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Název školy: Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
Právní forma: školská právnická osoba
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IČ:
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DIČ:
CZ03758702
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691 00 72 76
Obor vzdělávání:
79-01-C/01 Základní škola
Zřizovatelé:





Krušnohorská waldorfská iniciativa, z. s., IČ 025 00 019
se sídlem Sklářská 81, 435 42 Litvínov - Hamr
Členové výboru spolku (statutární orgán):
Mgr. Zuzana Štěpánová – předseda výboru
Mgr. Helena Malíková – místopředseda výboru
Ing. František Štěpán – člen výboru
Mgr. Zuzana Štěpánová, nar. 10. 7. 1980,
bytem Mníšek 260, 435 45 Nová Ves v Horách
Ing. František Štěpán, nar. 7. 1. 1977
bytem Mníšek 260, 435 45 Nová Ves v Horách

Kontakty:
Tel. č.: 725 530 861
e-mail: info@skolajerabinka.cz
www.skolajerabinka.cz
Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Štěpánová
Školská rada:
Mgr. Helena Malíková
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Zuzana Štěpánová
Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. 10. 2020.
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WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
Waldorfská pedagogika je alternativní pedagogický směr, založený v Německu po 1. světové
válce Rudolfem Steinerem a jeho spolupracovníky. V roce 2019 probíhají po celém světě
oslavy 100 let od založení první školy tohoto typu ve Stuttgartu. Vznikla na popud továrníka
Emila Molta, spolumajitele a ředitele cigaretové továrny Waldorf-Astoria (odtud jméno celého
hnutí), který požádal Rudolfa Steinera o vybudování školy pro děti svých dělníků. Steiner sám
viděl školu zprvu jako ojedinělý projekt, avšak již v roce 1922 byla založena druhá škola tohoto
typu ve Wandsbeku u Hamburku a brzy i na dalších místech v Německu.
Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v roce 1939, kdy byly nacistickým režimem
zakázány. Po pádu nacismu a obnovení práce waldorfských škol v Německu v roce 1945 se
tento typ škol začal šířit do řady dalších zemí. Dnes je waldorfských škol ve světě více než devět
set, najdeme je v desítkách zemí ve všech světadílech. Waldorfská pedagogika je tak vůbec
nejrozšířenějším alternativním pedagogickým směrem.
V českých zemích se objevily školy waldorfského typu až po roce 1989. V někdejším
socialistickém Československu se waldorfská pedagogika rozvíjet nesměla. První waldorfské
mateřské školy byly založeny souběžně na více místech v roce 1991, první waldorfské základní
školy následovaly v roce 1992. Od té doby vyrostlo v České republice 15 waldorfských
základních škol, jedna speciální škola, čtyři střední školy a více než dvacet mateřských škol. V
mateřské škole je působení na dítě chápáno jako první doprovázení na jeho cestě do
společenství druhých. Učitelky s láskou přijímají dítě a samy jsou mu vzorem k napodobování.
Vytvářejí niternou atmosféru, pečují o prostředí a vzbuzují v dítěti pocit bezpečí, a důvěry.
Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která chce člověka připravovat na život
nejen znalostně, nýbrž též rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Waldorfský
učitel by měl pohlížet na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností
všestranného vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k tomu, aby bylo
schopno jednou převzít výchovu sebe sama.
Takto široce pojaté výchovné poslání je patrné už při zevním pohledu na obsah výuky. Ještě
význačnějším rysem waldorfské školy je ovšem způsob, jakým se děti k poznatkům a
dovednostem dopracovávají. Učitel se snaží vést děti k zážitkům toho, jak věci fungují, a k jejich
samostatnému poznávání.
Waldorfská pedagogika klade velký důraz na správné chápání vývojových fází, jimiž děti
procházejí. Snaha zabývat se určitými otázkami a vědomostními obsahy teprve na určitém
stupni zralosti dítěte je pro waldorfskou pedagogiku specifická.
Podstatným prvkem waldorfského vyučování je společenství. Dítě si ve škole nevytváří jen
vztah k učiteli, ale také k ostatním dětem ve třídě. Waldorfská škola s tím počítá ve své
metodice. Konkurence, kdy jednotlivé děti usilují o co nejvyšší vlastní hodnocení, nebývá
považována za žádoucí; větší důraz je kladen na týmovou spolupráci směrem k vytyčenému
společnému cíli.
Waldorfské školy se snaží být celistvým organismem, do něhož jsou zapojeni žáci, učitelé i
rodiče, jejichž společným cílem je výchova a vzdělávání. Spolupráce školy a rodičů bývá proto
mnohem intenzivnější. Společné školní akce, jichž se účastní i rodiče, jsou páteří školního roku,
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a mnohé aktivity, které se spíše vnímají jako mimoškolní, se odehrávají v rámci waldorfské
školy.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Kapacita školy
Základní škola má registrovanou kapacitu 60 žáků pro 5 ročníků 1. stupně základní školy, po
12 žácích v každém ročníku. Základní škola naplňuje svoji kapacitu postupně, v každém novém
školním roce bude otevírat vždy nový první ročník a přijímat přestupující žáky až do úplného
naplnění zapsané kapacity tříd.
Mateřská škola provozovala v uplynulém školním roce dvě věkově smíšené třídy, jednu
v dosavadních prostorách v Mládežnické 220, Litvínově – Hamru o zapsané kapacitě 25 dětí, a
druhou ve Sklářské ulici 81, v Litvínově – Hamru o max. kapacitě 16 dětí.

