠ a MŠ Haňovice byla provedena v roce 2019 kontrola OSSZ, a to dne 23.
8. 2019 – kontrolou nebylo shledáno žádných závad, a byla provedena i kontrola finančním
výborem zřizovatele Obce Haňovice dne 23. 9. 2019, rovněž i zde nebyly shledány žádné
nedostatky.

V Haňovicích dne 3. 5. 2020
Sestavil: Bc. Markéta Nantlová
Schválil: Mgr. Ivana Králová
Mgr.
Ivana
Králová

V Haňovicích 25. 9. 2020

Digitálně podepsal
Mgr. Ivana Králová
Datum: 2020.11.20
08:49:01 +01'00'

………………………………….
ředitelka ZŠ a MŠ Haňovice
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Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy / příspěvkové organizace/
za školní rok 2019/2020.

V Haňovicích dne:
……………………………………
předseda Školské rady

Na vědomí:
Zřizovatel – Obec Haňovice
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