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Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy  

                                 v Bystřici pod Lopeníkem 

                         za školní rok 2011/2012 
 

1. Základní údaje o škole 

 
Název školy:  

Základní škola a Mateřská škola  Bystřice pod  Lopeníkem, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy:  Bystřice pod Lopeníkem č.p. 173 

 

Zřizovatel:  Obec Bystřice pod Lopeníkem 

 

Právní norma školy: právní subjekt od 1.1.2003 

 

Jméno ředitele školy: do  31.10.2012  pověřena zastupováním Bc. Monika Petrášová 

                                     od  01.11. 2011 Bc. Monika Petrášová 

  

 

Kontakt na zařízení:   telefon: 572 646 745,   724 764 075   

                                      e-mail: zsbystrice@uhedu.cz 

                                       www.zsbystricepodlopenikem.webgarden.cz 

 

Datum založení školy: 28.10.1908 

 

Datum zařazení do sítě: 14.3.1996 

 

Poslední aktualizace v síti:  
 

Identifikace školy. 600 124 070 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a stanovení nejvyššího počtu: 

 

- mateřská škola       27  dětí 

- základní škola        35  žáků 

- školní družina        25  žáků 

- školní jídelna         75  stravovaných 
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1.1 Součásti školy, údaje za  školní rok 2011/2012 

 
 Počet tříd Počet žáků  

/počet uč.bez 

rozdílu 

velikosti 

úvazku 

 

Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet pedag. 

prac. a prac. 

ŠJ 

 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

Základní 

škola 

2 2 / 4 11,12 2,53 9 

Školní 

družina 

1 23 / 1 23 0,78 23 

Mateřská 

škola 

1 22 / 2 22 1,8 12 

Školní jídelna x 44 x 1,34 x 

 

 

Malotřídní škola se dvěma třídami,  spojeným 1.a 2.ročníkem a spojeným 3., 4 .a 5. ročníkem.  

 

 

1.2 Školská rada 

 

21. 11. 2012 proběhly volby do školské rady, jejími členy jsou: 

 

           Ing.   Jaroslav Baný, jako zástupce zřizovatele, předseda školské rady 

                    Pavla Kročilová – za zákonné zástupce, člen školské rady 

           Mgr. Lenka Žižková – za pedagogy, člen školské rady 

 

Školská rada se sešla celkem 3x ve školním roce.  

 

Ve školním roce 2011 / 2012 se  uskutečnily v základní škole  se 4 třídní schůzky. V mateřské 

školy proběhly schůzky s rodiči celkem tři krát. 

 V MŠ i ZŠ jsme uskutečnili „Dny otevřených dveří,“ kde rodiče měli rodiče možnost si 

prohlédnout školu a být účastníky vzdělávacího procesu. 

V prosinci 2011 se otevřela školní budova také pro veřejnost. Naši školu navštívili také rodiče 

žáků z Lopeníku a jedni z nich projevily zájem umístit své dítě do naší základní školy. Rodiče 

a prarodiče žáků 1. ročníku se v hojném počtu také zúčastnili slavnostní akce „Den slabikáře,“ 

při které byl dětem předáván slabikář. 

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, svědčí o tom velká účast rodičů na mnoha 

akcích školy, ale také ochota ke  spolupráci při jejich organizaci. 

Daří se nám také spolupráce s mikroregionem Východní Slovácko, neziskovou organizací 

Slovácká dědina, zapojujeme se do akcí pořádaných obecním úřadem a složkami obce. 

Aktivní účastí pomáháme rozšiřovat poznání dětí a žáků o historii obce, vedeme je 

k zachování místních zvyků a obyčejů např. s udržováním tradic v naší obci. Svědčí o tom 

ocenění za udržování tradic, které obdržela obec při soutěži „Vesnice roku.“   
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Pomáhali zorganizovat karneval dětí, věnovali škole i v letošním šk. roce spoustu dárků a 

odměn pro děti, zúčastnili se školního výletu do Brna, účastnili se zahradní slavnosti, 

Holešovské regaty…. 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA : 

 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – „ Je nám dobře na 

světě.“  

            / podle RVP pro předškolní vzdělávání / 

 

             ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

 

Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše škola - otevřené oko do 

života“ 

 

/podle RVP ZV/ 

 

-  5. ročník – jedna žákyně - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

zpracovaný dle přílohy RVP  pro žáky s lehkým  mentálním postižením:  
„ Naše škola – cesta pro všechny.“  

 

/ podle RVP ZV LMD / 

 
         ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

 

       Vzdělávací  program  školní družiny 

 

 

V ZŠ  se vyučovalo ve dvou třídách:   1.a 2. ročník – I. třída, 3., 4. a 5.  ročník – II. třída. 