Školu Jeřabinka navštěvují děti z Litvínova, Klínů, Horního Jiřetína, Meziboří, Mostu a dalších
obcí z okolí blízkého i vzdálenějšího Litvínovu. Je to dáno zájmem rodičů o tento směr
vzdělávání, který není zaměřen pouze na rozvoj mentálních a pohybových dovedností dítěte,
ale také na rozvoj sociálních kompetencí, budování návyků zdravé životosprávy, výchovu v
umění a k duchovnímu i ucelenějšímu pohledu na svět kolem nás. Jiné školy tohoto typu,
vycházející z waldorfské pedagogiky, nejsou rodinám z našeho regionu na každodenní
dojíždění dostupné, nejbližší školy jsou v Třebušíně a v Karlových Varech.

Vybavení školy
Třída mateřské školy Jeřabinka na adrese Mládežnická 220, Litvínov - Hamr využívala pro svoji
činnost krásné prostory ve druhém nadzemním podlaží přístavku budovy základní školy
v Litvínově – Hamru. Tento prostor má od města v dlouhodobém pronájmu.
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V pronajaté budově stoleté školy na adrese Sklářská 81 se vyučuje v prostorech čtyř tříd, tři
třídy jsou využívány jako kmenové učebny pro 1. až 3. třídu, čtvrtou učebnu využívá školní
družina. Základní a mateřská škola využívají nově vybudovanou školní kuchyni a jídelnu.
Z původního bytu školníka byl vybudován prostor mateřské školy spolu se zázemím.
Během školního roku bylo z dotace města Litvínov kompletně zrekonstruováno soc. zázemí v
přízemí budovy školy, byly vybudovány nové sprchy pro dívky i chlapce tak, aby základní škola
mohla plně využívat vlastní tělocvičnu v budově školy.
Umístění školy v části Litvínova Hamru je nesporně velkou výhodou – klidná část města v těsné
návaznosti na přírodu, blízkost Nového Záluží, a přesto pár desítek metrů k zastávce MHD.
V uplynulém školním roce škola podala žádosti o dotaci na zateplení budovy a řízené větrání
učeben z Operačního programu životního prostředí a s oběma žádostmi uspěla. Státní fond
životního prostředí obě žádosti schválil k realizaci.
VYUČOVACÍ DOKUMENTY
Základní škola ve školním roce 2019/2020 vyučovala podle schválených učebních dokumentů
– Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Základní škola s waldorfskou
pedagogikou, s mottem „Každý má talent“ – č. 2/2018 ze dne 27. 8. 2018, který je plně
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ZV.
Od 1. ročníku se vyučují dva cizí jazyky – anglický a německý.
Mateřská škola ve školním roce 2019/2020 vyučovala podle schválených učebních dokumentů
– Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Mateřská škola Jeřabinka, pracující na
principech waldorfské pedagogiky, s mottem „Svět je dobrý.“ – č. 1/2018 ze dne 27. 8. 2018,
který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem PV.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ORGANIZACE
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ve školním roce 2019/2020 zahájilo povinnou školní docházku 24 žáků. V důsledku zavření
základních škol v období od 11. 3. 2020 (a od 13. 3. mateřská škola) do 24. 5. 2020 z důvodu
pandemie COVID-19 nedošlo k přijetí nových žáků na základě přestupů z jiných škol, jako tomu
bylo v uplynulých letech.
Počty žáků v základní škole jednotlivých měsících
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Počty žáků jsou uváděny k poslednímu dni v měsíci.
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Počty dětí v mateřské škole jednotlivých měsících
Ve školním roce 2019/2020 zahájilo předškolní vzdělávání v mateřské škole 32 dětí s celodenní
docházkou.
Školní rok
2019/2020
Počet dětí ve
třídě
Mládežnická
220
Počet dětí ve
třídě
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Sklářská 81
celkem

