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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 2020/2021 proběhl ve znamení epidemie covid 19. Většinu školního roku bylo 

vzdělávání žáků realizováno distančním způsobem, zhruba měsíc byly uzavřeny i mateřské 

školy. 

I v této době škola nabízela žákům všechny vzdělávací aktivity, která protiepidemická 

opatření umožnila, např. prezenční konzultace. Dále pak poskytovala pravidelnou službu 

předávání ofocených vzdělávacích materiálů pro žáky, kteří neměli možnost tisknout. 

Pandemie samozřejmě ovlivnila všechny běžné i nadstandardní 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 odborné učebny (jazykové, 

počítačové, učebnu a laboratoř přírodních věd, hudební výchovy, dílny, cvičný byt), 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 31.8. 2021 vzdělávalo 595 žáků (z toho 255 dívek) ve 26 třídách, 

mateřské školy navštěvovalo celkem 134 dětí. 

44..  PPrraaccoovvnnííccii  šškkoollyy  

44..11  Personální zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce 2020/21 škola evidovala celkem 106 pracovních poměrů (včetně 

zkrácených pracovních úvazků a doplňkové činnosti). 

ZŠ: 63 pedagogických a 21 nepedagogických 

3. MŠ: 11 pedagogických a 7 nepedagogických 
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6. MŠ: 2 pedagogické a 2 nepedagogické 

4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo pandemií velmi ovlivněno. Přes výše 

uvedené se uskutečnilo DVPP k těmto tématům: k šikaně, agresivní žák, inkluze, čtenářská a 

informační gramotnost, spolupráce s rodiči, formativní hodnocení, poruchy chování, práce 

s Teams, on-line škola. 

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. 2021. 
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1. ročník 57 31 26 56 0 1 0 57 0 0 

2. ročník 55 29 26 51 4 0 0 55 0 0 

3. ročník 60 36 24 53 7 0 0 60 0 0 

4. ročník 61 36 25 44 17 0 0 61 0 0 

5. ročník 75 43 32 49 24 2 0 74 0 1 

6. ročník 78 54 24 36 42 0 0 77 1 0 

7. ročník 85 50 35 43 39 3 0 85 0 0 

8. ročník 74 37 37 31 37 6 0 72 1 1 

9. ročník 50 24 26 19 28 3 0 50 0 0 

 

Z žáků, kteří neprospěli: 4 opakují ročník, 

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

8 ukončilo základní vzdělávání. 
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Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: 

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

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

- 18 žáků na SOU bez maturity 

Úspěchy našich žáků: 

I když se vzhledem k pandemické situaci konalo omezené množství obvyklých soutěží a 

olympiád, k úspěchům našich žáků patřilo: 

- přestup žáka 7. třídy do Regionální fotbalové akademie v Českých Budějovicích. 

- 4. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka, kategorie I.A, 

- 6. místo v okresním kole olympiády z německého jazyka, kategorie II.A. 

Za velký úspěch též považujeme, jak se naši žáci dokázali přizpůsobit distanční výuce a 

zvládnout tuto nelehkou situaci. 

5.2 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 bylo podáno 81 žádostí o 

přijetí. Poprvé bylo podáno 69 žádostí, po odkladu z předchozího roku 12. 

Přijato bylo 52 dětí, pro 29 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. 

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. 
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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 2020/2021 byly např.: 

Název aktivity Anotace 

Vztahy ve třídě (dvě 6. třídy) 
Prevence šikany, projevů agrese, záškoláctví, rasismu a 

xenofobie; vedeno organizací Phénix- Portus Prachatice 

Adaptační kurz (1. a 6. třídy) Prevence šikany, projevů agrese, záškoláctví, rasismu 

Beseda k sexuální výchově (9. 

ročník) 

Prevence rizikového sexuálního chování; vedeno Červený kříž- 

Judita Soukupová- Maříková xenofobie; realizováno školou 

Testování klimatu třídy (2 třídy) Prevence šikany, projevů agrese; realizováno školou 

Den s odborníkem (5. třídy) Policie ČR- Kyberšikana 

Poznávací exkurze Posilování vztahů ve třídě, poznávání historie, přírody 

Sportovní exkurze Posilování vztahů ve třídě, zdravý životní styl 

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. 

66..  AAkkttiivviittyy  šškkoollyy  aa  žžáákkůů  

Většinu běžných aktivit školy nebylo možné realizovat z důvodu epidemiologické situace 

v ČR, nebo jejich průběh byl výrazně touto situací ovlivněn. 

6.1 Výběr aktivit základní školy 

- Plavání 

- Adaptační kurzy tříd 
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- Olympijský běh na 1. stupni 

- Projekty tříd 

- Preventivní programy pro žáky 

- Exkurze v závěru školního roku 

- Soutěže, projekty apod. ve ŠD 

6.2 Výběr aktivit mateřských škol 

- Projekt „Mezi námi“, pravidelné generační setkávání v Seniorském Domě SeneCura, 

tvořivé dílničky, výtvarné vyjádření společných témat 

- Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

- Divadelní představení v MŠ 

- Návštěva Muzea:“S človíčkem do minulosti“ 

- Poznávací výjezd do ZOO Tábor 

- Předškolní děti se účastnily plaveckého výcviku 

- Rozloučení s předškoláky 

6.3 Volnočasové aktivity 

Škola žákům nabídla kroužky s různou náplní, ale z epidemiologických důvodů je nebylo 

možné realizovat. 

