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         Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy 
                                    Bystřice pod Lopeníkem

                           za školní rok 2015/2016
 

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 01. 01. 2003

Jméno ředitele školy:  Bc. Monika Petrášová
 

Kontakty na zařízení:       pevná linka: 572 646 745  
                           mobil:  MŠ   724 697 698  
                           mobil:  ZŠ    776 712 636
                           e-mail: zsbystrice@uhedu.cz
                           webové stránky. www.skolabystrice.cz
                           datová schránka:  8qhk8pv                       

Datum založení školy: 28. 10. 1908

Datum zařazení do sítě:  14. 03. 1996

Poslední aktualizace v síti: 08. 10. 2011

Identifikace školy. 600 124 070

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

- mateřská škola       27  dětí
- základní škola        55  žáků  
- školní družina        55  žáků
- školní jídelna         120  stravovaných
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1. 1 Součásti školy, údaje za školní rok 2015/2016

Počet tříd Počet žáků 
/počet učitelů
bez  rozdílu
velikosti
úvazku

Počet  žáků  na
třídu

Přepočtený
počet  pedag.
prac.  a  prac.
ŠJ

Základní
škola

2 31 / 5
      +1
asistent
pedagoga

I.třída-  19 žáků
(1., 2. a 3.ročník)
II.třída-  12 žáků
(4. a 5. ročník)

3,31 učitelé

0,80 as.pg.

Školní
družina

1 30/ 1 0,75

Mateřská
škola

1 21 /2 21 1,80

Školní
jídelna

x osoby-2 x 1,6  státní
rozpočet
0,4 obec

Školnice,
uklízečka

x osoby-1 1,0

Malotřídní škola se dvěma třídami
I. třída 1. , 2. a 3. ročník    9 +2 + 8  celkem  19 žáků
II. třída 4. a 5. ročník            8 + 4      celkem 12 žáků 

1. 2 Školská rada

Funkční období školské rady započalo v roce 2014. Na všechna zasedání školské rady byla
pozvána rovněž ředitelka školy, která vždy informovala školskou radu o aktuálním dění ve
škole,  o  organizačních  věcech  a  plánech  školy  na  nejbližší  období  a  také  o  změnách
v legislativě školských předpisů a nařízení.  Školská rada zasedala ve školním roce 2015/2016
celkem třikrát. Zápisy ze zasedání  školské rady jsou zveřejněny na webových stránkách
školy.  Na  jednáních  byly  předloženy  všechny  dokumenty,  které  školské  radě  náleží  ke
schválení  (výroční  zpráva  o  činnosti  školy,  školní  řád,  včetně  pravidel  pro  hodnocení
výsledků vzdělávání). Školská rada byla seznámena s výsledky inspekční činnosti na škole a
také  byl  projednán  návrh  rozpočtu  školy.  Ředitelce  školy  nebyly  podány  žádné  závažné
podněty.
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Členové školské rady jsou:

           Ing.   Jaroslav Baný, zástupce zřizovatele, předseda školské rady
           Mgr. Hana Machalíková– zástupce zákonných zástupců, člen školské rady
           Mgr. Lenka Žižková –  zástupce pedagogů, člen školské rady

Schůzky s rodiči, konzultační odpoledne
 Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily v základní škole  dvě  společné třídní schůzky a
dvě konzultační odpoledne. V mateřské škole proběhly schůzky s rodiči celkem dvakrát.
V MŠ i ZŠ jsme také uskutečnili „Dny otevřených dveří,“ kde rodiče měli rodiče možnost si
prohlédnout školu a být účastníky vzdělávacího procesu.
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 organizaci společných akcí. 
Daří  se nám také spolupráce s mikroregionem Východní  Slovácko,  neziskovou organizací
Slovácká  dědina,  zapojujeme se  do akcí  pořádaných obecním úřadem a  složkami  obce  –
(Tělovýchovná  jednota  Sokol,  Sbor  dobrovolných  hasičů,  myslivecké  sdružení  Troják).
Započala  spolupráce se Spolkem bystřických seniorů,  kdy naše škola zajišťovala zejména
kulturní vystoupení na jejich akcích. 
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. 
                                                               

2. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy

79 -01 –C /01 Základní škola denní forma

Školní vzdělávací programy
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 Školní  vzdělávací  program pro předškolní  vzdělávání  –  Celým rokem s lopenickým
Dráčkem“ ( od 01. 09. 2012, aktualizace k 01. 09. 2015) (dle RVP PV)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: „Jsme spolu“ 
(od 01. 09. 2013), dle RVP ZV
 Školní  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání:  „  Naše  škola-cesta  pro
všechny.“  Od 01. 09. 2010, aktualizace 01. 09. 2013
(zpracovaný dle přílohy RVP ZV  pro žáky s LMP)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Vzdělávací program školní družiny (od 01. 09. 2012, aktualizace 01.09.2016)

V ZŠ se vyučovalo ve dvou třídách:           I. třída  (1., 2. a 3. ročník)
                                                              II. třída (4. a 5. ročník) 
Při  výuce  bylo  ve  všech  ročnících  využíváno  činnostního  učení  i  nadále  spolupracujeme
s občanským sdružením Tvořivá škola.

Nepovinný předmět:   Náboženství, vyučovala PharmDr. Marie Ondráčková.

                                                                     

3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2015 / 2016
3.1 Pedagogičtí pracovníci

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 5 ZŠ , 2 MŠ,  1 ŠD, 1 as. pg   3,31+  1,80  +  0,75  +  0,8

as.pg.
Externí pracovníci 0 0

Neúplné úvazky: 
 
 0, 13 (Výtvarné výchovy, Pracovní činnosti)

 0,18  ( hodiny Tělesné výchovy)

3. 1. 1.  Další údaje o pedagogických pracovnících

Poř.číslo
Pracovní zařazení

úvazek
Kvalifikace, obor,
vzdělání

Roků
pedagogické
praxe

1. Ředitelka
 ZŠ a MŠ

1,0 Vysokoškolské,
speciální pedagogika 27

2. Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské  AJ - ČJ

3. Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské,-speciální
pedagogika

2

4. Vychovatelka ŠD 0,75
ve ŠD
  0,13  v
ZŠ

Středoškolské,
vychovatelství

8
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5. Učitelka ZŠ       0,18 Středoškolské-
předškolní  a  mimoškolní
oedagogika, studující VŠ
PdF

3

6.
Asistent pedagoga

      0,80 Středoškolské–asistent
pedagoga

4

7. Učitelka  MŠ
(zástupce
statutárního
orgánu)

     1,0 Středškolské  -učitelství
MŠ

36

8. Učitelka MŠ       0,8 SPgŠ  Předškolní  a
mimoškolní pedagogi

7

                                                 
                   
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY: 

     Ředitelka školy, třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku (9 +2+ 8)  Stanovený rozsah přímé
pedagogické práce je 13 hodin. Z toho 12 hodin vyučovala v I. třídě (1.a 2.ročník) – ČJ, MA,
HV.Jednu  hodinu  přímé  pedagogické  práce  vyučovala  v mateřské  škole,  kde  pracovala
zejména  s  dětmi  připravujícími  se  na  vstup  do  základní  školy.  Vedla  kompletní  agendu
ředitele  školy  a  třídního  učitele.  Spolupracovala  při   organizací  školních  i  mimoškolních
akcích,  dále  na  společenských  akcích  organizovaných  obecním  úřadem  (vítání  občánků,
besedy  se  seniory).Vykonávala  také  lektorskou  činnost-  je  lektorkou  činnostního  učení
Tvořivá škola. 
Vedla  semináře  pro učitele  MŠ a ZŠ organizované  občanským sdružením Tvořivá  škola.
(Čtení a psaní s porozuměním, Činnostní učení v matematice na 1. stupni, Předčtenářská a
předmatematická gramotnost v MŠ). Zúčastňovala se školení lektorů. 
 Zajišťovala spolupráci se zřizovatelem školy a s obecními spolky a sdruženími. Zajišťovala
organizaci  sběru  papíru,  elektrospotřebičů,  plastových  víček.  Podílela  se  na  květinové
výzdobě  školy.  Zpracovávala  Individuální  vzdělávací  plány  pro  žáky  se  speciálními
vzdělávacími  potřebami.  Spolupracovala  se  zřizovatelem,  s odbornými  pracovišti  (KPPP,
SPC), s občanským sdružením Tvořivá škola, Slovácká dědina a mikroregionem Východní
Slovácko,  dále  se  složkami  obce,  zúčastňovala  se  veřejného  zasedání  zastupitelstva.
Organizovala  a  zajišťovala  zápis  žáků  do  1.  ročníku,  v mateřské  škole  se  zúčastňovala
společných schůzek pro rodiče,  připravila  a vedla besedu pro rodiče budoucích prvňáčků.
Vykonávala  funkci  uvádějící  učitelky.  Zúčastňovala  se  seminářů  v  rámci  DVPP z oblasti
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řízení  školy  a  bezpečnosti  práce,  z oblasti  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami, zúčastňovala se porad ředitelů a pracovních setkání v KPPP Zlínského kraje.