Počty dětí jsou uváděny k poslednímu dni v měsíci.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Zápis do mateřské školy probíhal distanční formou. Žádost o přijetí do mateřské školy od
nového školního roku podali zákonní zástupci celkem 6 dětí (z toho 1 dítě k individuálnímu
vzdělávání), z nichž všech 6 dětí bylo přijato.

Zápis do základní školy pro školní rok 2020/2021
Zápis do základní školy probíhal distanční formou. Žádost o přijetí do první třídy základní školy
od nového školního roku podali zákonní zástupci celkem 8 dětí (z nichž 5 navštěvovalo již naši
mateřskou školu), z nichž všech 8 dětí bylo přijato.
Pozitivní zprávou pro nás je, že setkání s rodiči dne 12. 3. 2020 se zúčastnili také rodiče
s vážným zájmem o zápis do základní školy, kteří mají dosud mladší děti a zvažují pro ně již
nyní docházku do naší základní školy.

Pedagogický sbor
V každé ze tříd působí třídní učitel, jeden z třídních učitelů si doplňuje kvalifikaci podle zákona
o pedagogických pracovnících. Od 1. třídy probíhá výuka dvou cizích jazyků, anglický jazyk
zabezpečujeme vlastními učiteli, pro německý jazyk využíváme externího lektora.
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Třídy a třídnictví:
Třída

Třídní učitel

1. třída

Mgr. Zuzana Pechová

2. třída

Mgr. Magdaléna Jelínková

3. třída

Lenka Walterová, B. A.

Další pedagogičtí pracovníci:
Německý jazyk

Marcela Oslisloková

Výtvarná výchova

Anežka Růžičková

Mateřská škola otevírá dvě třídy, jednu na adrese Mládežnická 220, druhou třídu na adrese
Sklářská 81. V obou třídách mateřské školy působili v uplynulém školním roce vždy dvě paní
učitelky.
Pedagogický sbor v mateřské škole:
Třída MŠ

Učitel MŠ

Ředitelka MŠ

Leona Gergelová
(od 1. 1. 2020 Mgr. Zuzana Štěpánová)

MŠ Mládežnická 220,

Hana Dlubalová – vedoucí učitelka

Litvínov - Hamr

Alexandra Čapková

MŠ Sklářská 81,

Monika Bachurová – vedoucí učitelka

Litvínov - Hamr

Bc. Stanislava Černá

Výsledky výchovně- vzdělávacího procesu v základní škole
Ročník
1.
2.
3.
Celkem

Počet žáků na konci šk. roku
celkem
prospělo
7
7
9
9
8
8
24
24

Neprospělo
0
0
0
0

Plán učiva byl díky zapojení rodičů při distanční výuce a znovuotevření škol od 25. 5. 2020 ve
všech ročnících splněn.
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Školní družina
Školní družina pracovala v jednom oddělení a docházelo do ní 23 žáků.
Školní družina měla provozní dobu od 7.00 do 7.55 hodin a v odpoledních hodinách od 12.05
(13.00) do 16 hodin.
Vychovatelkami školní družiny byly Hana Berlová a Anežka Růžičková.