Při výuce bylo ve všech ročnících využíváno činnostního učení, nadále spolupracujeme 

s občanským sdružením Tvořivá škola. 

 

Nepovinný předmět:   Náboženství  - vyučovali P. Jan Mach, Pharm.Dr. Karla Ondráčková, 

a Pharm.Dr. Marie Ondráčková 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 
3.1 Pedagogočtí pracovníci 

 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 ZŠ , 2 MŠ  1 ŠD 2,53 + 1,8 + 0,78 

Externí pracovníci 0 0 

 

Poznámka:  

Jedna učitelka vyučovala 4 hodiny anglický jazyk, 2 hod. výtvarné výchovy ( II. tř.) a jednu 

hodinu Informatiky- s úvazkem 0,31,  

Vychovatelka ŠD dobírala úvazek v ZŠ – 0,22 v předmětech výtvarná výchova( I. tř.), tělesná 

výchova a pracovní činnosti  

 

 

 Další údaje o pedagogických pracovnících: 

 

 

Poř.číslo Prac. zařazení úvazek Kvalifikace,obor, 

vzdělání 

Roků ped.praxe 

1. Ředitelka 

 ZŠ a MŠ 

1,0 Vysokoškolské,  

speciální pedagogika 

 

27 

2. Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské  1. stupeň  

 

3. Vychovatelka 

ŠD 

0,78 ve ŠD 

0,22 v ZŠ 

Středoškolské, 

vychovatelství 

6 

4. Vedoucí 

 učitelka MŠ 

1,0  v MŠ 

 

Středoškolské,Střední 

pedag. škola Kroměříž 

31 

5. 

 

6.  

Učitelka MŠ 

 

 

Učitelka ZŠ 

0,8 v MŠ 

 

 

0,31 

Středoškolské, Střední -

pedagogická  Zlín 

 

Vysokoškolské 

pedagogické studium 

v Nizozemí –plně uznané 

2 

 

 

8 

 

 

Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti byly vypláceny převážně z ostatních zdrojů- 

příspěvek zřizovatele.  

Ze státního rozpočtu byly vypláceny dohody týkající se integrací dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Z evropského fondu EU – Peníze školám byly čerpány finanční prostředky na dohody pro 

pedagogy týkající se individualizace výchovy. 
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY:  

 

     Ředitelka školy byla současně třídní učitelkou I. třídy, kde vyučovala 13 hodin českého 

jazyka a matematiky v 1. a 2. ročníku. 

Spolupracovala při  organizací všech školních i mimoškolních akcí. 

Vykonává také lektorskou činnost- patří mezi lektory činnostního učení Tvořivá škola, kdy 

vedla kurzy pro učitele organizované občanským sdružením Tvořivá škola pro - Čtení a psaní 

s porozuměním, Činnostní učení v matematice na 1. stupni. Zúčastňovala se školení lektorů. 

Zpracovávala příspěvky do obecního zpravodaje. Zajišťovala organizaci sběru papíru, 

elektrospotřebičů, plastových víček. Podílela se na květinové výzdobě školy. 

 Vypracovávala Individuálně vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a také žáky mimořádně nadané. Spolupracovala se zřizovatelem, s občanským sdružením 

Slovácká dědina a mikroregionem Východní Slovácko, dále se složkami obce, zúčastňovala 

se veřejného zasedání zastupitelstva.  

Organizovala a zajišťovala zápis žáků do1.ročníku, připravovala besedy pro rodiče budoucích 

prváčků. 

 

     Třídní učitelka II. třídy /3., 4. a 5. roč/  vyučovala ve své třídě českému jazyku, 

matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě a hudební výchově. V I. třídě vyučovala 

prvouku, a hudební výchovu. Rozsah její přímé práce byl 23 hodin, kdy jedna     

vyučovací hodina byla proplácena z grantu -  EU PENÍZE ŠKOLÁM. 

Jako třídní učitelka vyučovala ve své třídě žákyni se vzdělávacím programem základní školy 

praktické. A také velmi zodpovědně a citlivě přistupovala k žákům, kteří vyžadovali 

individuální přístup. 

V naší škole vedla dyslektický kroužek, kde se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vykonávala funkci školního metodika prevence, podílela se na organizaci 

společných akcí školy. Zajišťovala školní učebnice, podílela se na organizaci Celoplošného 

testování žáků 5. ročníku, byla zapojena do realizace testování žáků organizovaného 

společností SCIO. 