Učitelka I. třídy (2. ročník) 
 Ve školním roce 2015/2016 byly ve 3. ročníku vyučovány některé předměty samostatně (ČJ,
MA, PRV, AJ).  Učitelka  zde vyučovala  ČJ,  MA, PRV,.  Ve II.  třídě  vyučovala  VL,  HV.
Společně se třetím ročníkem byl vyučován také jeden žák se vzdělávacím programem ŠVP
ZV  –  LMP.  V tomto  ročníku  byli  vzděláváni  také  4  žáci  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami  (dle  IVP)  a  jeden  žák  se  zdravotním  znevýhodněním.  Učitelka  zajišťovala
individuální  péči  dětem  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Spolupracovala  při
sestavování  individuálních  vzdělávacích  plánů.  Spolupracovala  na  průběhu  mimoškolních
akcí. Spolupracovala se školskými poradenskými zařízeními, vedla konzultace s rodiči žáků
3. ročníku. 

 Třídní učitelka II. třídy / 4. a 5. ročník/  vyučovala ve své třídě ČJ, AJ, MA, PŘV I. třídě
vyučovala také AJ a PČ. Rozsah její přímé práce byl 22 hodin. Velmi zodpovědně a citlivě
přistupovala k žákům, kteří vyžadovali individuální přístup, rozvíjela nadání u talentovaných
žáků.  Zpracovávala  Individuální  vzdělávací  plány  žáků.  Vedla  žáky  k rozvoji  jejich
sociálních,  komunikačních  dovedností,  usilovala  o  posílení  vztahů  třídního  kolektivu.
Vykonávala funkci školního metodika prevence, podílela se na organizaci společných akcí
školy a také organizovala mimoškolní aktivity. Organizovala projekty třídy a školy. Zapojila
se aktivit souvisejících s účastí žáků na soutěžích a divadelních přehlídkách. Vedla besedy
v rámci  primární  prevence  -  předcházení  patologických  jevů,  organizovala  preventivní
programy  v rámci  osobnostní  a  sociální  výchovy  a  nebezpečí  šikany.  V rámci  činností
určených pro rozvoj čtenářské gramotnosti se podílela na organizaci zajištění objednávek knih
pro děti.
V rámci dalšího vzdělávání studovala odbornou literaturu a časopisy. Zúčastňovala se porad
metodiků  primární  prevence,  seminářů  z oblastí  primární  prevence,  a  výuky  anglického
jazyka. 

    Vychovatelka – vyučovala 3 vyučovací hodiny v ZŠ – úvazek 0,13.
2 hodiny VV(II.  třída),  1hodiny PČ (II.  třída).  Dále pracovala  s  úvazkem 0,75 ve  školní
družině. Vzorně pečovala o výzdobu školy, odpovídala za výtvarné soutěže pro školy a školní
družiny. V rámci školní družiny byl organizován zájmový útvar – „Dovedné ruce“. Podílela
se  na  organizaci  mnoha  školních  i  mimoškolních  aktivit.  Doprovázela  žáky  na  filmová
představení v Uh. Brodě v rámci dětského filmového  klubu -  Bijásek. Rovněž se odborně
vzdělávala, úspěšně zakončila doplňující kvalifikační studium organizované VŠ.

     Asistentka pedagoga –  úvazek  0,8.  pracuje  v naší  škole  od počátku školního roku
2011/2012.  Její  práce  byla  zaměřena  na  individuální  práci  s žáky  vyžadující  speciálními
vzdělávací potřeby. Svým aktivním přístupem, intuicí, laskavostí a důsledností velmi pomáhá
k jejich  rozvoji  a  zcela  bezproblémovému  inkluzivnímu  vzdělávání.  Kromě  výborné
spolupráci  s třídní  učitelkou,  také  dobře spolupracuje se  všemi  vyučujícími  ve vyučování,
rodiči žáků. Pomáhala také při organizaci celé řady školních i mimoškolních aktivit zejména
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z oblasti činností v keramické dílně. V rámci svého odborného vzdělávání zahájila studium
pro získání rozšíření kvalifikace organizované PdF Olomouc. 

      Učitelka MŠ – zástupce statutárního orgánu, úvazek 1,0. Společně s ředitelkou školy
odpovídala  za  výchovně  vzdělávací  činnost  MŠ,  mj.  za  organizaci  zápisu  do  MŠ  a  ZŠ,
spolupodílela  se  na  vedení  administrativní  agendy  v MŠ,  na  organizaci  školních  i
mimoškolních akcí. Velmi svědomitě pracovala jako logopedický asistent pro děti mateřské i
základní  školy.  Vedla  individuální  práci  s dětmi  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,
zpracovávala IVP, spolupracovala se SPC Uh. Hradiště (vady řeči). Zpracovávala příspěvky
na  webové  stránky  školy.  Velmi  zodpovědně  přistupovala  k výchově  a  vzdělávání  dětí
připravující  se  na  vstup  do  školy.  Byla  pověřena  funkcí  zdravotníka,  prováděla  kontroly
BOZP  a  PO  na  pracovišti.  Podílela  se  na  výzdobě  školy.  V oblasti  DVPP  se  zúčastnila
seminářů  zejména  z oblasti  logopedické  prevence  a  vzdělávání  dětí  se  speciálními
vzdělávacími potřebami. 

    Učitelka MŠ – úvazek 0,8. V rámci výchovně vzdělávací práce v MŠ se zaměřovala také
na velmi oblíbenou aktivitu dětí výuky hry na zobcovou flétnu – „Pískání pro radost,“ kde se
zaměřovala zejména za správný způsob dýchání, nasazování tónu, práce s hlasem a rytmická
cvičení.  Vedla  kroužek  hry  na  zobcovou  flétnu  a  kytaru  také  pro  žáky  základní  školy.
Organizovala nápadité sportovní soutěže pro děti mateřské školy. Aktivně se zapojovala do
školních i mimoškolních aktivit.  Podílela  se na výzdobě školy,  zpracovávala příspěvky na
webové stránky školy, zapojovala se do organizace školních a mimoškolních aktivit. V rámci
DVPP absolvovala seminář Logopedické prevence v MŠ, dále semináře z oblasti speciálně
pedagogické péče. 

3. 1. 2. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:

Základní škola  

požadovaný stupeň vzdělání                       100 %
Odborná a pedagogická způsobilost                        99 %

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. 1. 3 Provozní změny v průběhu školního roku

V personálním  obsazení  školy  ve  školním  roce  2015  /  2016  došlo  ke  změně.  Dvě  paní
učitelky nastoupily na mateřskou dovolenou a na jejich místa nastoupily dvě kvalifikované
učitelky. 

 3. 2 Nepedagogičtí pracovníci školy

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 4  (z toho  0,66  hrazených

z příspěvku zřizovatele)
Externí pracovníci 0 0

 
Další úvazky zaměstnanců hrazených z příspěvku zřizovatele: 
- pomocná kuchařka – úvazek (0,40)
- uklízečka v přístavbě budovy  - úvazek (0,22) 

3. 2. 1. Další údaje o nepedagogických pracovnících

Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek

1. Školnice, uklízečka 1,0 

2. Hlavní kuchařka 1,0 

3.
 

vedoucí ŠJ, 
pomocná kuchařka

0,60  
0,40

4. uklizečka 0,22
 
Pracovnice jídelny – jsou hrazeny ze státních dotací i z příspěvku zřizovatele, která zajišťuje
stravování  zejména  pro  důchodce  a  ostatní  cizí  strávníky,  kdy  jsou  obědy  vydávány
v jídlonosičích. 
Svou práci odváděly velmi zodpovědně a kvalitně. Svědčí o tom zájem 100% žáků o školní
stravování. Při sestavování jídelníčků se kuchařky zaměřovaly na vyváženou pestrou stravu,
kdy usilovaly  o  plnění  všech parametrů  tzv.  spotřebního  koše.  Vedoucí  školní  jídelny  se
pravidelně  zúčastňuje  porad  vedoucích  zaměstnanců  školních  jídelen.  Splnila  povinnost
k získání  znalostí  hygienických  předpisů  pro  rok  2015.  Zúčastnily  se  semináře  z oblasti
uváděných alergenů ve výživě.

Školnice - mzda hrazena ze státních dotací.
    O čistotu pořádek ve škole se starala školnice - uklízečka. Zároveň zajišťovala objednávky
a  distribuci  „Školního  mléka“  a  mléčných  výrobků  pro  děti  MŠ a  žáky  ZŠ  a  „Ovoce  a
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zelenina do škol“ pro žáky 1. stupně. Pomáhala také při organizaci školních i mimoškolních
aktivit. Spolupracovala s revizními pracovníky, se zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajišťují
údržbu budovy a školní zahrady. Spolupodílela se na prověrce BOZP a PO. Starala se také o
květinovou výzdobu a údržbu okolí školy, zajišťovala vlajkovou výzdobu školy.

Uklízečka - mzda uklízečky za úklid v půdní přístavbě byla hrazena z příspěvku zřizovatele. 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všichni pedagogové se zúčastnili aktivit v rámci DVPP. Učitelé také prohlubují své vzdělání
v rámci samostudia odborných knih, časopisů, sledování novinek v oblasti vzdělávání. Mnoho
času věnují každodenní práci na přípravě výchovně vzdělávací práce. Za vše jim patří velké
poděkování. 