Zájmová činnost
Škola Jeřabinka pokračovala v rámci vedlejší činnosti v hudebních kroužcích pro předškolní
děti – výuku hry na klavír v kvartetu pro děti od 3 let pod vedením Hany Dlubalové. Tato
aktivita byla vítána také veřejností vzhledem k tomu, že pro děti v předškolním věku
organizovaná možnost kvalifikované hudební výchovy a vzdělávání chybí. Právě v předškolním
věku mají děti přirozenou touhu i velký potenciál osvojit si snadno všechno nové. Podle
neurologických průzkumů vzniká 75 % synapsí v mozku již do věku 7 let.
Naší snahou je rozvíjet v dětech individuální nadání a lásku k hudbě. Hra na hudební nástroj
také významně zlepšuje koncentraci, paměť, matematickou představivost a motorické
dovednosti.
Školní rok bohužel nemohl být v důsledku pandemie COVID-19 zakončen tradičním
slavnostním benefičním koncertem pod záštitou klavíristky Mgr. Lucie Kaftanové.
Vedle hudební zájmové činnosti jsme ve školním roce 20192020 pokračovali ve spolupráci
s Klubem orientačního běhu Litvínov, z. s. a společně vedli kroužek orientačního běhu pro děti
a mládež, otevřený však také dospělým. Každý týdne tak mají zájemci o tento jedinečný sport
možnost závodit na vytyčených trasách a v případě nepřízně počasí také realizovat přípravu
v prostorách tělocvičny základní školy.
V neposlední řadě i v uplynulém školním roce probíhal v rámci družiny Badatelský klub pro
mladé přírodovědce, pod vedením paní učitelky Mgr. Simony Svobodové, která s dětmi
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pokládá pevné základy pro budoucí vědeckou práci, nejen v oboru biologie ale i souvisejících
odvětvích geografie, chemie, a také prohlubuje a posiluje jejich vztah k regionu.

Charakteristika pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na výuce se podílí rozrůstající se kolektiv učitelů uskutečňujících metodické postupy
vycházející z waldorfské pedagogiky. Učitelé mateřské školy studují tříletý seminář
organizovaný Asociací waldorfských mateřských škol. Učitelé základní školy se zúčastňují
týdenního metodického letního soustředění v Semilech, a setrvávají v úzkém kontaktu
s kolegy z nejbližších škol waldorfského typu, se kterými v případě potřeby také konzultují
výuku.
Na schopnosti a přípravu učitelů jsou kladeny velké nároky (přirozená autorita, zřetelný a
spisovný řečový projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodiči, flexibilita, kreativita,
organizační schopnosti, otevřenost dalšímu osobnímu růstu, další vzdělávání, velká časová
dotace pro školní projekty i přípravu, zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti).
Základní i mateřská škola pracují v ročních, týdenních i denních rytmech.
V základní škole Jeřabinka jsme navázali spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem
v Děčíně. Spolupracujeme s psycholožkou, paní PhDr. Zdeňkou Pavlíkovou, mj. v oblasti
psychologického poradenství k posouzení školní zralosti. Škola zůstává ve spojení s
psycholožkou PhDr. Anežkou Janátovou.
Prevence sociálně patologických jevů
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.
Naším cílem je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí
výuky a života školy. Už samotný fakt prožitkové pedagogiky, která je waldorfské pedagogice
vlastní, působí preventivně. Za nezbytné považujeme prohlubovat v dětech schopnost odmítat
nevhodné způsoby chování.
Za nedílnou součást preventivního působení považujeme také zapojení do projektu „Masáže
do škol MISP“ (Massage in School Prgramme) a „proškolení“ dětí i pedagogických pracovníků
Masáže „děti dětem“ nejen, že prohlubují jejich sociální vztahy, ale také budou důležitým
prvkem v prevenci šikany. Tři lekce k výuce masážní techniky jsme absolvovali jak se školáky,
tak s třídou větších dětí v mateřské škole.

