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Finanční předpoklady školy k zabezpečení školních vzdělávacích programů (dále "ŠVP")
byly sledovány na základě ekonomických ukazatelů za období let 2008 až 2010. Škola
v hodnoceném období hospodařila s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu na přímé
výdaje na vzdělávání a na rozvojové projekty, s příspěvkem na provoz z rozpočtu
zřizovatele a s ostatními zdroji. Dotace ze státního rozpočtu činily v průměru 86 %
celkových ročních neinvestičních výdajů školy a byly využity v souladu s účelem, na který
byly přiděleny, to je především na platy a související zákonné odvody, učební pomůcky,
učebnice, učební texty, základní školní potřeby a další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Škola využila možnosti rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT a získala účelové
dotace na projekty (zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků, posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků,
kompenzační pomůcky, financování asistenta pedagoga pro žáky se sociálním
znevýhodněním, "Hustota" a "Specifika" a školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního
vzdělávání). Uvedené účelové finanční prostředky byly použity v souladu s cíli programů.
Zřizovatel poskytoval finanční prostředky na provozní výdaje v dostatečné míře. Budovy
jsou ve vlastnictví zřizovatele a škole jsou předány do správy.
Další prostředky škola získala z ESF na projekty "Profese 2012 - modemizace
vyučovacího předmětu Praktické práce" a "Centra integrované podpory v MSK a podpora
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Ostatní zdroje financování
tvořily v hodnoceném období především platby za vzdělávání ve školní družině a použití
fondů. Finanční sponzorské dary získané ve sledovaných letech byly využity ve výchovně
vzdělávacím procesu pro žáky.
Vlastní investiční zdroje a dotaci zřizovatele na investice škola použila na rekonstrukci
sociálních zařízení a na projekt TV.
Škola určovala priority k zabezpečení realizace ŠVP podle svých rozpočtových možností
a v souladu se záměry rozvoje.

Závěry

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejsthku škol a školských
zařlzení.
Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přlstupu
ke vzdělávání.
Škola průběžně sleduje míru dosažení požadovaných výstupů v klíčových předmětech
podle realizovaných školních vzdělávacích programů a v souladu s vlastním hodnocením
přijímá piislušná opatření.
Vzdělávací a mimoškolní aktivity školy podporují rozvoj žákovy osobnosti se zřetelem na
individuální zvláštnosti. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj klíčových kompetencí žáků
s důrazem na základní pracovní, hygienické a komunikativní návyky. Dlouhodobé
cilevědomé působení na žáky vede k předpokladu jejich budouciho úspěšného zařazení
do společnosti.
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