Vzdělávání pedagogů – semináře, kurzy

   Ředitelka školy
- Vzděláváme společně – konference MU Brno a MŠMT
- Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci
- Komunikace pro vedoucí pracovníky
- Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit
- Změny v právních předpisech a dokumentace školy

   Třídní učitelka II. třídy
- Výuka angličtiny v ZŠ
- Umíte to s pohádkou (zábavná výuka v AJ)

 Učitelka (t.č. MD)
- Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit

 Asistentka pedagoga
- Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
- Metodický materiál ve školní družině
- Setkávání a konzultace se SPC

 Vychovatelka 
- Metodický materiál ve školní družině
- Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit

 Učitelka MŠ, zástupce statutárního orgánu
- Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit

 
 Učitelka mateřské školy, uč. ZŠ
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- Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ

5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání

U zápisu do 1. ročníku bylo zapsáno pro školní rok 2015/2016 celkem 10 dětí. Nebyla podána
žádost o doklad školní docházky.
 Zápis proběhl v rámci „Cesty za pohádkou,“ kdy na připravených stanovištích plnily děti
zajímavé úkoly. Za průběh a organizaci zodpovídala a zápis vedla p. ředitelka za spolupráce
učitelky MŠ a ZŠ. Do přípravy a organizace se také zapojili žáci vyšších ročníků. Děti dostaly
drobné dárky, které vyrobili žáci školy. 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015 / 2016

Zapsaní do 1.
ročníku  od
školního
roku   2014/
2015

Počet  žádostí
o odklad

Nastoupili do 1.
ročníku  ve
školním roce
2014 / 2015

Zapsaní  do 1.
ročníku  od
školního  roku
2015/2016

Počet  žádostí
o odklad

Nastoupili
do  1.
ročníku  ve
školním
roce  2015  /
2016

8 0 8 11 1   10

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  2015/ 2016

Žáci byli vyučováni ve dvou třídách:           I. třída   (1., 2.a 3. ročník) 
                                                               II. třída   ( 4. a 5. ročník)

Ročník Počet žáků celkem Prospělo  s
vyznamenáním

Prospělo
Neprospělo

1. ročník 9 8    0                       1

2. ročník 2 2    0                       0

3. ročník 9 8    1                      0

4. ročník 8  (z toho  1  žák  ŠVP
ZV – LMP)

4   4                       0

5. ročník 4  (z toho  1  žák  ŠVP 3   0                       0
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ZV – LMP)

Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků.
V posledním  čtvrtletí  školního  roku  jsme  řešili  u  některých  žáků  opakované  zapomínání
domácích  úkolů  a  nedostatečná  příprava  do  vyučování.  Individuálně  bylo  hovořeno
s jednotlivými žáky i jejich zákonnými zástupci. 
      Nebyly uloženy žádná výchovná opatření, nebyla udělena pochvala ředitele školy, žádný
žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. 
     Při výchově respektujeme osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady,
ocenit jeho snahu, vůli a přístup k řešení situací. Žákům se snažíme vysvětlit, co a z jakého
důvodu udělaly špatně tak, aby se snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb.
Uplatňujeme prvky sebehodnocení. Žáci mají svůj Žákovský řád – pravidla chování. Obtíže
se  snažíme  řešit  bez  odkladu,  vždy  za  společné  konzultace  všech  zúčastněných.  Vlastní
přístup  a  osobní  příklad  každého  učitele  k práci,  včetně  vzájemné  spolupráce,  respektu  a
pomoci mezi zaměstnanci školy považujeme za nejúčinnější výchovnou strategii.  Spolu se
žáky usilujeme o dobře fungující mechanismy týmové práce, která je základem budování co
nejlepšího klimatu ve škole, který vede k celkovému společného úspěchu školy. 
Plavecké výuky se ve školním roce 2015/2016 účastnili žáci 2., 3. a 4. ročníku.

Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících

V 1.  ročníku  byl průměrný prospěch     1,11
Ve 2. ročníku byl průměrný prospěch     
Ve 3. ročníku byl průměrný prospěch     1, 15
Ve 4. ročníku byl průměrný prospěch     1,
 V 5.  ročníku  byl průměrný prospěch    1, mmmm   
 Celkový prospěch školy: - prospělo s vyznamenáním 25 žáků 

                                  -prospělo 5
                                  -neprospěl 1

Celkový průměr školy 1,19                                                   

Ukončení školního roku, přestupy žáků

Školní rok na naší škole ukončilo 31 žáků. V průběhu školního roku byl povolen přestup do
naší  ZŠ  dvěma  žákům.  Z naší  školy  přestoupili  na  jinou  ZŠ  3  žáci.  Do  šestého  ročníku
přestoupily 3 žákyně do ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod a jeden žák do ZŠ pro žáky s LMP
Bojkovice. 

 6.3. Účast a úspěchy žáků školy v soutěžích 

V letošním školním roce se naše škola nezapojila do žádného víceplošného testování žáků.
Žáci  do 3.  4.  a 5. ročníku se zapojili  do mezinárodní  matematické  soutěže Matematický
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klokan 2016. V kategorii CVRČEK (2. a 3. ročníky) bylo zapojeno celkem 7 žáků. Nejvyšší
možný počet bodů v     této kategorii bylo 87.

STATISTIKA CVRČEK                                
Počet bodů Počet žáků
82 1  (2.  místo

okresního kola)
52 1
49 1
46 1
40 1
24 1
19 1

Žákyně Sára Mahdalová (3. ročník) se dostala mezi nejlepší řešitele okresu Uherské Hradiště-
umístila se na druhém místě. Z celkového počtu 1 896 soutěžících. 

Do kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročníky) bylo zapojeno celkem 10 žáků.
Nejvyšší možný počet v     této kategorii bylo 117.

STATISTIKA KLOKÁNEK                                
Počet bodů Počet žáků
70 1
58 1
50 1
44 1
43 1
36 1
32 1
30 1
29 1
22 1

V recitační soutěži se podařilo dosáhnout skvělého umístění Ondřeji Machalovi (3. ročník).
Získal 3. místo v okrskovém kole a druhé místo v okresním kole. 

Úspěch v soutěži se podařil také Ondřeji Vaňkovi z mateřské školy, který postoupil do
okresního kola logické olympiády.   

Potěšilo  nás  také  zařazení  výrobku  práce  žáků v keramickém  kroužku,  kdy  se  jejich
výrobek vázy dostal do galerie časopisu pro keramiky Golem.

Velký  úspěch zažili  naši  žáci  dramatického souboru Bydýlko na divadelní  přehlídce
TRDLINKY ve Vyškově s představením Mikulášovy patálie. 

Další účasti v soutěžích: 
   školní kola, okrsková kola pěveckých soutěží: „Brodský zpěváček“
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- výtvarná soutěž „ Paletka “ pro děti 3. ročníku- pořádá ŠD

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, projekty, zájmové vzdělávání

 Ve školním roce 2015/2016 realizovali projekty dle ŠVP ZV, do kterých se zapojila také MŠ
a ŠD.
Vyčlenili jsme si 2 projekty, které jsou realizovány pravidelně:
  „Zdravá výživa“ - celoroční projekt – výroba ovocných a zeleninových salátů, zdravé

pečení,  sušení  ovoce,  tvoření  pyramidy  zdraví,  celoroční  soutěž  O  zdravou  svačinku,
využití  projektu „Ovoce a zelenina do škol – doprovodná opatření Ochutnávkový koš,
výtvarné práce

 „Svatý Martin“ -  týdenní projekt k patronu farnosti - sběr pranostik, pečení martinských
rohlíčků, zhotovení čepic, večerní lucerničkový průvod obcí za účasti rodičů

 V průběhu školního roku 2015/2016 se uskutečnily také tyto další projekty:
- Večerníček slaví 50 let- návštěva výstavy k výročí vzniku dětského pořadu v Praze –

žáci 2. 3., 4. a 5. ročník
- Halloween  a  večer  plný  strašidel-  celodenní  projekt  MŠ  a  ZŠ   zakončený

mimoškolní  akcí  ve  vesnici.  Vše  za  spolupráce  rodičů,  zřizovatele  a  místních
organizací a spolků.

- Projekt KAREL IV. – projekt ZŠ, MŠ, ŠD zaměřený na odkaz významné osobnosti
českých  dějin.  Celý  projekt  vyvrcholil  prohlídkou  výstavy  Korunovačních  klenotů
v Praze  žáků  4.  a  5.  ročníku.  Návštěva  výstavy  byla  součástí  exkurze  –  návštěva
Senátu ČR, Poslanecké sněmovny ČR, Petřín, historické budovy Prahy.

- Projekt Týden knihy –aneb Staré řecké báje  a pověsti jinak – týdenní projekt 4. a 5.
ročníku,- kniha, hrdinové, Řecko- historie olympijských her, antičtí bohové. Součástí
projektu bylo dramatické ztvárnění Paridova soudu

- Celoroční předčítání v MŠ aneb děti dětem – žáci 3. – 5. ročníku četli dětem v MŠ
před usnutím

- Hrajeme pro své kamarády v MŠ – pohádkové hříčky hrané žáky 4. a 5. ročníku pro
děti v MŠ

- Projekt  Velikonoce  u  nás  a  ve  světě  – celoškolní  týdenní  projekt  zaměřený  na
způsoby oslav Velikonoc ve světě.

