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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 

Adresa školy:  Čelakovského 24, 397 01 Písek 

Ředitel:   Mgr. Jiří Kothánek 

Zástupkyně ředitele: 

  pro 2. stupeň  Mgr. Marta Bakalová (statutární zástupkyně) 

  pro 1. stupeň  Mgr. Jana Vávrová 

Kontakty: 

telefon: 380 425 341 

e-mail:  info@tgmpisek.cz  internet: www.zstgmpisek.cz 

Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek 397 19 

Vzdělávací program: 

ŠVP pro ZV „Chceme a dokážeme“, platný od 1.9.2011 

Školská rada: 

Za zřizovatele:   Ing. Marie Cibulková 

Mgr. Miloslav Machač 

Za zákonné zástupce:  Bc. Martin Červenka (předseda ŠR) 

Bc. Vainar Pavel 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Pavel Kolář 

Jitka Hynková 

http://tgmpisek.cz/
http://www.zstgmpisek.cz/
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22..  ÚÚvvoodd  

Školní rok 2019/2020 byl významně ovlivněn epidemií covid 19. Škola od března do 

června 2020 realizovala vzdělávání dětí i žáků distančním způsobem. Teprve od května byla 

možná postupná a dobrovolná účast dětí/žáků i v prezenčním vzdělávání (škola zabezpečila 

vzdělávání žáků na 1. stupni, pravidelné konzultace pro žáky 2. stupně a žáky devátých tříd 

k přijímacím zkouškám). S ohledem na nastolená epidemiologická opatření v ČR a obav 

z případné nákazy této možnosti využilo cca 35% žáků základní školy. Pandemie samozřejmě 

ovlivnila i další aktivity školy. 

33..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy  

Areál základní školy tvoří budovy 1. a 2. stupně, školní jídelny, školní družiny a šaten 1. 

stupně vzájemně spojenými koridory. Škola má k dispozici 2 učebny PC, odborné učebny, 2 

tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a žákovskou knihovnu. 

Základní škola umožňuje devítiletou školní docházku, kdy v každém ročníku je jedna třída 

se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Pražské Předměstí města 

Písku a obec Dobešice. Školu navštěvují i žáci z jiných obcí. 

V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, 

plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. 

Základní škola sdružuje 3. mateřskou školu s vlastní kuchyní a 6. mateřskou školu s 

výdejnou. 

Jsme opakovaně nositeli mezinárodního titulu Ekoškola. 

V základní škole se k 30.6. 2020 vzdělávalo 581 žáků (z toho 228 dívek) ve 27 třídách, 

mateřské školy navštěvovalo celkem 137 dětí. 

44..  PPrraaccoovvnnííccii  šškkoollyy  

44..11  Personální zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce 2019/20 škola evidovala celkem 104 pracovních poměrů (včetně 

zkrácených pracovních úvazků a doplňkové činnosti). 

ZŠ: 61 pedagogických a 21 nepedagogických 

3. MŠ: 11 pedagogických a 7 nepedagogických 

6. MŠ: 2 pedagogické a 2 nepedagogické 
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4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a 

ekonomické možnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo 

přihlíženo i k zájmu pedagogických pracovníků. 

Školení proběhla např. k tematice: šikany, jednání s rodiči, agresivní žák, tvůrčí psaní, 

kritické myšlení, tvořivý sloh, moderní dějiny, efektivní metody učení, logopedie, právo ve 

škole, relaxační techniky, syndrom vyhoření, strategické plánování, matematické metody. 

5. Vzdělávání 

5.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků 

ŠVP školy je v souladu s RVP schváleným MŠMT a pedagogičtí zaměstnanci školy se 

snaží o inovaci metod a forem vzdělávání vedoucích k aktivnímu zapojení žáků. 

Škola při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově žáků spolupracuje se zřizovatelem. 