Vedla besedy v rámci předcházení patologických jevů, organizovala preventivní programy o 

zdravém životním stylu a nebezpečí šikany. Zapojila se aktivit souvisejících s účastí žáků na 

soutěžích. V rámci činností určených pro rozvoj čtenářské gramotnosti se podílela na 

organizaci zajištění objednávek knih pro děti. 

V rámci vzdělávání studovala odbornou literaturu a časopisy, vypracovávala Individuálně 

vzdělávací plán. 

 

     Učitelka AJ vyučovala ve všech třídách anglický jazyk, ve II. třídě také výtvarnou 

výchovu, v 5. ročníku Informatiku a vedla kroužek angličtiny pro nejmenší v mateřské škole. 

Podílela se na výzdobě školy. 

Paní učitelka  měla rovněž hrazenu jednu vyučovací hodinu v rámci projektu EU – Peníze 

školám.  

Byla zapojena do organizace Celoplošného testování žáků 5. ročníku. Spolupracovala při 

akcích pořádaných školou. 

Zúčastnila se několika akcí v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

     Vychovatelka - dobírala úvazek 5 vyučovacích hodin v ZŠ – 

    

1 hodinu VV – I. třída, 2 hodiny Pč, 2 hodiny Tv – spojené ročníky. Dále pracovala s 

úvazkem 0,78 ve školní družině. Vzorně pečovala o výzdobu školy, odpovídala za výtvarné a 
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 sportovní soutěže pro školy a školní družiny. V rámci školní družiny vedla kroužek 

dovedných rukou. Podílela se na organizaci mnoha školních i mimoškolních aktivit. 

Doprovázela žáky na filmová představení v Uh. Brodě v rámci dětského filmového  klubu 

Bijásku. 

Zúčastnila se několika akcí v rámci dalšího vzdělávání. 

 

     Vedoucí učitelka MŠ - odpovídala mj. za organizaci zápisu do školy, spolupodílela se na 

vedení administrativní agendy v MŠ, na organizaci všech školních akcí. Velmi svědomitě 

pracovala jako logopedický asistent pro děti mateřské i základní školy. Zpracovávaly 

příspěvky do obecního zpravodaje a na webové stránky školy. Velmi svědomitě přistupovala 

k výchově a vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  Vypracovávala nutný 

Individuálně vzdělávací plán u dítěte s integrací. Byla pověřena funkcí zdravotníka, prováděla 

kontroly BOZP  a PO na pracovišti. Podílela se na výzdobě školy. 

 

Paní učitelka MŠ  se spolupodílela na organizaci výzdoby chodby u MŠ a šaten. Vedla 

kroužek hry na zobcovou flétnu pro děti mateřské školy i žáky základní školy. 

Pomáhala s organizací akcí v mateřské škole. 

 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 
Základní škola :   

 
požadovaný stupeň vzdělání                      100 % 

Odborná a pedagogická způsobilost                      50 % 

 

 
Mateřská škola:         

 

požadovaný stupeň vzdělání                       100 % 

Odborná a pedagogická způsobilost                      100 % 

 

Školní družina: 

  

požadovaný stupeň vzdělání                       100 % 

Odborná a pedagogická způsobilost                      100 % 
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 3. 2 Nepedagogičtí pracovníci školy 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve škol. roce 2011/2012 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 4 3, 225 

Externí pracovníci 0 0 
   
 

Pracovnice školní jídelny – pomocná kuchařka a uklizečka v přístavbě jsou vypláceny i 

z ostatních zdrojů – příspěvek zřizovatele 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Obor, vzdělání 

1. Školnice,uklizečka 1,0  Dámská krejčová 

2. Hlavní kuchařka 1,0  Kuchařka, servírka 

3. 

                                      

VedoucíŠJ, 

pomoc.kuchařka 

 

0,38   

0,62 

Dámská krejčová 

střední odborné 

4.  uklizečka 0,225 Střední odborné 

  

Pracovnice jídelny jsou placeny ze státního rozpočtu i z doplňkové činnosti školy. 

Svou práci odváděly velmi zodpovědně a kvalitně. Svědčí o tom zájem 99% žáků o školní 

stravování a také nárůst počtu cizích strávníků 

 

Školnice, úklízečka je placena ze státních dotací. 

    O čistotu pořádek ve škole se vzorně starala školnice a uklízečka. Zároveň zajišťovala 

objednávky a distribuci „Školního mléko“ a mléčných výrobků pro  děti MŠ a žáky ZŠ a 

„Ovoce do škol“ pro žáky 1. stupně. Pomáhala při školních i mimoškolních aktivitách. 

Spolupracovala se zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajišťují údržbu budovy a školní 

zahrady. Starala se také o květinovou výzdobu a údržbu okolí školy. 