- Projekt  Pocity  a  nuda  ve  škole  – program  osobnostní  a  sociální  výchovy,
dvouhodinový tematický program, jehož cílem bylo zmapovat pocity ve škole, nudím
se ve škole… atd. 

- Projektový Den dětí
- Projekt Šťastné stáří očima dětí
- Projekt Modrá planeta
- Projektový den ZOO  LEŠNÁ – práce s textem
- ŠKOLNÍ  ČASOPIS  BLESK  –  byly  vydány  tři  čísla  školního  časopisu,  který

zpracovávali žáci 4. a 5. ročníku

                                                              37 (ze37)



                   Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace  
                                        Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/ 2016

- PARLAMENT  –  zasedání  školního  parlamentu  se  uskutečnilo  třikrát  v roce,  ale
aktuální informace byly žákům vždy předávány v rámci třídnických hodin

- Aktivní účast v projektu MŠMT (Výzva č. 57) Individualizovaný rozvoj ústních
komunikačních dovedností  učitelů  a  žáků  v anglickém jazyce  formou blended
learningu- možnost žáků zdokonalení se v AJ doma i ve škole formou on-line kurzů

Mnoho času ve výuce jsme věnovali také tematické výuce s uplatněním mezipředmětovým
vztahů např.

- Podzimní tvoření

- Jablíčkový týden

- Pohádkový týden

- Preventivní program – Zásady správné zubní hygieny

- Preventivní program Hasičského záchranného sboru „Hasík“

- Den otevřených dveří MŠ, ZŠ

   7. 1.  Zájmové vzdělávání

          Je zajištěno výchovně vzdělávací prací ve školní družině a také formou zájmových
kroužků organizovaných v době pobytu žáků ve školní družině. Výchovně vzdělávací práce
ve školní  družině je  organizována formou týdenních  témat  s určitým zaměřením.  Žáci  při
pobytu využívají prostory školní družiny, tělocvičny, keramické dílny. Téměř denně tráví část
pobytu na školní zahradě, v lese, v okolní přírodě. V průběhu týdne jsou hojně navštěvovány
také jednotlivé zájmové kroužky pod vedením učitelů. V průběhu vedlejších prázdnin byl, po
dohodě se zřizovatelem, provoz přerušen. V době hlavních prázdnin od 01. do 15. 07. 2016
byl provoz školní družiny zajištěn. Aktivity prázdninového provozu byly využívány také žáky
z jiných základních škol a setkaly se s velkým ohlasem a spokojeností. 

Zájmové útvary ve školním roce 2015/2016

 Kroužek dovedných rukou

 Keramický kroužek

 Hra na zobcovou flétnu

 Hra na kytaru

 Dramatický kroužek

V rámci péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 Individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 Logopedická cvičení pro děti s poruchou výslovnosti a narušenou komunikační schopností
(MŠ, ZŠ)

 7. 3.  Školní a mimoškolní aktivity
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- Slavnostní zahájení školního roku za účasti  představitelů obce, rodičů, faráře v budově
školy

- Návštěva výstavy Večerníček 50. let v Praze

- Slavnosti vína v Uh. Hradišti – kulturní vystoupení žáků

- Výuka na dopravním hřišti v Uh. Brodě

- Večer plný strašidel

- Drakiáda (společná akce se Slováckou dědinou) spojená s výsadbou ekosadu v lokalitě
Zelnice

- Svatomartinský lucerničkový průvod obcí 

- slavnost Slabikáře – účast rodičů

- Mikulášská nadílka ve škole a školce

- Vánoční výstava v kulturním domě

- Vánoční akademie v kulturním domě

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

- Tříkrálová sbírka – za účasti rodičů

- Zásady správné zubní hygieny

- Dětský karneval v kulturním domě za účasti rodičů    

- Návštěva Olomouce – historické centrum katedrála sv. Václava, prohlídka arcibiskupství

- Vynášení Moreny – vítání jara

- Beseda se členy Mysliveckého sdružení Troják „Poznej bohatství našich lesů“- spojená
s výstavou loveckých trofejí

- Den Země- ekoolympiáda- Den Země v Kovosteelu

- oslava Dne matek v MŠ – účast rodičů

- Návštěva výstavy Korunovačních klenot, Poslanecké sněmovny, Senátu – exkurze Praha

- Sběr plastových víček, sběr papíru

- Preventivní program Hasičského záchranného systému Hasík

- Preventivní  program Policie  České republiky-  komunikaci  s cizími osobami,  nebezpečí
sociálních sítí

- Preventivní program zaměřený na zdravou výživu v rámci projektu Ovoce a zelenina do
škol

- Noc s Andersenem – spolupráce s akcí místní knihovny

- Pomáháme zvířatům- krmení ptáčků v krmítku, vycházky ke krmelci
Hudební a divadelní pořady v Domě Kultury Uh. Brod

- Cyklistický výlet na kolech po cyklostezce a do Suché Lozi 

- Ukázka výcviku canisterapie

- Oslava Dne dětí – sportovní dopoledne, kouzelnické vystoupení

- Školní výlety:  MŠ – Hvězdné putování – Dům kultury Uhesrký brod
                MŠ + ZŠ Dinopark Vyškov

-  Pohádkový les  - společná mimoškolní akce s rodiči               
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- Bystřická divadelní sobota – 2. ročník místního divadelního festivalu 

- Jak se chovat, když – beseda s místními hasiči, návštěva Hasičské zbrojnice, spolupráce
při cvičném požárním poplachu

- Zahradní slavnost k ukončení školního roku za účasti rodičů a veřejnosti

- Pasování prvňáčků, rozloučení se žáky 5. ročníku

-  Slavnostní  ukončení  školního  roku  v kulturním  domě  za  účasti  představitelů  obce  a
rodičů

7. 4. Účast školy na veřejných sbírkách

- Sběr plastových víček pro postižené děti z okolí Uherskobrodska

8. Výsledky inspekční činnosti

Inspekční  činnost  proběhla  na  naší  škole  ve  dnech  24.  02.  –  26.  02.2016.  Předmětem
inspekční činnosti bylo:

- Zjišťování  a  hodnocení  podmínek,  průběhu  a  výsledků  vzdělávání  podle  školního
vzdělávacího programu poskytovaného základní školou a mateřskou školou.

- Zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní a předškolní vzdělávání a jeho naplnění
v praxi.

- Hodnocení  podmínek,  průběhu  a  výsledků  vzdělávání  žáků  v oblasti  bezpečnosti
(dopravní  výchova,  příprava  občanů  k obraně  státu,  ochrana  člověka  za  mimořádných
událostí, bezpečnost a ochrana zdraví apod.)

- Hodnoceným obdobím byla  doba od poslední  inspekční  činnosti  (v  roce 2010) k datu
inspekce. 

Inspekční  činnost  vykonával  pětičlenný  inspekční  tým.  Inspekční  činnost  byla  provedena
v MŠ, ZŠ,  ŠD i  školní  jídelně.  Bylo  předloženo 113 dokumentů  a  ostatních  materiálů,  o
kterých se inspekční činnost opírala. S výsledky inspekce byli seznámeni zákonní zástupci,
pedagogové.  Inspekční  zpráva  byla  předána  zřizovateli,  školské  radě  a  je  zveřejněna  na
webových stránkách školy.

       Závěry inspekční činnosti: (doslovná citace závěrů z rozsáhlé Inspekční zprávy).

Zásadní klady podmínek vzdělávání v rámci výborné úrovně: 

- jasně formulovaná vize a reálná strategie rozvoje malotřídní školy s podporou klíčových
aktérů vzdělávání byla náležitě sdílena a průběžně naplňována v souladu s koncepcí školy

- systematické  aktivní  řízení  pedagogických procesů na úrovni  malotřídní  školy funguje
podle jasných pravidel, které umožňují konstruktivní komunikaci všech aktérů v souladu
s koncepcí školy
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-  činorodé  vytváření  zdravého  školního  klima,  které  aktivně  podporuje  vzájemnou
spolupráci zejména aktérů na úrovni malotřídní školy v souladu s koncepcí školy

          Zásadní klady ve výše hodnocených oblastech v rámci očekávané úrovně:

- zvýšení  podílu odborně kvalifikovaných pedagogů v rámci  využívaných podmínek pro
vzdělávání  žáků a  zaměření  DVPP na doplnění  kvalifikačních  předpokladů a na další
prohlubování  odborných  znalostí  i  dovedností  pedagogů  používaných  v průběhu
vzdělávání dětí i žáků v souladu s koncepcí školy

- systematicky  rozvíjené  podmínky  pro  spolupráci  a  výměnu  informací  s partnery  byly
velmi  přínosné pro zkvalitňování  vzdělávací  nabídky dětí  i  žáků v souladu s koncepcí
školy

- efektivní  uplatňování  podmínek pro poskytování  poradenských služeb dětem,  žákům i
jejich  zákonným  zástupcům  s využitím  účinné  spolupráce  zejména  se  školskými
poradenskými zařízeními v souladu s koncepcí školy