Školská rada
Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Helena Malíková, Mgr. Jana Sedláčková, Mgr. Zuzana
Štěpánová. Jednotliví členové školské rady se během uplynulého školního roku soustředili
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především na spolupráci s rodiči, položení základů pro efektivní komunikaci s rodiči a
v neposlední řadě významnou pomoc se zpracováním žádostí o dotaci ze zdrojů Evropské unie
a státního rozpočtu.
Školní stravování a zdravá životospráva
Nadále pokračujeme v započatém úsilí o podporu zdravé životosprávy u dětí. Jsme zapojeni
do projektu „Ječmínkova cesta“.

Chceme aktivně vést děti ke zdravému pohybu, nepodceňujeme budování zdravých návyků.
Vedle zájmové aktivity orientačního běhu, a závodů realizovaných v rámci Světového dne
orientačního běhu, klademe důraz na aktivní pohyb už v mateřské škole. Děti tráví každé
dopoledne vycházkou venku, za každého počasí.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, společenská odpovědnost
Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také o přirozenou
propagaci školy a o důležitý kontakt s veřejností. Organizace většiny akcí proběhla za
nezastupitelné spolupráce s rodiči a Krušnohorskou waldorfskou iniciativou, z.s.
V průběhu školního roku se konaly slavnosti. Svatováclavská a Michaelská slavnost proběhla
v září 2019, následovala ji v listopadu Svatomartinská slavnost pro veřejnost na školní zahradě
a s průvodem do Nového Záluží, Adventní slavnost pro děti a rodiče s adventní spirálou v pátek
20. 12. 2019, Tříkrálová slavnost, Masopustní veselí. Koloběh roku byl jako již završen interní
Svatojánskou slavností na školní zahradě pro předškoláky a jejich rodiče, spojenou s vítáním
budoucích prvňáčků.
V prosinci se ve 2. třídě uskutečnila čítanková slavnost. Děti nejprve vystoupili pro své rodiče,
aby pak samy přijaly z jejich rukou dar nejvzácnější, vlastnoručně vyrobenou čítanku.
Každou středu probíhala setkání v mateřském centru. Mezi dětmi do mateřského centra
pravidelně docházejících byli také ty, jejichž rodiče požádali o přijetí do mateřské školy od
následujícího školního roku.
Škola používá k úklidu a mytí ekologické prostředky českého výrobce ekologické drogerie
značky Yellow@Blue, stáčírnu ekodrogerie využívají také pracovníci školy a rodiče. Škola
uzavřela smlouvu o dodávkách této ekodrogerie také s DSS Meziboří.
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V prosinci se děti zapojili do charitativních projektů Diakonie Církve českobratrské na pomoc
chudým rodinám „Krabice od bot“. Navázali jsme spolupráci s Domovem sociálních služeb
Meziboří, který nejstarší žáci 3. ročníku navštívili se svým divadelním vystoupením „Stvoření
světa“.
V lednu jsme přijímali ve škole návštěvy při dnech otevřených dveří, rodiče i budoucí školáci
měli možnost nahlížet do epochového vyučování.
Škola zahájila spolupráci s dřevořezbářem Markem Vodičkou. Žáci 1. a 2. třídy vyřezávali za
pomoci dlátek své první dřevěné obrázky, ale také označení tříd a místností školy, které pak se
zaujetím dokončovali ve školní družině. Žáci 3. třídy si vyřezali nožík na máslo. Následoval
hojně navštívený víkendový řezbářský workshop pro veřejnost.