V níže uvedené tabulce jsou údaje k 31.8. 2020. 
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1. ročník 58 30 28 55 1 2 0 1,06 58 0 0

2. ročník 59 34 25 53 5 1 0 1,08 59 0 0

3. ročník 58 33 25 50 8 0 0 1,14 58 0 0

4. ročník 73 41 32 52 21 0 0 1,35 73 0 0

5. ročník 68 46 22 42 26 0 0 1,49 68 0 0

6. ročník 77 42 35 43 34 0 0 1,51 77 0 0

7. ročník 70 34 36 38 27 5 0 1,69 70 0 0

8. ročník 53 26 27 17 32 4 0 1,86 53 0 0

9. ročník 65 42 23 23 40 0 0 1,57 63 0 0

Žáků Prospěch Chování

 

Z žáků, kteří neprospěli: 5 opakuje ročník, 

3 postupují dále (na daném stupni školy již propadli), 

4 ukončili základní vzdělávání. 
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Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: 

- 6 žáků na gymnázium (2 x 8 – leté, 1 x 6 – leté, 3 x 4 – leté) 

- 36 žáků na střední školu s maturitou (např. OA, SPŠ, SZeŠ) 

- 12 žáků na SOU bez maturity 

K úspěchům našich žáků např. patřilo: 

- 1. místo v okresním finále ZŠ v přespolním běhu v  kategorii IV. - chlapci. Ve stejné 

soutěži kategorii III.- dívky 4. místo. 

- V okresním kole ČEPS Cup ve florbale chlapci z 5. tříd obsadili 2. místo. 

- V okresním finále ve florbale družstvo starších žákyň 1. místo a postup do krajského kola 

v Táboře, družstvo mladších dívek 3. místo. 

- V okresním přeboru starších žáků ve florbale 2. místo. 

- V soutěži Manažer kvality vnitřního prostředí, pořádané městem Písek v rámci projektu 

financovaného z Národního programu Životní prostředí, 2. místo. 

- V okresním kole dějepisné olympiády 5. místo z 31 účastníků. 

- V okresním kole olympiády z českého jazyka 4. a 5. místo z 28 účastníků. 

- V okresním kole olympiády z anglického jazyka (kategorie I.A) pěkné 4. místo. 

- V okresním kole olympiády z anglického jazyka (kategorie II.A) 1. místo. 

- V okresním kole v házené dívek (kategorie III) 1. místo. 

- V okresním kole v přehazované 1. místo. 

- V krajském kole školské futsalové ligy 2. místo. 

- V okresním kole chemické olympiády, kategorie D, pěkné 5. místo. 

5.2 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 bylo podáno 75 žádostí o 

přijetí. Poprvé bylo podáno 52 žádostí, po odkladu z předchozího roku 23. 

Přijato bylo 59 dětí, pro 9 dětí zákonní zástupci podali žádost o odklad. 

5.3 Poradenství 

Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.. Poradenské služby 

ve škole zajišťují školní psycholožka, speciální pedagožky, výchovná poradkyně a metodičky 

prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Škola se v rámci poradenství snaží maximálně spolupracovat s rodiči a poradenskými 

zařízeními. 
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Školní psycholožka vykonává na škole diagnostiku, konzultační, poradenskou a 

intervenční práci, metodickou a vzdělávací činnost. Speciální pedagog zabezpečuje činnosti 

dané v doporučeních školských poradenských zařízení a poskytuje podporu žáků s prvním 

stupněm podpůrných opatření. 

Výchovná poradkyně koordinuje činnost školy při vypracování individuálních 

vzdělávacích plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní 

poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je využíváno i času 

podle individuálních potřeb žáků a rodičů. Současně spolupracuje se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem preventivní 

program školy a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími školskými 

poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. Témata prevence jsou průběžně probírána i 

v běžné výuce. 

Preventivními tématy realizovanými ve školním roce 2019/2020 byly např.: 

Název aktivity Anotace 

O slepičce a kohoutkovi Loutkové představení 

Tučňáci na arše Divadelní představení 

Exkurze Ekoparlamentu Slepičí hory 

Křemílek a Vochomůrka Divadelní představení 

Filmové představení Dumbo Filmové představení 

Den se strašidly Tradice (žáci 1. stupně) 

Zasaďme strom Sázení stromu 

Kterak se čtyřhlavý drak… Divadelní představení 

Divadlo Třídy 5. A,B,C 

Zvířátkov Akce 

Mikuláš Tradice(žáci 1.stupně) 

Besídky pro rodiče Besídky pro rodiče  

Projektový den - Dílny Dílny 

Advent v Písku Vystoupení 

Techmánie Exkurze 

Matematická hra Soutěž 

Vánoční zpívání Tradice (1.stupeň) 

Lyžařské exkurze Lyžařské exkurze (1.stupeň) 
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Název aktivity Anotace 

Brick by brick Seznámení se s výukovým programem Lego 

Čtyřlístek a talisman noci Divadelní představení 

Lazy goat Divadelní představení 

Energetická soutěž 

-exkurze Lipno, Č. Krumlov) 

Aktivity v rámci energetické soutěže, kterých se účastní 

vybraní žáci školy.  