- koordinovaná realizace příhodných aktivit pro zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj
dětí i žáků a jejich promítnutí do průběhu vzdělávání v souladu s koncepcí školy

- materiální  podmínky  umožňovaly  naplňování  všech  vykonávaných  činností,  podnětné
prostředí dotvářelo pozitivní atmosféru školy v souladu s koncepcí školy

            Hodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech v rámci očekávané úrovně:

- od poslední  inspekční  činnosti  vedení  školy  docílilo  zlepšení  podmínek  uživatelského
komfortu školy realizací staveních prací a modernizací interiérů budovy

- od poslední inspekční činnosti vedení školy docílilo zlepšení materiálních podmínek pro
vzdělávání  žáků  zejména  průběžným  pořizováním  učebních  pomůcek  i  rozšířením
možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce

- od poslední inspekční činnosti vedení školy docílilo zlepšení materiálních podmínek pro
vzdělávání  dětí,  zejména  vhodně  vybavenou  školní  zahradou  s funkčními  hracími  a
sportovními prvky umožňující realizaci rozmanitých aktivit v bezpečném prostředí

- přetrvávají náležité podmínky úpravy ŠVP PV, ŠVP ZV i ŠVP zv – LMP, které obsahují
všechny oblasti aktuálních verzí příslušných rámcových vzdělávacích programů

- přetrvávají  odpovídající  podmínky  pro  efektivní,  hospodárné  a  účelné  využívání
finančních prostředků ze státního rozpočtu

- přetrvávají odpovídající podmínky řízení pedagogických procesů v MŠ

- přetrvávají  dobré podmínky úrovně informovanosti  uchazečů a veřejnosti  o vzdělávací
nabídce školy a postupu při přijímání dětí a žáků ke vzdělávání

- přetrvává  zajištění  odpovídajících  podmínek  bezpečného  prostředí  pro zdravý fyzický,
psychický a sociální rozvoj dětí a žáků

- přetrvává  náležité  využívání  podmínek  pro  poskytování  služby  školního  stravování  a
uplatňování zásad zdravé výživy v průběhu vzdělávání dětí i žáků

- přetrvává účelné využívání rozmanitých a vhodných metod a forem práce zajišťujících
průběh vzdělávání dětí i žáků
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- přetrvává  účelná  podpora  průběhu  počátečního  vzdělávání  dětí  při  vytváření  základů
k jejich dalšímu vzdělávání a podpoře všestranného rozvoje

- přetrvává vhodné průběžné sledování a vyhodnocování  úrovně dosahovaných výsledků
vzdělávání žáků

- přetrvávají  patřičné  výsledky  dosažených  vědomostí,  dovedností  a  návyků,  které
odpovídají věku dětí

Výsledky inspekční činnosti nás všechny potěšily. Je třeba velmi zdůraznit, že toto výborné
ohodnocení naší školy je společným dílem všech zúčastněných (dětí, žáků, rodičů, pedagogů,
správních zaměstnanců),  ti  všichni  se podílí  na celém fungování  školy.  Velkou měrou ke
kladnému hodnocení  přispívá obecní  úřad,  který jeho zřizovatel  školy o naši  školu velmi
vzorně  pečuje.  Kladné  hodnocení  je  pro  nás  současně  velkým  závazkem  s motivací  dál
fungovat jako škola, která je sice malá, ale nemá se za co stydět. 

      9. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy
    
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. V rámci výuky jsme zařazovali témata z oblasti
osobnostní a sociální výchovy- kamarádi, vzájemná pomoc.
Ve  škole  jsme  uskutečnili  několik  besed  žáků  a  pedagogů  zaměřených  na  předcházení
nebezpečí  -  kouření,  alkohol,  nebezpečí.  V oblasti  zdravotní  prevence  jsme se zapojili  do
preventivního programu: „Zubní hygiena,“ „Náš jídelníček- jídlo je lék ne jed“ V hodinách
prvouky, přírodovědy, českého jazyka jsme vytvářeli a řešili modelové situace. Pravidelně se
žáky diskutujeme o zdravé výživě, vyrábějí  pyramidu výživy,  zkusí sami připravit  ovocné
saláty.  Jednou ze zdařilých akcí byla soutěž O zdravé svačinky. K tomu nám hodně pomohl
projekt MŠMT „ Ovoce a zelenina do škol“ „Mléko do škol.“ Žáci 1. - 5. ročníku pravidelně
dostávali každý týden 1x  ovoce a ovocné šťávy. Žáci naší školy se zapojili do doprovodného
programu „Ochutnávkový koš.“ 
V oblasti posilování s utváření dobrého klimatu ve škole se uskutečnily v oblasti komunikace
mezi žáky i zaměstnanci didaktické hry s tématem: Nuda ve škole, Strom poznání. V rámci
třídnických  hodin  byli  žáci  seznamování  s nástrahy  a  úskalími  sociálních  sítí.  Tuto
problematiku objasňoval preventivní program Policie České republiky.
     Společné zařízení mateřské a základní školy nám dává velký prostor k tomu, aby děti a
žáci poznávali v každodenních situacích nutné důvody vzájemné spolupráce, komunikace, a
vzájemného respektu. Současně vedeme žáky k nutnosti zodpovědnosti za své chování a činy.
Pro posílení nutnosti respektování pravidel, jsme si společně sestavili tzv. žákovská školní
pravidla, která jsou také součástí Pravidel pro hodnocení žáků. Také na schůzkách školního
parlamentu  se  zamýšlíme  nad  důležitostí  respektování  těchto  pravidel,  které  vedou  ke
společnému cíli.  Společné zařízení zjednodušuje také přesun dítěte z mateřské školy do 1.
ročníku. Žáci již znají dobře prostředí i své starší kamarády, kteří jsou jim nápomocní.   Ihned
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po příchodu dětí a žáků do školy usilujme v rámci komunitních kruhů o navození atmosféry
klidu  a  pohody.  Na  první  společné  schůzce  jsou  vždy  zákonní  zástupci  seznamováni  se
školním řádem.
Jiné  patologické  jevy nebyly  u  žáků zaznamenány  ani  řešeny.  Děti,  žáci  i  rodiče  dostali
informace, kde a jak hledat v případě potřeby pomoc. Byli seznámeni s krizovými linkami pro
rodiče a děti.

9.1 Školní úrazy

 V průběhu školního roku jsme zaznamenali tři lehčí školní úrazy. Dva z nich se staly v tlesné
výchov a jeden v rámci činnosti školní družiny. Všechny úrazy byly řádně odškodněny. 

        10.Hospodaření školy za rok 2015

       HLAVNÍ ČINNOST
     PŘÍJMY
Stravné 259.793
příspěvek zřizovatele 870.000
úplata MŠ   30.644
poplatek ŠD   18.148
Sběr surovin        710
Prázdnin.provoz     6.500 
Barum Continental-dar   10.000
----------------------------------------------------------------------
příjmy celkem          1.195.795

VÝDAJE
spotřeba potravin 259.800,67
čerpání přísp.zřizovatele 870.000
čerpání úplaty MŠ   22.541,42
čerpání poplatku ŠD   15.576
čerpání Sběr surovin        710
prázdnin.provoz         6.500
čerpání daru Barum   10.000
------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem          1.185.128,09
===========================================
Výsledek hospodaření: příjmy 1.195.795
výdaje                                              1.185.128,09
zisk          10.666,91        
================================

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
PŘÍJMY
Stravné 227.953

VÝDAJE
spotřeba potravin 122.560,08
mzd.a rež.nákl. 104.987 
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------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem 227.547,08
===========================================

Výsledek hospodaření: příjmy 227.953
výdaje                                                         227.547,08
zisk                                405,92
=================================

   11. Provedené kontroly
 ŘÍJEN 2015 – kontrola Krajské veterinární správy Zlnského kraje – nebyly zjištěny

žádné nedostaky

 DUBEN 2016  –  kontrola  VZP o  provedeníplateb  pojistného  na  veřejné  zdravotní
pojištění

 KVĚTEN  2005  –  veřejnosprávní  kontrola  zřizovatele  –  nebyly  zjištny  žádné
nedostatky

 ČERVEN  2016  –  kontrola  krajské  hygienické  stanice  Zlínského  kraje  –  nebyly
zjištěny žádné nedostatky

    12. 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  rozvojového  či
mezinárodního programu. Za zmínku stojí však nově započatá spolupráce se slovenskou obcí
Dulov, kdy se vzájemně setkali ředitelé škol a zastupitelstva obou obcí. 