 

Uklízečka, která zajišťuje úklid v půdních prostorách s úvazkem 0,225 byla placena ze zdrojů 

obce. 

 

 

 4.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Škola se potýkala s nedostatkem finančních prostředků, učitelům bylo doporučeno vzdělávat 

se  také  v rámci samostudia. 

 

Učitelky navštěvovaly kurzy a semináře DVPP, která organizovala Vzdělávací agentura  

NIDV ve Zlíně,Vzdělávací agentura Mgr. Jitky Blechové, agentura KPS, Tandem              

SPC Zlín,Oxford univerzity press, 
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  Ředitelka školy  se zúčastnila:  

- Vzdělávání  lektorů občanského sdružení Tvořivá škola / Praha, Brumov-Bylnice, 

Brno  

- Vzdělávání managementu škol- „Mzdová agenda a personalistika“/ Uh. Brod/ 

- Školení vedoucích zaměstnanců o právních předpisech k zajištění BOZP  /Uh. 

Hradiště/ 

- Seminář „Práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. třídě základní 

školy“ / Zlín/ 

- Novela školského zákona / Zlín/  

 

   Učitelka II. třídy  absolvovala schůzky určené školním metodikům prevence 

   Učitelka angličtiny absolvovala vzdělávací programy: 

 Motivační setkání učitelů Aj ve Zlíně 

 Seminář pro učitele anglického jazyka Olomouc 

 

   Vychovatelka ŠD se účastnila semináře 

  „ Keramická dílna“ 

 

    Vedoucí učitelka MŠ  

-vzdělávání managementu škola a školských zařízení – úplata za předškolní vzdělávání / Zlín/ 

- Setkání logopedických asistentek / Hodonín / 

 

   Učitelka mateřské školy 

- „Školní zralost a zápis do školy“ 

- Hudební tvoření – hrátky s hudbou“ / Uh. Hradiště / 

 

     

 
 

U zápisu do 1. ročníku bylo zapsáno celkem 9 dětí. Z toho s jednou žádostí o odklad 

 Zápis proběhl v rámci cesty za pohádkou, kdy na připravených stanovištích plnily děti 

zajímavé úkoly. Za průběh zodpovídala a zápis vedla p. ředitelka za spolupráce vedoucí uč. 

MŠ. 

Děti dostaly drobné dárky.  

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 

 

Zapsaní do 

1.ročníku  -

2010 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 1. 

ročníku -2010 

Zapsaní do 1 

ročníku- 2012 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 1. 

ročníku 2011 

8 0 8 4 2     2 (3)- jedna 

žákyně se 

přistěhovala 

z UH: Brodu) 

5. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 
 



. 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů, stanovených školním vzdělávacím 

programem, podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
      6.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011 / 2012 

 

Žáci byli vyučováni ve  dvou třídách :   I. třída:   1. a 2. ročník  

                                                                II. třída   3 ., 4. a 5. ročník 

 

 

Ročník Počet žáků celkem Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo:   Neprospělo 

1. ročník 3 3 0                          0 

 

2. ročník 9 8 1                          0 

3. ročník 4 3 1                          0 

4. ročník 3  1 2                          0 

5. ročník 4/ z toho jeden žák 

vyučován v zahraničí 

a jedna žákyně 

vyučována dle RVP - 

příloha pro žáky s 

LMP 

1 2                          0 

 

Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. 

Nikdo nebyl klasifikován sníženou známkou z chování, nebylo uděleno žádné kázeňské 

opatření. Při výchově respektujeme osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho 

klady, ocenit jeho snahu, vůli a přístup k řešení situací. Dětem se snažíme vysvětlit, co a z 

jakého důvodu udělaly špatně tak, aby se snažily celou situaci pochopit a poučily se 

z vlastních chyb. Děti mají svou ústavu, schází se na schůzkách žákovského parlamentu, který 

si zvolily. Všechny problémy, vzniklé ve škole i mimo školu pak konzultovaly s paní 

ředitelkou, či jinými vyučujícími. 

Vzájemná spolupráce mezi pedagogy je na výborné úrovni. 

 

Školní rok na naší škole ukončilo 23 žáků.  / jeden žák vzděláván v zahraničí / 

 

Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících: 

 

V 1. ročníku  byl průměrný prospěch     1, 00 

Ve 2. ročníku byl průměrný prospěch    1, 21 

Ve 3. ročníku byl průměrný prospěch    1, 28 

Ve 4. ročníku byl průměrný prospěch    1, 41 

 V 5. ročníku  byl průměrný prospěch    1, 46 
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   6.2. Výsledky testování žáků: 

 

Žáci 3. ročníku se v měsíci dubnu zúčastnili testování v projektu „ STONOŽKA“ 2010 / 

2011 – 3. ročníky u společnosti Scio .Žáci psali testy z jazyka českého, matematiky, 

anglického jazyka, prvouky,  klíčové kompetence /KK/. 