Zasaďme Česko 
Výsadba stromů ve městě Písku, strom pro třídu, posilování 

vztahů v kolektivu. 

Den válečných veteránů Uctění památky na Vojenském hřbitově Písek 

Příběh železné opony Beseda s historikem o významné dějinné události, 9.C, D 

Filmové představení k výročí 

17. listopadu 

17. listopad, sametová revoluce, filmové představení s besedou, 

kino Portyč, 8. a 9. ročníky 

Burza škol a firem Orientace v síti škol- 9. ročníky 

Exkurze do Siko Čimelice ve 

spolupráci s JHK 
Exkurze 8.a a 8.B 

Prezentace SŠ 
Prezentace SŠ a SOU ve školní jídelně. informace k přihláškám 

na SŠ 

Seminář dobré praxe Akce Ekoškoly 

Finále energetické soutěže 

v městské knihovně 
Soutěž, vybraní žáci  

Projektový den „Dílny“ Výroba předmětů s vánoční tematikou, výtvarné techniky 

Advent v Písku 
Vystoupení školního sboru a charitativní prodej vánočních 

výrobků 

Lyžařský kurz 7. ročníků Sportovní výcvik, posilování vztahů ve třídě 

Materiální sbírka 
Akce Ekoparlamentu, sbírka nepotřebných her, hraček a knih 

na dobročinné účely. 

5.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané 

Pedagogové školy ve spolupráci s poradenskými pracovníky školy při zjištění 

vzdělávacích problémů žáka osloví jeho zákonné zástupce a vyhotoví plán pedagogické 

podpory. Pokud vzdělávací problémy nadále přetrvávají, škola rodičům doporučí návštěvu 

poradenského zařízení. V souladu s doporučením školského poradenského zařízení pak dále 

postupuje. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro žáky se SVP, 

školního psychologa a speciální pedagogy. 

Škola se snaží vyhledávat talentované a nadané žáky a v případě potřeby jim pomáhá 

v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých žáků a k rozvoji jejich 

talentu se jim snaží poskytnout příhodné podmínky. 
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66..  AAkkttiivviittyy  šškkoollyy  aa  žžáákkůů  

Vzhledem k vysokému počtu aktivit, které škola vykonává, nebo se jich účastní, je dále 

uveden jen výběr. Žáci se účastnili různých olympiád a soutěží, např. vědomostních, 

sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, 

návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. 

Dále byla „běžná“ výuka oživena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit, 

kdy jejich nemalá část se konala i ve ŠD. Mnoho pestrých aktivit se konalo i v našich 

mateřských školách. 

6.1 Výběr aktivit základní školy 

- Vzdělávací a zájmové exkurze, návštěvy divadla, akcí a výstav Sladovny 

- Vánoční zpívání na 1. stupni 

- Výuka plavání a bruslení na 1. stupni 

- Různé sportovní a jiné soutěže, olympiády 

- Celoškolní i „menší“ projekty ZŠ 

- Výukové pořady, besedy apod. 

- Besídky pro rodiče 1. stupně, kulturní vystoupení pro seniory, vítání občánků města 

- Preventivní programy pro žáky 

- Lyžařský výcvik 7. tříd 

- Soutěže, projekty apod. ve ŠD 

6.2 Výběr aktivit mateřských škol 

- Kulturní představení pro děti, výukové programy, projekty apod. 

- Vzdělávací a zájmové exkurze, návštěvy dopravního hřiště 

- Zdravotní cvičení pro děti, předplavecký výcvik 

- Vystoupení dětí pro seniory, rodiče apod. 

- Angličtina hrou, rozvíjení výtvarných a pohybových dovedností dětí. 

- Brouček pro budoucí předškoláčky ve 3. MŠ 

6.3 Volnočasové aktivity 

V prostorách školy probíhají kroužky s různou náplní. Ve školním roce 2019/20: hra na 

flétnu, florbal, angličtina v MŠ, míčové hry, tenis, keramický, přípravný kurz na Cambridge 

zkoušky, příprava k přijímacím zkouškám z Ma a Čj, francouzština. 
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6.4 Školní ekoparlament 

Školní ekoparlament se schází pravidelně 1x za měsíc, střídavě k jednání a jako tzv. 

„hrací“ (starší žáci si pro mladší připravují různé aktivity). 