6.4 Školní ekoparlament 

Členy školního ekoparlamentu jsou zástupci tříd od 3. ročníku a koordinátorky EVVO, 

přizvanými členy pak někteří vyučující a vedení školy. 

Ekoparlament z důvodů epidemiologických a distanční výuky výrazně v tomto školním 

roce utlumil svou činnost. 

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. 

V rámci charitativní činnosti jsme pro Život dětem, o.p.s. vybrali 6894 Kč na pomoc 

dětem se závažným onemocněním. 
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Přispěli jsme i na konto Fondu Sidus, částkou 3540 Kč na pomoc zdravotně postiženým 

dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. 

Pedagogické zaměstnankyně školy pracovaly v komisích okresních soutěží olympiád. 

Zákonné zástupce jsme o dění ve škole informovali prostřednictvím internetových stránek, 

e-mailové komunikace a byla dána i možnost on-line konzultací/třídních schůzek. 

88..  SSppoonnzzoorriinngg,,  ggrraannttyy  aappoodd..  

V OP VVV jsme pokračovali v 

realizaci projektu s názvem „Vzdělávání 

na ZŠ TGM a MŠ v Písku II“ (reg. 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). 

Realizace projektu byla prodloužena do 30.6.2021. V rámci projektu byla realizována dočasná 

personální podpora: asistent učitele na MŠ, školní psycholog a speciální pedagog na ZŠ; 

vzdělávání pedagogických pracovníků; tandemová výuka; vzdělávací klub pro žáky; 

doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a projektové dny ve škole. 

V OP VVV jsme nově obdrželi 

dotaci k realizaci projektu s názvem 

„Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku 

III“ (reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018605), na který škola obdržela dotaci ve výši 1 

466 679 Kč, z toho 1 246 677,14 Kč (85% financováno z ESF) a 220 001,86 Kč (15% ze 

státního rozpočtu). Realizace projektu je do 31.12.2022. V projektu bude podpořeno: 

personální podpory (školní asistent v MŠ a školní psycholog); projektové dny ve škole a 

mimo školu, tandemová výuka; doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Účastníme se projektu OP VVV 

s názvem „Inkluzivní vzdělávání pro 

školy zřízené městem Písek“ (registrační 

číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923), na který škola obdržela celkové způsobilé výdaje 

ve výši 2 552 816,42 Kč, z toho 2 169 893,96 Kč (85% financováno z ESF) a 382 922,46 Kč 

(15% ze státního rozpočtu). Realizace projektu je do 31.12.2022. Hlavním cílem projektu je 

vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního 

vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání. 
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Škola dokončila v Integrovaném regionálním operačním programu realizaci projektu 

s názvem „Vybudování jazykové učebny ZŠ T. G. Masaryka“, na který obdržela dotaci ve 

výši 1 770 501,60 Kč. Projekt řešil vybudování nové moderní jazykové učebny (pořízení 

digitálních technologií, nábytku, interaktivní tabule, stavební úpravy učebny) a úpravu zeleně 

v okolí školy. Podpoří rozvoj klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků a sekundárně v 

oblasti práce s digitálními technologiemi. V současné době je projekt ve fázi 5-leté 

udržitelnosti. 

Obdrželi jsme dotace na podporu vzdělávání cizinců češtině. Pro základní školu ve výši 

146.765 Kč, pro mateřskou školu ve výši 14.080 Kč. 

Byla úspěšná naše žádost v Dotačních programech Jihočeského kraje pro rok 2021, 

konkrétně Podpora práce s dětmi a mládeží. Na projekt školní družiny „Vše co nás baví“ jsme 

obdrželi částku 20.000 Kč. Finance budou využity na rozvoj dětské motoriky při tvorbě 

různých výrobků. 

Naše škola obdržela sponzorský dar ke snížení rizika přenosu nemoci Covid 19 od firmy 

Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o., konkrétně finanční dar ve výši 25.000 

Kč a 200 respirátorů. Dále pak 5.000 Kč od Teplárny Písek, a.s. 

Do školní družiny 2x stolní fotbal a stolní vzdušný hokej od Motoklubu Železní páni Písek. 

Škola obdržela i další finanční dary. 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. 

99..  KKoonnttrroollnníí  ččiinnnnoosstt  
V říjnu 2020 proběhl audit na projekt „Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku II“ (OP 

VVV) realizovaný Auditním orgánem Ministerstva financí ČR. V průběhu kontroly nebylo 

identifikováno žádné zjištění. 

Kontrola Krajské hygienické stanice v červnu 2021 k plnění protiepidemických opatření 

na ZŠ, v ŠD a ŠJ. Všechny 3 protokoly byly bez zjištěných závad. 

Proběhlo šetření stížnosti ČŠI v červnu 2021, k neřešení opakovaného slovního napadení 

žáka školy. ČŠI hodnotila stížnost jako důvodnou. 