     13.  Projekty financované z cizích zdrojů
- Výzva MŠMT č. 57 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a
žáků v anglickém jazyce formou blended - learningu
    (cílová částka projektu 50.000 Kč)

   14. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery při plnění
      úkolů ve vzdělávání

     Hlavním a největším partnerem je kromě zákonných zástupců obecní úřad, dále školská
rada  a  organizační  složky  obce.  Se  všemi  výše  jmenovanými  je  vynikající  spolupráce.
Zřizovatel nám poskytuje prostory pro naše mimoškolní aktivity (herna, kulturní dům), dále
materiální zázemí a pomoc při řešení různých provozních či jiných problémech. Společně se
podílíme na organizaci  mnoha společných akcí  v obci.  Po mnoha letech  byla  obnovena a
tradice  vítání  nových občánků obce a setkávání  seniorů.  Na těchto  akcích zajišťuje  škola
kulturní  vystoupení.  Velmi  zdařilá  byla  také  spolupráce  s místní  folklórní  skupinou
Bobkovníci,  při  zajištění  programu  a  společné  účasti  na  Slavnostech  vína  v Uherském
Hradišti a při oslavě fašanku. Nemůžeme opomenout návštěvu dětí a žáků na obecním úřadě.
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Na mnoha akcích se zcela neformálně setkávají děti a žáci s vedoucími představiteli  obce,
dále  se  zastupitelstvem obce  kdy svou aktivní  účastí  a  zapojením přispívají  ke zdárnému
průběhu mnoha akcí. 
Velmi kladně rovněž hodnotím spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol, jenž nám zdarma
poskytuje  celoroční  užívání  velkého  fotbalového  hřiště  včetně  plochy  tenisového  kurtu.
Trenéři z řad zákonných zástupců se velmi ochotně věnují žákům ve fotbalové přípravě a ve
hře  stolního  tenisu.  Někteří  žáci  využívají  také  zkušeností  rodiče  s uměním  historického
šermu a spolu trénují v mimoškolních aktivitách.
Kladný  vztah  k nádherné  chráněné  okolní  přírodě  nám  pomáhají  pěstovat  členové  |
Mysliveckého sdružení Troják. Zorganizovali nádhernou besedu o myslivosti, včetně výstavy
loveckých trofejí. Ani děti a žáci nezapomínají na zvěř sběrem žaludů a návštěvou krmelců
v zimním období. 
Sbor  dobrovolných  hasičů  nám  pomáhá  v prevenci  v požární  oblasti  a  také  chování
v mimořádných  situacích.  Samotní  členové  mají  v naší  škole  dvakrát  ročně  organizován
noční cvičný poplach. V rámci besedy, prohlídky hasičské zbrojnice se děti a žáci seznámili
s požární  technikou,  se  základy  první  pomoci.  Osvědčila  se  nám  rovněž  spolupráce  při
zajištění cvičného požárního poplachu dětí a žáků.   
Oceňujeme  také  dobře  fungující  spolupráci  se  sdružením  Slovácká  dědina,  toto  sdružení
podílí na organizaci mnoha mimoškolních akcích.
Velmi slibně se začala rozvíjet nová spolupráce s Klubem seniorů, kdy se žáci zapojili do
kulturního  programu  v rámci  jejich  setkávání.  Příjemná  setkání  také  prožíváme  při
obnoveném Vítání občánků do naší obce, kdy naši žáci připravují malý kulturní program.
Rovněž mnozí rodiče dětem věnují dárky v podobě hraček, stavebnic, zajišťují předplatného
dětského časopisu, ale také např. dodávají  pro všechny děti  ovoce,  či  přispívají  drobnými
dárky do soutěží o ceny- např. při karnevalu. Zákonní zástupci s námi rovněž spolupracují při
organizování mnoha společných akcích. 
V rámci  organizace  divadelního  festivalu  máme  možnost  také  spolupracovat  s místními
divadelními  ochotníky.  Vázne  spolupráce  s místními  včelaři,  kdy  její  členové  nevyvíjejí
mnoho aktivit, kromě prodeje svých produktů v rámci vánočního jarmarku.
Velmi si vážíme také spolupráce s Farním úřadem v Bánově, kdy po nástupu nového faráře se
tato velmi zlepšila. Mnoho žáků a rodičů se zúčastňuje také jejich aktivit.
Spolupráci se zákonnými zástupci považuji  taktéž za nadstandartní.  Rodiče dětí  a žáků se
pravidelně  zúčastňují  společných  schůzek  a  konzultačních  dnů,  informují  o  výsledcích
vzdělávání dětí a žáků, rovněž se zajímají o chování svých dětí a žáků. Spolupracují na mnoha
akcích,  pomáhají  s organizací.  Rodiče  žáků se SVP konzultují  postupy a úskalí  práce  při
přípravě na vyučování. Zejména u dětí v MŠ a žáků 1. a 2. ročníku byl hojně navštíven rodiči
a prarodiči Den otevřených dveří.  
Pomoc při nákupu dárků do soutěží o ceny většinou neodmítnou ani místní podnikatelé.
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 –( ul. Středová, Lazy) metodická spolupráce s učitelkami MŠ, ZŠ.
Spolupracujeme také s detašovaným pracovištěm KPPP- Uh. Brod – psychologická vyšetření
dětí, poradní a kontrolní orgán, depistáže. 
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Mikroregion Východní Slovácko a Místní akční skupina MAS Východního Slovácka a o.s.
Slovácká  dědina  jsou  dalšími  spolupracujícími  partnery.  Opět  se  uskutečnilo  setkání
zastupitelů mikroregionu Východní Slovácko, které má už několikaletou tradici  a vždy se
uskutečňuje postupně jedné z obcí regionu. Tentokrát se uskutečnilo toto setkání právě v naší
obci. Na toto setkání bývají vždy přizváni ředitelé škola a školských zařízení. 
Nesmíme zapomenout  ani  na spolupráci  se  ZŠ Bánov a  Suchá Loz-  metodická  setkávání
učitelů, která však v poslední době nefungovala příliš aktivně. Uskutečnily se i neformální
schůzky mezi vedením naší školy a vedením ZŠ Bánov, kde byla řešena úskalí žáků spojená
s přestupem našich žáků do spádové školy v oblasti komunikace s pedagogy. Velmi si ceníme
snahy  zástupce  ředitele  ZŠ  v Bánově,  který  usiluje  o  to,  aby  tato  setkávání  byla  více
smysluplnější s důrazem na vzájemné partnerství. 
Díky aktivitě  nové paní  knihovnice  se  nám podařilo  navázat  vzájemnou  spolupráci.  Paní
knihovnice se velmi aktivně podílí na možnosti podpory čtenářství mezi žáky. Uskutečnila se
návštěva žáků ve školní knihovně a také se díky ochotě paní knihovnice nově zrealizovala
zdařilá akce „Noc s Andersenem“

 15. Autoevaluace 

15. 1. Hodnocení koncepčních záměrů školy 

Hlavní vizí je otevřená, moderní a efektivně fungující škola.

 Základní  koncepční  záměry  školy  školního  roku  2015/2016,  tvořící  základ  úspěšného
fungování školy byly:

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu pro školy, jeho úpravách,
zabývat se strategií jeho rozvoje

Vzhledem k přijetí dětí mladších tří let k předškolnímu vzdělávání byl doplněn ŠVP PV o
přílohu Vzdělávání dětí mladších tří let.

2. Rozšiřovat  nadále  spolupráci  s poradenskými  pracovišti,  s cílem  poskytovat
nabídku  poradenské  pomoci  rodičům,  žákům  i  pedagogům  školy,  zejména
v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu a potřebám žáků

 Po vzájemných konzultacích s pedagogy, byly umožněny,  v rámci odborného vyšetření ve
SPC, konzultace rodičů a speciálních pedagogů. Mnoho zkušeností bylo předáno pedagogům
také při návštěvách garantů. 

3. V rámci  péče  o  tělesnou  a  duševní  hygienu  dětí  a  žáků  využívat  co  nejvíce
přírodu  v okolí  školy,  zařazovat  v co  největší  míře  pobyt  venku,  relaxační
aktivity, vycházky, využít  k tomu i náplň výchovně vzdělávací  práce ve školní
družině

Pobyt  venku  byl  zařazován  téměř  denně  v rámci  pobytu  ve  školní  družině.V rámci
relaxačních aktivit  byl  hojně využíván také zahradní bazén. V rámci výuky Přírodovědy a
Prvouky  jsme  využívali  blízký  les  Kopce.zařazovali  jsme  také  tématické  vycházky  do
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nejbližších míst okolní krajiny v rámci poznávání okolí svého domova. (kyselka, kapličky,
přtehrada, cyklostezka)

4. Pokračovat  v otevřenosti  školy  vůči  veřejnosti  pořádáním  společných  akcí,
nadále spolupracovat se školskou radou

Rozšířil se počet pořádaných akcí za spolupráce obecního úřadu např. vítání dětí do života,
setkání seniorů. Školská rada opětovně spolupracovala při organizaci mnoha akcí. 

5. Ve  výchovně  vzdělávací  práci  zaměřit  pozornost  na  poznávání  okolí  svého
domova, okolí Zlínského kraje. Do výuky zařazovat práci s textem, vyhledávat
informace a dále s nimi pracovat.

V rámci  vyučovacích  hodin  ČJ,  VL,  PRV byla  hojně  využívána  při  práci  s  textem nově
vydaná  publikace  Putování  Zlínským  krajem,  která  je  zaměřena  na  poznávání
nejzajímavějších kulturních a přírodních památek, staveb a osobností našeho kraje.

6.  Zaměřit  se  na propagaci  práce  školy  v tisku,  v místním zpravodaji  a  dalších
médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí
předškolního věku

Byly zpracovávány příspěvky do místního zpravodaje a aktualizovány webové stránky. 
7. Udržet nabídku zájmových útvarů v rámci školní družiny

Dle přání žáků a rodičů byla rozšířena nabídka zájmových útvarů o krouek vaření v rámci
činnosti školní družiny. 