 Výsledky testů SCIO – 3. ročníky –      Český jazyk               percentil  33 

                                                                   Anglický jazyk          percentil  49 

                                                                   Matematika               percentil  33 

                                                                   Klíčové kompetence  percentil  35 

                                                                   Člověk a jeho svět     percentil  40 

                                                                   

 

Žáci 5. ročníku byli podrobeni srovnávacím testům „ STONOŽKA 2010 / 2011- 5. ročníky-  

/ Scio / z jazyka českého, matematiky a obecných studijních předpokladů 

 

Výsledky testů SCIO – 5. ročníky    Obecné studijní předpoklady     percentil 36 

                                                             Český jazyk                                  percentil 44 

                                                             Matematika                                  percentil  25 

                                                               

 

 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili Celoplošného testování žáků 5. ročníku, které organizovala 

Česká školní inspekce. 

 

Celkové hodnocení výsledků žáků v počátečním vzdělávání na naší škole: 

Český jazyk :       úspěšnost   95,83 % 

Anglický jazyk:   úspěšnost   91,30% 

Matematika:        úspěšnost   68, 75% 

 

 

6.3  Integrovaní žáci 

 
Druh postižení ročník počet žáků 

Sluchově postižení  0 

Zrakově postižení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesně postižení  0 

S kombinovaným postižením  0 

S vývojovými poruchami 

učení 

2. ročník  

 

1 

 

 

Lehké mentální postižení 5. ročník 1 

Integrace v MŠ – PAS 

 

mateřská škola 1 
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Spolu s MŠ a ŠD jsme ve škol. roce 2011/2012 pokračovali v projektovém vyučování. 

Vyčlenili jsme si 4 projekty: 

 „Naše obec“– celoroční projekt- kde děti zhotovily mapky  a model obce, sbíraly písně z 

okolí, sbíraly recepty na  krajová jídla 

  „Zdravá výživa“ - celoroční projekt – výroba ovocných salátů, tvoření pyramidy zdraví, 

soutěž o zdravé svačinky, využití projektu „Ovoce do škol“ 

 „Svatý Martin“ - sběr pranostik, pečení martinských rohlíčků, zhotovení čepic, 

lucerničkový průvod obcí za účasti rodičů 

 „Fašank“ - literární a hudební zpracování tématiky, fašankový průvod obcí 

s harmonikou, tančení místního tance „ Pod šable,“ shlédnutí vystoupení místní skupiny 

|Bobkovníků  

Kromě těchto projektů se uskutečnilo nepřeberné množství miniprojektů ve výchovně 

vzdělávací práci v mateřské a základní škole a školní družině.  

- Podzim na strakaté kobyle jezdí 

- Jablíčkový týden 

- Vzpomínka na naše blízké 

- Nad stránkami kroniky obce, co zažili naši prarodiče 

Kořeny školství v naší obci 

- CHKO Bílé Karpaty – krajina našeho domova 

- Okolí mého domova, okolní vesnice 

- Kroje naší vesnice a blízkého okolí 

- Turistické cíle Uherskobrodska, Uherskohradišťska, Zlínska 

- Zlínský kraj 

- Památky UNESCO  v naší vlasti 

- Týden Indiánů, pohádek, strašidel,  

- Lístečková hra, Kvítečkov / čtení s porozuměním / 

- Týden u pirátů, v pravěku, u indiánů, u rybníka, u skřítků, u strašidel, 

sněhulákový týden, atd… 

 

 

   7.1 Zájmové útvary 

 
 Kroužek dovedných rukou  

 Kroužek Hry na zobcovou flétnu  

 Kroužek dyslektický pro děti s poruchami učení  

 Kroužek logopedický pro děti s poruchou výslovnosti  

 Kroužek anglického jazyka pro děti MŠ  

 Kroužek dramatický 

 

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali v 1. pololetí škol.roku plavecký výcvik.  

Tradiční byl také lucerničkový průvod spojený se svátkem Sv. Martina. 

O podzimních prázdninách jsme se zapojili ve spolupráci s neziskovou organizací Slovácká 

dědina do celorepublikové akce „ Zasaď strom,“ akce se zúčastnil Tomio Okamura, spojenou 

s drakiádou.                                             11 
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Novinkou ve vánočním čase byl velmi hojně navštíven adventní minijarmark spojený 

s rozsvěcováním vánočního stromu. 

Uspořádali jsme pro děti „Společné sáňkování a bobování.“  

Veřejnou akcí „ Fašank“ se nám podařilo vylákat za hustého sněžení mnoho občanů. 