Jeho členy jsou zástupci tříd od 3. ročníku a koordinátorky EVVO, přizvanými členy pak 

někteří vyučující a vedení školy. 

Žáci si sami volí svého předsedu a místopředsedu a z každé schůze je učiněn zápis. Ten je 

pak zveřejněn na místech přístupných pro žáky i ve sborovnách. 

V rámci školního ekoparlamentu pracují pravidelně ekohlídky, které poukazují na 

pozitivní, ale též negativní jevy ve škole a navrhují možná opatření k nápravě, snaží se o další 

rozvoj školy v oblasti environmentální výuky. 

77..  PPrreezzeennttaaccee  šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii  

Škola prezentuje své aktivity na vlastních internetových stránkách, kde zájemci najdou 

informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o životě 

školy. 

Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku, případně v jiných tiskovinách. 

Škola nadále vyvíjela činnost ve vzdělávacím programu Ekoškola, jehož mezinárodního 

titulu je držitelem. Hlavním cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a 

svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 

Naše škola se stala místem setkání pro seminář Dobré praxe, kterého se zúčastnilo dalších 

6 jihočeských Ekoškol. 

V rámci charitativní činnosti jsme pro Život dětem, o.p.s. vybrali, s pomocí prodeje 

vánočních výrobků našich dětí, 11.087 Kč pro nemocné děti. Pro Fond Sidus pak 2.500 Kč. 

Odeslali jsme na Fond Sidus žádost o finanční podporu pro 2 žáky naší školy, kteří 

následně obdrželi celkovou částku 10.000 Kč. 

Účast 8. ročníků v testování čtenářské a matematické gramotnosti od firmy Scio. 

Opět probíhala Veselá školička pro předškoláky z MŠ, kterou vedou paní učitelky z 1. 

stupně. Děti se jejím prostřednictvím seznamují se školou. 

Děti z mateřských škol i základní školy několikrát vystupovaly na různých kulturních 

akcích (např. pro seniory, vítání občánků města Písku). 

Máme navázánu spolupráci se ZO ČSBS Písek u příležitosti Dne veteránů a besed 

k tematice 2. světové války. 

Pedagogické zaměstnankyně školy pracovaly v komisích okresních soutěží olympiád. 
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Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách a prostřednictvím 

hlavního výboru Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. 

O činnosti školy také vypovídají její internetové stránky. 

88..  SSppoonnzzoorriinngg,,  ggrraannttyy  aappoodd..  

Ve fázi udržitelnosti běží 

projekt „Moderní vybavení pro 

technické a přírodovědné 

vzdělávání“ (reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03265), podpořený v rámci 34. kola výzvy 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Hlavním cílem projektu je zlepšení 

podmínek pro přírodovědné a technické vzdělávání žáků na 2. stupni pořízením moderního 

vybavení a související technologie, např. nábytek do odborných učeben, IT vybavení, sady 

měřících senzorů, destilační přístroj, fyzikální soupravy. Partnery projektu jsou SPŠ a VOŠ 

v Písku a SOŠ a SOU v Písku. Projekt byl realizován i díky vstupní podpoře města Písek, 

která je nezbytná k získání dotace. 

V OP VVV jsme 

pokračovali v realizaci projektu 

s názvem „Vzdělávání na ZŠ 

TGM a MŠ v Písku II“ 

(registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010353), na který škola obdržela dotaci ve výši 

2 182 937 Kč, z toho 1 855 496,43 Kč (85% financováno z ESF) a 327 440,57 Kč (15% ze 

státního rozpočtu). Projekt bude realizován do 31.12.2020. 

V rámci projektu je u mateřských škol realizována dočasná personální podpora asistent 

učitele na MŠ, školní psycholog a speciální pedagog na ZŠ. Dále pak vzdělávání 

pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ, ŠD), tandemová výuka, doučování žáků ZŠ ohrožených 

školním neúspěchem, vzdělávací klub pro žáky a projektové dny (ZŠ, MŠ, ŠD). Zamýšlíme 

pořízení různých učebních pomůcek a materiálů podporujících vzdělávání žáků. 

V rozvojovém programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 

jsme obdrželi dotaci ve výši 107 947 Kč. 

Škola obdržela mnoho finančních darů. Všem sponzorům ještě jednou velmi děkujeme. 

Do financování některých akcí školy byl též zapojen fond Spolku rodičů ZŠ T.G.M. 