Pokračovali jsme také v tvořivých setkáních, plstění z ovčí vlny s paní Vlaďkou Renfusovou. Na
počátku školního roku jsme vyrobili prvňáčkům podsedáky a pak se setkávali několikrát do
roka nad nejrůznějšími výtvarnými tématy.
Školní rok jsme završili příměstským táborem, v mateřské škole od 10. do 21. 8. 2020 a
v základní škole v týdnech od 4. 8. do 17. 8. 2020 na příměstském táboře, který je otevřen
také pro veřejnost. Letos proběhl příměstský tábor výjimečně v trvání 14 dnů, jako určitá
satisfakce rodičům a dětem za období zavření škol.
Spolupráce s jinými školami
Naše škola již od fáze přípravy je v úzkém a přátelském kontaktu s Waldorfskou mateřskou a
základní školou Wlaštovka, o. p. s. v Karlových Varech, také se Svobodnou základní školou
v Třebušíně a s širokou sítí waldorfských škol působících v rámci celé republiky. Zkušenosti a
cenné rady čerpáme také na setkáních vedoucích pracovníků waldorfských škol, rodičů a
zakladatelů škol, které probíhají na jednotlivých školách.
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V rámci projektu Šablony II proběhla v loňském školním roce spolupráce pedagogů ze Základní
školy Jeřabinka s pedagogy z hostitelské Svobodné základní školy, o. p. s. v Třebušíně.
Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2019/2020 neprobíhala žádná spolupráce s ostatními subjekty na
mezinárodní úrovni.
Výsledky inspekční činnosti
Ve dnech 23. 4. – 25. 4. 2019 proběhla na základě vlastní žádosti ve škole inspekční činnost
České školní inspekce. Inspekcí prošla Základní škola a mateřská škola Jeřabinka s následujícím
hodnocením:
Hodnocení podmínek vzdělávání
Prioritou školy je kvalitní naplňování principů waldorfské pedagogiky. Cílem všech aktivit je
komplexní a harmonický rozvoj osobnosti dítěte a žáka. Zkvalitňování prostorového a
materiálního zázemí je jedním z důležitých záměrů, které se zřizovatelům ve spolupráci s
ředitelkou školy daří naplňovat. Chod školy vychází z jasně nastavených a fungujících pravidel
k organizování vlastní činnosti. Pedagogické procesy jsou řízeny ředitelkou školy, práce všech
zaměstnanců je průběžně monitorována a vyhodnocována. Efektivně je nastaven systém
přenosu informací. Pedagogické a organizační otázky jsou řešeny na pravidelných jednáních
kolegia, která jsou velmi přínosná pro úspěšnou kooperaci a jednotný přístup ke vzdělávání.
Jednání kolegia je přítomna také zástupkyně zřizovatelů, která úzce spolupracuje s ředitelkou
školy a intenzivně se podílí na chodu školy.
Vzdělávání ve škole zajišťují částečně pedagogické pracovnice bez odborné kvalifikace, Česká
školní inspekce však v průběhu inspekčních hospitací nezaznamenala v jejich výuce
nedostatky. Odbornost externí učitelky německého jazyka je na úrovni rodilého mluvčího.
Prioritou dalšího vzdělávání je v souladu se zaměřením školy studium v oblasti waldorfské
pedagogiky. Škola aktivně rozvíjí spolupráci s odborníky, navazuje kontakty v zahraničí, získává
zkušenosti a vyměňuje si poznatky v jiných waldorfských školách.
Oblast výchovného poradenství a prevence rizikového chování je zabezpečena týmem
pedagogických pracovníků včetně vedení školy, kteří se operativně scházejí při řešení
případných problémů a svou činnost pravidelně vyhodnocují. Spolupracují především se
zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a externími psychology, což se
pozitivně promítá do péče o děti a žáky s potřebou podpůrných opatření.
Pro realizaci vzdělávání má škola velmi dobré prostorové podmínky, které jsou společně s
materiálním vybavením za velké podpory zřizovatelů a zákonných zástupců postupně
zkvalitňovány. Účelným využitím finančních prostředků ze státního rozpočtu, z hospodářské
činnosti, dotací od města a kraje, z úplaty za vzdělávání a sponzorských darů dochází k
úspěšnému naplňování záměrů a stanovených cílů ve školních vzdělávacích programech.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledovka a rozvaha v analytické formě za období účetního roku 2019 jsou přílohami této
výroční zprávy.
Základní a mateřská škola Jeřabinka čerpá na základě zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám 100 % normativu na dítě v mateřské škole a od 1. 9. 2019 také 100
% normativu na žáka. Ve školním roce 2019/2020 přijala Základní škola a mateřská škola
Jeřabinka dotaci Ústeckého kraje ve výši 3.908.469,- Kč.
V nadcházejícím školním roce dochází k ustálení plateb školného tak, že školné v mateřské
škole se oproti uplynulému školnímu roku snižuje a zároveň dochází jak v základní škole, tak
v mateřské škole k zásadnímu zvýšení sourozeneckých slev. Sourozenecká sleva za 2.
sourozence činí 50 % z ceny školného, za 3. a dalšího sourozence 60 % z ceny školného.
Školné v mateřské škole při celodenní celotýdenní docházce činí od 1. 4. 2020 3.500,- Kč
měsíčně. Školné v základní škole činí 2.500,- Kč měsíčně a platba za docházku do školní džiny
představuje měsíčně částku 1.000,- Kč. Příspěvek na školní pomůcky je splatný pololetně vždy
k 15. 9. a 15. 2. školního roku ve výši 1.000,- Kč.
V uplynulém školním roce vděčíme firmám, jednotlivcům, městu Litvínov a Ústeckému kraji a
jimi poskytnutým peněžitým darům, nejen za příspěvek na náklady na rekonstrukci a
vybavení školy, ale také na provozní náklady školy.
Účelové dary
Ústecký kraj
Město Litvínov
Severočeská
teplárenská, a. s.
ČEPS a. s.