Zajímavě byl organizován také školní dětský karneval za velké účasti dětí, žáků a široké 

veřejnosti. 

Podíleli jsme se na kulturním vystoupení k „Vesnici roku.“ 

Závěr školního roku jsme prožili s rodiči na vyhlášené akci „ Holešovská regata,“ kde jsme se 

pluli na vlastnoručně vyrobeném netradičním plavidle – (tatínkové pomohli). Velkou 

odměnou byla částka 15.000 Kč, kterou naší škole věnovala spolupořadatelská firma Barum – 

Continental Otrokovice. 

Velmi úspěšnou společnou akcí byla také Zahradní slavnost spojenou s pasováním budoucích 

prváčků. 

 

7. 2 Účast v soutěžích  

 
 recitační soutěž – místní kolo, okreskové kolo 

 pěvecké soutěže: Brodský zpěváček, „Zazpívej, slavíčku“ „Březovský skřivánek“ 

-    soutěž v matematice „ Cvrček“ - 2. a 3. ročník 

 -   soutěž „ Klokánek“ -4. a 5. ročník 

 výtvarná soutěž „ Paletka “ pro děti 3. ročníku- pořádá ŠD 

 Výtvarné soutěže s požární a přírodní tématikou 

-     Obhájili jsme prvenství v soutěži Elektrowin „Ukliďme si svět“ – sběr elektrospotřebičů  

   1. místo ve Zlínském kraji v přepočtu nasbíraného množství na jednoho žáka 

  2. místo ve Zlínském kraji  v celkovém množství odevzdaných kilogramů 

a získali tak odměnu 12. 000 Kč. 
-     organizovali jsme také sběr papíru a plastových víček 

 Ve škole se konal „Den otevřených dveří v MŠ a v ZŠ“, kde měli   

 rodiče možnost vidět své děti nejen při výuce, ale i při různých aktivitách v MŠ a ŠD 

V jednom sobotním odpoledni byla také otevřena škola, pro veřejnost 

  

 

 7.3 Mimoškolní aktivity 

 

- Slavnostní zahájení škol. roku za účasti starosty obce, rodičů, faráře v budově školy 

- Návštěva dopravního hřiště v Uh. Brodě, získání průkazu cyklistů 

- Drakiáda, výsadba stromů za účasti rodičů a Tomio Okamury 

- Svatomartinský lucerničkou průvod obcí  

- slavnost Slabikáře – účast rodičů 

- Mikulášská nadílka ve škole a školce 

- Vánoční jarmark 

- Vánoční akademie v kulturním domě 

- Na sněhu je veselo – bobování, stavby ze sněhu -za účasti rodičů 

- Tříkrálová sbírka – za účasti rodičů 

- Exkurze v Centrum 3D technologií na SPŠ v Uh. Brodě 

- Fašanková obchůzka v naší obci 

- Dětský karneval v kulturním domě za účasti rodičů 
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- Vynášení |Moreny – vítání jara 

- Den Země- čištění lesa a studánky U Sedmi bratrů 

- návštěva Ekocentra v Uh. Brodě  

- natáčení pořadu Sedm bratrů- netradiční zpracování místní pověsti- účast rodičů 

- oslava Dne matek v MŠ – účast rodičů 

- Sběr elektrospotřebičů a plastových víček, sběr papíru 

- Návštěva Muzea J.A. Komenského v Uh. Brodě  

- přednáška zástupců Policie ČR o chování v nebezpečných situacích 

- Hudební pořady v Domě Kultury Uh. Brod 

- jízda na kolech s dopravní výchovou na dopravním hřišti v Uh. Brodě -  MŠ 

- cyklistický výlet na kolech po cyklostezce a do Suché Lozi 

- Oslava Dne dětí – sportovní dopoledne  

- Školní výlety  -MŚ – ZOO Lešná 

-                        ZŠ -  Lednicko- valtický areál i s rodiči 

- Atletické závody MŠ a ZŠ 

- Divadelní představení dramatického kroužku pro veřejnost „Sedm bratrů,“ „ Manéž“ 

- Zahradní slavnost za účasti rodičů a veřejnosti 

-  Slavnostní ukončení školního roku v kulturním domě za účasti starosty obce, rodičů, 

faráře  

 

7.4 Účast školy na veřejných sbírkách 

 

- Charitativní sbírka v rámci Adventního koncert České televize 

- Sbírka plastových víček pro nemocnou Klárku 

 

 

8. Výsledky inspekční  činnosti 

 
 Ve školním roce 2011 / 2012 nebyla provedena na naší škole inspekce. 