8. Zaměřit se na enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu,
podporovat výchovu ke zdraví

Byly uskutečněny akce  pro podpor zdravého životního stylu,  v rámci  oslav Dne Země se
mateřská škola zúčastnila velmi zdařilé akce ekoolympiády ve firmě KOVOSTEEL ve Sterém
Městě. Žáci základní školy se ppodíleli na úklidu školní zahrady a nejbližšího okolí.  V rámci
zlepšení  třídní  odpadů jsme uspořádali  sbr  kartonů a  papíru  a  také  sbr  elektrospotřebičů.
Uspořádaly jsme sbírku plastových víček. V MŠ děti pečovaly o oblovku královskou. 

9. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu- prohloubit
péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením

Ve své práci usilujeme dlouhodobě o diferencovaný přístup k dětem a žákům. Integrace dětí a
žáků probíhá dle názoru našich i odborných pracovišť úspěšně. V následujícím školním roce
bude provedeno dotazníkové šetření u rodičů dětí a žáků se SVP. Těší nás, že děti s různým
typem  handicapu  jsou  přijímány  ostatními  spolužáky  bez  obtíží,  daří  se  nám  jejich
začleňování do kolektivu. Péči věnujeme také dětem talentovaným, již v MŠ se snažíme se
talenty vyhledávat, podněcovat jejich touhu po vzdělání, spolupracujeme s rodiči těchto žáků.

10. Účinnou prevencí a dobrou spolupráci s rodiči, předcházet zbytečné absenci
Všechna  absence  byla  ve  školním roce  2015/2016  byla  řádně  omluvena,  přesto  je  velmi
vysoká.   Řada  infekčních  onemocnění  se  projevila  u  některých  dětí  a  žáků  opakovaně.
V průběhu školního roku 2015/2016 to bylo zejména v MŠ  virové onemocnění horních cest
dýchacích. V absenci se objevily také důsledky chřipkovéé epidemie.  Opět je nutné apelovat
na rodiče, aby dohlíželi nad správnou technikou umývání rukou, výběr vhodného přiměřeného
oblečení  také  po  prodělané  nemoci,  a  neposílali  děti  a  žáky  do  školy  s nedoléčeným
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onemocněním, případně a akutními obtížemi. Zároveň je nutné zdůraznit doporučení, aby o
propuknutém potvrzeném infekčním onemocnění dítěte či žáka informovali neprodleně školu.

11. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti
V rámci  výchovně vzdělávací  práce  byly  rozebírány důležité  písemné  práce,  žáci  se  učili
pracovat s chybou. Je třeba apelovat na rodiče, aby podpořili své děti při domácí přípravě,
např.  vhodným  výběrem  cvičení  k procvičování,  využití  počítačových  programů.  Byly
uplatňovány prvky samohodnocení žáků ve školní práci – denní, čtvrtletní, pololetní.

15. 2 Vedení a řízení školy, kvalita personální práce

     15. 2. 1 Vedení a řízení školy 
    
    Pedagogické a organizační řízení školy bylo opět postaveno nikoli na principu nadřízenosti
a podřízenosti, ale na nutnosti partnerství a vzájemný spolupráci. Direktivní kontrolní systém
by  neřešil  nutnou  vzájemnou  pomoc  a  spolupráci.  Hospitační  činnost  byla  zaměřena  na
dodržování metodických postupů, principů postupů vzájemné návaznosti a přístup k dětem a
žákům.  Snažila  jsem  se  nabídnout  případnou  metodickou  pomoc  a  nabídku  vhodných
materiálů  a  pomůcek  činnostního  charakteru.  Podporovala  jsem  snahu  o  kvalitní  interní
komunikaci a kvalitní smysluplnou výuku. Zdůrazňuji nutnost vzájemné spolupráce, výměnu
zkušeností, nápadů a podnětů.
V oblasti organizačního řízení školy jsme usilovali o dodržování kontrolního systému školy, o
naplňování vnitřní směrnice o kontrole. 

     15. 2. 2 Kvalita personální práce
 
Všichni pedagogové i správní zaměstnanci se skutečně snaží o co nejlepší odvedení své práce.
Usilují o profesionální přístup. Hospitační činnost byla vykonávána formou hospitací Pedagog
–  pedagog,  ředitel  –  pedagog.  Zpětnou  vazbu  o  fungování  školy  jsme  získávali  zejména
prostřednictvím  rozhovorů  se  žáky  a   rodiči.  Krédem  naší  práce  je  zejména  příklad  nás
zaměstnanců, slušné vzájemné chování a respektování druhého.

16.  HODNOCENÍ  VÝCHOVNĚ  VZDĚLÁVACÍ  PRÁCE  V MATEŘSKÉ  ŠKOLE
V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015 / 2016

Toto  pololetí  proběhlo v období  01.  02.  –  30.  06.  2016,  prázdninový provoz byl  zajištěn
v období  01.  07.  –  15.  07.,  kdy  MŠ  navštěvovalo  10  dětí,  v srpnu  byl  provoz  přerušen
z důvodu výměny vodovodní přípojky.

HODNOCENÍ TŘÍDY:
Do MŠ docházelo 22 dětí (11 dívek a 11 chlapců), průměrná docházka byla 16 dětí. Kapacita
byla 27 dětí. Dva chlapci byli integrováni pro narušené komunikační schopnosti, těžkou vadu
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řeči, jedné dívce byl uložen odklad školní docházky, složení třídy heterogenní ve věku 2,5 – 6
let.

16. 1 
Metody a formy práce s dětmi – využita byla forma komunitního kruhu, kooperativní hry,
činnostní výuku, respektovaly jsme psychomotorické tempo. Učitelky používaly prostředky
pozitivní motivace, vzdělávací aktivity, organizovaly jednotlivě i ve skupinách s přihlédnutím
k individuálním možnostem jednotlivých dětí.

16. 2 SPOLUPRÁCE S RODIČI
    Se uskutečňovala několika způsoby.  Např. formou vzájemných konzultací,  společnými
schůzkami,  dále  prostřednictvím besed pro rodiče  budoucích  školáků.  Byl  organizován,  a
hojně navštíven také Den otevřených dveří, kdy měli zákonní zástupci možnost zúčastnit se
výchovně vzdělávací práce. Mnoho společných zážitků jsme prožili v rámci společných akcí.
Průběžně  byly  aktualizovány  webové  stránky  školy,  v nichž  rodiče  nacházeli  důležité
informace  formou  plánu  měsíčních  akcí  dění  v MŠ.  Proběhlé  akce  byly  doplňovány
fotografiemi. Na webových stránkách školy a na chodbě, v přízemí budovy, jsou k dispozici
k nahlédnutí  dokumenty  vyžadující  zveřejnění  na  místě  přístupném a  umožňující  dálkový
přístup.  O  aktuálním  dění,  o  připravovaných  akcích  byli  informování  rodiče  také
prostřednictvím tzv. „Pošty pro rodiče,“ umístěné v prostorách šatny dětí. Zde má každé dítě
svou  „schránku“  k předávání  aktuálních  informací.   Nezbytné,  zcela  nutné  informace  si
předáváme při příchodu dětí do MŠ nebo při jejich vyzvedávání, vzhledem k organizaci však
preferujeme však možnosti  plánovaných konzultací.   Rodiče spolupracovali  při  přípravě a
organizaci  mnoha společných akcí,  několikrát  nabídli  drobné dárky pro děti,  zejména pro
soutěže o ceny.  Rádi jsme využili nabídky maminky pracující na místní poště, která nám
umožnila navštívit místní poštu, kde se děti seznámily s prostředím a činností pošty. Zajímavá
byla také návštěva ovčína a přínosná byla i ukázka zásad první pomoci, kterou nám předvedla
zdravotní sestra, rovněž maminka dítěte. 

16. 3 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM ZAŘÍZENÍM
V rámci  logopedické  prevence  a  individuální  logopedické  péče  bylo  velmi  úspěšně
spolupracováno se SVP pro děti  s vadami řeči – pracoviště Uh. Hradiště.  Byla provedena
depistáž. Logopedky ze SVP dvakrát ročně navštívily naši MŠ, dále proběhly konzultace dle
potřeby.

16. 4 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCJ JEVŮ
Velká pozornost byla věnována vytvořením správného klimatu v MŠ s účastí všech.
Pro děti byly v rámci prevence se uskutečněny besedy se zdravotní tématikou. (První pomoc,
zdravý  životní  styl).  Dětem  byly  promítnuty  filmy  se  zaměřením  na  dopravní  výchovu,
vzájemné  chování  k sobě  navzájem.  Velkou  oporou  jsou  dětmi  stanovená  pravidla  zásad
pěkného chování. Velmi kladně hodnotíme rovněž příkladnou vzájemnou spolupráci ZŠ – MŠ
na úrovních děti MŠ – žáci ZŠ, pedagogové MŠ – ZŠ, správní zaměstnanci. Vlastní příklad
fungující spolupráce všech dospělých ve škole, je tím nejlepším vzorem pro pěkné vztahy
našich dětí. 
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16. 5 ADAPTACE DĚTÍ
V posledních  měsících  školního  roku  byla  ztížena  situace  tím,  že  do  MŠ  nastupovaly
průběžně 2,5 leté děti, které potřebovaly více pozornosti, pomoci při sebeobsluze, malé děti
byly hodně plačtivé, při pobytu venku brzy unavené, naplánované delší vycházky a výlety
jsme nemohli uskutečnit. Časté byly opakující se virózy, zejména u mladších dětí. 