Kontrola Krajské hygienické stanice v červnu 2021 k dodržování protiepidemických 

opatření. Bez nedostatků. 
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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 2021 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 2020, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek 

spojena se zajištěním energií. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku. 

V níže uvedených tabulkách jsou údaje za rok 2020 a 1. pololetí roku 2021, v tisících Kč. 

NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 11 451,0 10 817,0 634,0 56 124,0 56 124,0 0,0 3 149,0

Spotřeba materiálu 1 831,0 3 334,0 -1 503,0 1 349,0 1 349,0 1 216,0

Spotřeba energie 2 880,0 1 960,0 920,0 0,0 518,0

Opravy a údržba 1 410,0 1 062,0 348,0 0,0 67,0

Ostatní služby 1 850,0 1 430,0 420,0 345,0 345,0 125,0

Mzdové náklady 0,0 0,0 0,0 38 787,0 38 787,0 681,0

Sociální a zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,0 12 958,0 12 958,0 195,0

Odpisy 2 100,0 1 720,0 380,0 0,0 36,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 1 380,0 1 311,0 69,0 2 685,0 2 685,0 311,0

Vlastní výnosy celkem 8 114,0 10 861,0 -2 747,0 56 124,0 56 124,0 0,0 3 166,0

Tržby celkem 4 000,0 2 300,0 1 700,0 0,0 0,0 3 004,0

Ostatní další výnosy 4 114,0 8 561,0 -4 447,0 56 124,0 56 124,0 162,0

Hospodářský výsledek po zdanění 100,0 44,0 56,0 0,0 0,0 0,0 17,0

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 50,0 49,0 1,0

Účelový příspěvek investiční 3 686,0 3 686,0 3 675,0 11,0

Odpisy 0,0 0,0 1 344,0 1 354,0 1 354,0 0,0

             - 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 60,0 54,0 6,0

Oprava podlahy ve školní kuchyni ZŠ 1 700,0 1 150,0 1 146,0 4,0

Nákup 2 čistících strojů 115,0 115,0 114,0 1,0

Oprava oplocení 590,0 590,0 590,0 0,0

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

Použití fondů: 3 311,0 7 824,0 7 785,0 8 678,0 2 457,0

    - investiční 1 586,0 7 150,0 7 111,0 7 111,0 1 625,0

    - rezervní 1 596,0 634,0 634,0 1 567,0 663,0

    - odměn 129,0 40,0 40,0 0,0 169,0

Průměrný evidovaný počet zam. 91,0 xxx

Průměrný měsíční plat v Kč 35 987,0 xxx

1.-12. 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
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NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 9 283,0 4 991,0 4 292,0 26 599,0 26 599,0 0,0 2 133,0

Spotřeba materiálu 1 881,0 1 606,0 275,0 0,0 700,0 1 039,0

Spotřeba energie 2 370,0 1 213,0 1 157,0 0,0 0,0 400,0

Opravy a údržba 1 140,0 299,0 841,0 0,0 0,0 24,0

Ostatní služby 1 422,0 508,0 914,0 0,0 54,0 58,0

Mzdové náklady 0,0 0,0 0,0 19 636,0 19 010,0 338,0

Sociální a zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,0 6 527,0 6 324,0 105,0

Odpisy 1 400,0 827,0 573,0 0,0 19,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 1 070,0 538,0 532,0 696,0 511,0 150,0

Vlastní výnosy celkem 8 114,0 6 666,0 1 448,0 26 599,0 26 599,0 0,0 2 142,0

Tržby celkem 4 000,0 1 322,0 2 678,0 0,0 0,0 2 133,0

Ostatní další výnosy 4 114,0 5 344,0 -1 230,0 26 599,0 26 599,0 9,0

Hospodářský výsledek po zdanění 100,0 1 675,0 -1 575,0 0,0 0,0 0,0 9,0

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 7 000,0 7 000,0 0,0 7 000,0

Účelový příspěvek neinvestiční 950,0 950,0 11,0 939,0

Účelový příspěvek investiční 6 600,0 60,0 54,0 6,0

Odpisy 0,0 0,0 1 344,0 1 344,0 672,0 672,0

             - 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 ZŠ 6 600,0 6 600,0 59,0 6 541,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Použití fondů: 2 457,0 7 949,0 7 773,0 1 494,0 8 912,0

    - investiční 1 625,0 7 456,0 7 111,0 809,0 8 272,0

    - rezervní 663,0 473,0 473,0 685,0 451,0

    - odměn 169,0 20,0 189,0 0,0 189,0

Průměrný evidovaný počet zam. 91,6 xxx

Průměrný měsíční plat v Kč 35 179,0 xxx

1.- 6. 2021
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

 
 

V období školních prázdnin byly z účelových příspěvků města realizovány akce: 

„Výměna oken na 1. stupni ZŠ“ (výměna oken 1. stupně a koridorů u tělocvičny a školní 

jídelny, oprava a nový nátěr fasády 1. stupně), „Střecha školní kuchyně 3. MŠ“ (výměna staré 

krytiny za novou). 

 

 