 

 

9.Prevence sociálně patologických jevů 

 
Naše škola má vypracované materiály k prevenci rizikového chování žáků. 

Jsou to: Krizový plán, dále Plán školní preventivní strategie a Minimální preventivní program. 

Se všemi těmito dokumenty byli seznámeni zákonní zástupci na třídních schůzkách. 

Učitelé zařazují prvky prevence soc. patologických jevů do všech předmětů, bylo uskutečněno 

několik besed, her, témat v rámci prevence, spolupracovali jsme se sdružením pro rodinu „ 

Luisa“ 

 

Jelikož jsme integrováni s mateřskou školou v jedné budově, děti, které přechází do 1. 

ročníku, znají dobře prostředí školy, mají zde spoustu pomocníků a kamarádů. 

Výhodou naší malotřídní školy je skutečnost, že se všemi žáky můžeme každý den diskutovat 

o jejich zájmech i starostech. Ihned po příchodu dětí a žáků  do školy navozujeme atmosféru 

klidu, většinou v komunitních kruzích.  

Žáci mají svou ústavu, žákovský parlament, mohou se vyjadřovat k různým záležitostem 
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.Žáci i rodiče byli seznámeni se svými právy, ale i povinnostmi. 

 

Jedním z hlavních cílů v tomto roce bylo i v tomto roce vést děti  a žáky ke zdravému 

životnímu stylu. Pravidelně se žáky diskutujeme o zdravé výživě, vyrábějí pyramidu výživy, 

zkusí sami připravit ovocné saláty.  Jednou ze zdařilých akcí byla soutěž o zdravé svačinky ve 

II. pololetí. K tomu nám hodně pomohl projekt MŠMT „ Ovoce do škol“. Žáci 1.-5.ročníku  

pravidelně dostávaly každý týden 1x  ovoce a ovocné šťávy. 

Proběhla beseda o škodlivosti kouření a pití alkoholických nápojů. Žáci byli seznámeni se 

složením cigarety, zhlédli i ukázky poškozených orgánů a vyslechli i výpovědi nemocných 

lidí, kteří si vědomě poškozovali své zdraví a byli na tom špatně.  

V tomto školním roce jsme neřešili žádný případ šikany ani podezření na šikanu. 

Nezaznamenali jsme ani kouření u žáků. Děti, žáci i rodiče dostali informace, kde a jak hledat 

v případě potřeby pomoc. Byli seznámeni s krizovými linkami pro rodiče a děti.  

 

 

9.  Hospodaření školy 
 

 10.1 HLAVNÍ ČINNOST 

 
PŘÍJMY 

Stravné      162.993,- Kč 

příspěvek zřizovatele      900.000,- Kč 

úplata MŠ         23.918,- Kč 

poplatek ŠD           8.269,- Kč 

připsaný úrok               79,02 Kč 

úřad práce-na plat učitelky       17.820,- Kč 

Elektrowin         13.150,- Kč  

---------------------------------------------------------------------- 

příjmy celkem   1.126.229,02 Kč 

VÝDAJE 
spotřeba potravin 1      62.992,59 Kč 

čerpání přísp.zřizovatele   757.500,34 Kč 

čerpání Elektrowin       13.150,-- Kč 

čerpání prostředků z úřadu práce    17.820,-- Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

výdaje celkem    951.462,93 Kč 
=========================================== 

Výsledek hospodaření: příjmy       1.126.229,02 Kč 

Výdaje                  951.462,93 Kč 

Zisk                  174.766,09 Kč 

========================================== 
 

  10. 2  HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

 
PŘÍJMY 

Stravné     356.513 

 

VÝDAJE 
spotřeba potravin    198.973,89 Kč 



. 

 

ochranné oděvy          868,- Kč 

čisticí prostředky        2.100,- Kč 

materiál j.nezař.        3.100,- Kč 

DDHM nad 1.000,- Kč       2.100,- Kč 

Energie (plyn,voda,elektřina)    13.500,- Kč 

mzdy,odvody,FKSP    135.118,- Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

výdaje celkem    355.759,89 Kč 
=========================================== 

 

Výsledek hospodaření: příjmy         356.513,-- Kč 

Výdaje             355.759,89 Kč 

zisk           753,11 Kč 
========================================== 

 

 

10. 3 Provedené kontroly 

 

- Okresní správa sociálního zabezpečení 

- VZP 

- Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje 

Všechny uskutečněné kontroly proběhly s kladným výsledkem, nebyla uložena pokuta. 

 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení 

školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Vzhledem k typu a velikosti školy jsme nebyli zapojeni do žádného z rozvojových a mezi- 

národních programů ani do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

 

11. Projekty financované z cizích zdrojů 

 
Pokračovali jsme v čerpání  finančních prostředků z projektu EU- PENÍZE ŠKOLÁM.  