Písek, z.s. do kterého přispívají rodiče žáků. Je využíván např. pro ocenění žáků. I rodičům 

samozřejmě patří velké poděkování. 
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99..  KKoonnttrroollnníí  ččiinnnnoosstt  

Kontrola Krajské hygienické stanice v listopadu 2019 v 6. MŠ. Bez nedostatků. 

Kontrola Krajské hygienické stanice v listopadu 2019 ve školní kuchyni ZŠ, stěry vzorků 

z vybraných prostor. Bez nedostatků. 

Kontrola Krajské hygienické stanice v únoru 2020 prostor základní školy a školní družiny. 

Bez nedostatků. 

Kontrola regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k udržitelnosti projektu „Moderní 

vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání“. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Dále proběhly běžné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

různé revize zařízení apod. Výše uvedené kontroly proběhly buď bez závad, nebo s drobnými 

závadami a připomínkami, které bylo možné následně odstranit. 

1100..  PPoosskkyyttoovváánníí  iinnffoorrmmaaccíí  ppooddllee  zzáákk..  čč..  110066//11999999  

SSbb..,,  oo  ssvvoobbooddnnéémm  ppřřííssttuuppuu  kk  iinnffoorrmmaaccíímm  

Během roku 2020 byla škola požádána o poskytnutí informací, vztahujících se k různým 

oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se 

subjektům a osobám předány. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě 

nedošlo ke stížnosti na postup školy. 

1111..  HHoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  

V roce 2019, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek 

spojena se zajištěním energií. 

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, na kterém se nejvíce podílela doplňková 

činnost školy. 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny údaje za rok 2019 a za 1. pololetí roku 2020, 

v tisících Kč. 
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NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 11 451,0 4 658,0 6 793,0 23 981,0 23 981,0 0,0 1 202,0

Spotřeba materiálu 1 831,0 1 039,0 792,0 18,0 18,0 793,0

Spotřeba energie 2 880,0 1 107,0 1 773,0 0,0 289,0

Opravy a údržba 1 410,0 762,0 648,0 0,0 21,0

Ostatní služby 1 850,0 560,0 1 290,0 51,0 51,0 53,0

Mzdové náklady 0,0 3,0 -3,0 17 580,0 17 580,0 355,0

Sociální a zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,0 5 856,0 5 856,0 90,0

Odpisy 2 100,0 821,0 1 279,0 0,0 0,0 18,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 1 380,0 366,0 1 014,0 476,0 476,0 -417,0

Vlastní výnosy celkem 8 114,0 5 600,0 2 514,0 23 981,0 23 981,0 0,0 2 247,0

Tržby celkem 4 000,0 1 075,0 2 925,0 0,0 0,0 2 200,0

Ostatní další výnosy 4 114,0 4 525,0 -411,0 23 981,0 23 981,0 47,0

Hospodářský výsledek po zdanění 100,0 942,0 -842,0 0,0 0,0 0,0 1 045,0

Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek

Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 000,0 4 000,0

Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0

Neinvestiční příspěvek na provoz 6 885,0 6 885,0 0,0 6 885,0

Účelový příspěvek neinvestiční 50,0 0,0 0,0 0,0

Účelový příspěvek investiční 8 086,0 3 686,0 0,0 3 686,0

0,0

Odpisy 0,0 0,0 1 344,0 1 344,0 0,0 1 344,0

             - nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz 0,0

             - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz 0,0

             - hmotného majetku nemovitého (svěřeného) 1 344,0 1 344,0 0,0 1 344,0

Příspěvek na investice (jmenovitě)

Výměna oken na 1.stupni a v koridorech ZŠ 4 500,0 100,0 0,0 100,0

Oprava podlahy ve školní kuchyni ZŠ 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0

Nákup 2 čistících strojů 115,0 115,0 0,0 115,0

Vybudování jazykové učebny ZŠ 1 771,0 1 771,0 0,0 1 771,0

Použití fondů: 3 311,0 966,0 966,0 1 457,0 2 820,0

    - investiční 1 586,0 838,0 838,0 1 091,0 1 333,0

    - rezervní 1 596,0 88,0 88,0 366,0 1 318,0

    - odměn 129,0 40,0 40,0 0,0 169,0

Průměrný evidovaný počet zam. 87,9 xxx

Průměrný měsíční plat v Kč 33 807,0 xxx

1.-6. 2020
v tis. Kč

Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy

PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY
DOPLŇKOVÁ 

ČINNOST

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek

 