Neúčelové dary
TERMO spol. s. r.o.
SPEA s.r.o. a Ing. Pavel
Sedláček

Vybudování základů
přístavby MŠ
Rekonstrukce soc.
zařízení v přízemí
Výměna
termostatických
hlavic radiátorů
Výměna osvětlení
v učebně v I.NP a
kancelářích

100.000,- Kč

neúčelové dary byly
využity na
financování
provozních nákladů
školy (zejména
spotřeba energií)

60.000,- Kč
30.000,- Kč

147.983,- Kč
64.995,- Kč

37.098,- Kč

obdarovaným byl zřizovatel
školy - spolek Krušnohorská
waldorfská iniciativa, z. s.

Základní škola a mateřská škola Jeřabinka byla úspěšným žadatelem o dotace ze státního
rozpočtu ČR a fondů EU. Vedle níže uvedených investičních projektů (etapa II. Zateplení
budovy a etapa III. Nástavba učeben) zahájila Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
z vlastních zdrojů a za finanční pomoci zřizovatelů školy etapu I. přístavbu MŠ.
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Reg. č. žádosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016038

Název projektu
Inovace výuky v MŠ
a ZŠ Jeřabinka

Alokovaná částka
785.382,- Kč

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011021

5.1.a Zateplení
objektu ZŠ a MŠ
Jeřabinka
5. 1. b Nucené
větrání v rámci
zateplení objektu ZŠ
a MŠ Jeřabinka
Stavební úpravy
objektu č.p.81, ul.
Sklářská, Litvínov Hamr, etapa III nástavba učeben

6.606.045,30 Kč

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011038

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013115

Poznámka
MŠMT Šablony II (OPVV)
- (čerpání od 1. 7. 2019
do 30. 6. 2021)
SFŽP základní výše
dotace 40 % (OPŽP)

879.288,85 Kč

SFŽP výše dotace 70 %
(OPŽP)

20.880.911,- Kč

MMR ČR (IROP) výše
dotace 90 % (vybudování
odborných a kmenových
učeben 2. stupně ZŠ
půdní vestavbou včetně
vybavení učeben)

Dne 21. 5. 2020 uzavřela Základní škola a mateřská škola Jeřabinka kupní
smlouvu o koupi budovy školy ve Sklářské ulici č. p. 81, Litvínov - Hamr a
přilehlých pozemků (zejména školní zahrady) s městem Litvínov za cenu
930.000,- Kč.

V Litvínově dne 14. 10. 2020
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