K 30. červnu jsme ukončili část tohoto projektu „ Individualizace ve výuce“, kde bylo 

individualizováno 72 hodin v předmětech Anglický jazyk a Přírodověda. 

Rovněž bylo také dokončeno vypracování digitálních učebních materiálů. 

Během školního roku jsme vypracovali a odeslali dvě monitorovací zprávy, které byly přijaty. 

Celý projekt bude ukončen k 31. 12. 2012. 

 

 

13. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery při plnění 

      úkolů ve vzdělávání 

 
Naším hlavním a největším partnerem je obecní úřad, dále školská rada, se kterými  

spolupracujeme velmi dobře. Poskytují nám další prostory pro naši činnost, dále  
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materiální zázemí a pomoc při řešení různých provozních či jiných problémů. Fungují 

také jako sponzoři školy – jsou to především ceny pro vítěze, drobné dárky, ovoce a  

nápoje pro děti při soutěžích a různých akcích školy. Rovněž mnozí rodiče dětem věnují 

dárky v podobě hraček, stavebnic, předplatného dětského časopisu, ale také např. dodávají pro 

všechny děti ovoce, či přispívají do tomboly karnevalu. Rodiče s námi rovněž spolupracují při 

společných akcích, na jaře se nám podařilo, za účasti rodičů, provedení nátěrů na školní 

zahradě.   

Tělovýchovná jednota nám poskytuje celoročně pohyb na velkém fotbalovém hřišti i 

v prostorách celého areálu. Přispívá každoročně na tombolu při konání karnevalu podobně 

jako spolek stolního tenisu. 

Myslivecké sdružení „Troják“ přispívá také dětem do tomboly, ale kromě toho s námi  

spolupracuje při výchově dětí k přírodě. Podobně nám pomáhají místní včelaři, kteří 

prezentují na našich akcích své krásné výrobky. 

Pomoc při nákupu dárků do tomboly většinou neodmítne ani většina místních podnikatelů. 

Našimi dalšími partnery, bez jejichž pomoci bychom se neobešli, jsou: 

SPC Brno, detašované pracoviště Uh. Hradiště – konání logopedické prevence u dětí MŠ i 

ZŠ, odborná metodická pomoc logopedické asistentce na škole 

SPC Zlín – metodická spolupráce s učitelkami MŠ, ZŠ. 

Spolupracujeme také s detašovaným pracovištěm Krajské PPP- Uh.Brod – psychologická 

vyšetření dětí, poradní a kontrolní orgán, depistáže. 

V Závěru školního jsme podali žádost prostřednictvím mikroregionu Východní Slovácko o   

vybavení keramické dílny s názvem „ Keramická dílna pro malé i velké ruce,“ s myšlenkou 

možnosti  zapojení do volnočasových aktivit také veřejnost.  

Nesmíme zapomenout ani na spolupráci se ZŠ Bánov a Suchá Loz- metodická setkávání 

učitelů, společná doprava na plaveckou výuku. 

 

 14. Závěr   
 

     Zkrátka, nenudíme se. Kdo si hraje, nezlobí…  

Ve škole máme šikovné děti a žáky. To dokazuje nejenom jejich prospěch, ale také úspěchy 

v celoplošném republikovém testování žáků. Učitelé v MŠ i v ZŠ se také snaží věnovat dětem 

a žákům, kteří potřebují více individuální péče pro reedukaci obtíží. V naší škole máme také 

žáky nadané a talentované. 

Akcí bylo mnoho, zážitků ještě více. Bez výborné vzájemné spolupráce žáků, učitelů a rodičů  

by to ale nešlo vůbec. 

Dětem a žákům patří pochvala za to, že jsou skvěle fungující dobrá parta, je na ně spolehnutí 

a mají se rádi. 

Mnohokrát děkuji touto cestou všem pedagogům, kuchařkám,  paní školnici a uklízečce, 

rodičům, prarodičům a přátelům školy za výbornou spolupráci, pomoc a podporu. Velké 

uznání patří také panu starostovi Viktoru Machalovi, místostarostovi Jaroslavu Banému, 

zaměstnancům obecního úřadu. Ti všichni jmenovaní pomůžou rychle - vždy, kdy je potřeba. 

Jsme malá škola, ale dokážeme být šikovní!  

                             

Datum zpracování:  k 31. 08. 2012 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 27. 08. 2012 

Schváleno školskou radou dne:   18.9.2012 

                                                                 

 

                                                                                             Vypracovala: Bc. Monika Petrášová 
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