16. 6 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ
Podtémata vycházela i z rytmu roku, z konkrétních potřeb dětí i z nepředvídatelných situací.
Během roku jsme TVP a jeho jednotlivé bloky a témata byla přizpůsobována individuálním
schopnostem dětí  ve třídě.  Pohádková bytost  – symbol-  „lopenický Dráček“ provázel děti
v průběhu celého školního roku, zejména přiblížení témat pomocí loutky bylo pro děti blízké
a  nenásilné.  Děti  si  s ním  mohly  hrát,  povídat,  s loutkou  na  ruce  měly  vždy  přednost
v projevu. Obrázek dráčka nás provázel celým rokem v šatně dětí,  ve výklenku na chodbě
školy, objevil se i na společné fotografii, děti si malovaly a kreslily dráčka v různých situacích
i jako zážitek z četby na pokračování. Máme dostatek témat,  která můžeme rozvíjet,  vždy
však zachováváme naplnění  pedagogických záměrů a rámcových cílů.  Všechna podtémata
byla  splněna,  dětem nabídka  vyhovovala.  Ukončení  každého realizovaného  integrovaného
bloku bylo zaznamenáno v třídní knize.

16. 7 HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V OBLASTECH
Sociální chování 
Nově  příchozí  děti  se  těžce  adaptovaly,  spolupracovali  jsme  úzce  s rodiči  i  prarodiči,
využívali  klidný přístup,  dětem byly  nabízeny činnosti  diferencované  jejich  schopnostem.
Děti navazovaly bez problémů kontakty s dospělými, jeden chlapec komunikoval méně, byl
ostýchavý,  nerad  se  projevoval  a  zapojovaly.  Jedno  dítě  bude  se  souhlasem rodičů  a  na
doporučení MŠ zasláno k logopedickému vyšetření  z důvodu velmi malé,  aktivní i pasivní
slovní zásoby. Vzhledem k nepodnětnému domácímu prostředí, je nutno se zaměřit na cílenou
spolupráci  s rodiči  a  poskytnout  náměty  pro  domácí  péči  v oblasti  rozvoje  jazyka  a
komunikačních dovedností. 
U všech dětí byl kladen důraz na osobnostní a sociální výchovu se zaměřením na vzájemnou
komunikaci s kamarádem, děti se učily reagovat na jeho přání, umění pochválit a respektovat
druhého, pomoci druhému dítěti a správně hodnotit situaci při nežádoucím chování. V tom
nám velmi pomáhala pravidla ve třídě, děti samy vyhodnocovaly situaci a uměly se domluvit i
omluvit.
Komunikace dítě – učitelka
Zůstala na dobré úrovni, všechny děti chápou pokyny a spontánně na ně reagují, mluvené řeči
rozumí. Byly vedeny k tomu, aby samy hledaly řešení svých problémů, popřípadě poprosily o
pomoc kamaráda. Děti, až na jednu výjimku, dokázaly respektovat pravidla soužití, pokud ji
někdo porušoval, byl ostatními dětmi upozorněn. Snažili jsme se chovat v souladu se zdravým
životním stylem. S dětmi nebylo manipulováno, snažili jsme se o okamžitou zpětnou vazbu ve
všech oblastech. Děti reagovaly na podněty učitelek, otevřeně komunikovaly a průběžně si
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doplňovaly a rozvíjely své schopnosti, znalosti, využívaly již získaných dovedností k dalšímu
rozvoji.
Motorika
Jemná  motorika byla  neustále  procvičována  při  vkládání  tvarů  do  podložek,(hříbečky,
kuličky, korálky…), dále pomocí mozaikových her, manipulací s drobnými prvky, kostkami,
puzzlemi, při přenášení různých předmětů, omotávání klacíků, tužek apod. vlnou, provázky,
drátky, hodně jsme využívali říkanky pro cvičení s prsty, děti třídily korálky různých velikostí
a tvarů, PET víčka, přírodniny…, mačkaly, muchlaly papír, přírodní materiály…Více je ale
třeba  trhat  papír,  vytrhávat  tvary  z většího  kusu  papíru  a  překládat  papír,  také  práce
s modelovací hmotou ještě není na dobré úrovni - hnětení, válení, vytahování detailů z většího
kusu. Nadále se budeme zaměřovat na zavazování tkaniček a vázání smyček.
Hrubá motorika je na dobré úrovni, děti umí různé způsoby chůze, se správnou polohou
chodidel, včetně chůze po schodech. Děti zvládly jednoduchý běh, skoky, poskoky, skoky na
jedné noze.  V tělocvičně jsme zdokonalovali  lezení,  podlézání,  šplh,  seskoky,  stoupání po
žebříku, děti zvládly chůzi po laně, házení, chytání a kopání míče Na školní zahradě často
využívaly koloběžky k udržování rovnováhy a zvládaly orientaci v prostoru při honičkách a
míčových hrách. Co ještě není zvládnuto správně je nácvik kotoulu.
Grafomotorika se  bude dále  více  procvičovat  při  častějším zařazování  grafomotorických
cvičení,  důraz  budeme  klást  na  správný  úchop  psacího  náčiní.  Je  nutné  zařazovat  velké
formáty  papírů.  Pozornost  je  potřeba  zaměřit  na  uvolnění  ruky  postupně  od  ramenního
kloubu. V oblasti grafomotorika nám pomáhá tabule na suchy fix umístěná v prostoru třídy.
V příštím školním roce budou zakoupeny stírací tabulky pro každé dítě. Osvědčenou motivací
jsou říkadla a prvky Metody dobrého startu. Grafomotorika byla také procvičována formou
pracovních  listů  s různými  obměnami  využití  psacího  náčiní.  Pracovní  listy  jim  byly
zakládány do složek předškoláků. I v příštím školním roce budeme starším dětem zakládat
portfolia, budou dostávat úkoly k vypracování, např. také po odpoledního odpočinku.
Sebeobsluha se zhoršila nástupem nových malých 2,5 letých dětí, které potřebovaly dopomoc
při sebeobsluze na WC, při jídle i při oblékání. Klidným přístupem jsme odbourávaly cucání
palce. Často bylo nutné dokrmování těchto dětí, vždy jedna z učitelek zůstávala v jídelně déle
s těmito  dětmi.  Učily  jsme  děti  čistit  zuby,  správně  si  mýt  a  utírat  ruce.  Starší  děti  vše
zvládaly,  jen  při  oblékání  potřebovaly  kontrolu  a  dopomoc.  Je  třeba  více  procvičovat
zavazování tkaniček, zapínání zipů, přesek, převracení rukávů a skládání pyžam a oblečení.
Postupně jsme se snažili, aby se tempo při všech činnostech zrychlovalo, což se podařilo. Při
kultuře stolování se děti naučily skládat ubrousek, správně používat příbor a dodržovat směr
chůze  s jídlem.  Učily jsme děti  také  správně komunikovat  s personálem školy a  v jídelně
poděkovat za jídlo, požádat, popřát dobrou chuť.
Zrakové a sluchové vnímání je na dobré úrovni, často jsme s dětmi hráli hry na poznávání
zvuků, hlasů osob, zvířat,  hudebních nástrojů, dopravních prostředků při pobytech venku i
poslechu nahrávek. Časté byly hry na tichou poštu, na kukačku. Děti vyťukávaly rytmus prsty
do stolu, hravou formou procvičovali syntézu a analýzu slov, následnou hlásku ve slovech.
Pozornost byla zaměřena také na sluchovou diferenciaci. Využívali jsme pomůcky- ozvučná
dřívka,  špuntíky,  dřevěná  vajíčka.  V oblasti  rozvoje  zrakového  vnímání  jsme  zaměřili
pozornost  na  rozlišování  detailů,  směrů,  hledání  rozdílů,  figury  v pozadí,  prostorovou
orientaci. Kresby opakování daných vzorů v řadě a dokreslování obrázků podle předlohy se
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rozšíří o složitější tvary a seskupení. V komunitním kruhu jsme denně vyprávěli o tom, co děti
zažily na výletech s rodiči, co jsme viděli na vycházkách, na výletě, v divadle…předkládali
jsme  společně  dětem  fotografie,  obrázky  apod.  k  daným  tématům.  Děti  se  orientovaly
v prostoru,  na  ploše,  v řadě,  problém některým dětem dělala  obtíže  pravo-levá  orientace.
Některé malé děti nemají ujasněnou lateralitu. V příštím školním roce budeme také využívat
překreslování obrázků zakreslených ve čtvercové síti. 

Rozvoj předčtenářské gramotnosti
V oblasti rozvoje předčtenářské gramotnosti jsme využívali např. předčítání pohádek, příběhů
zpracovaných různými způsoby,  nebyla  opomíjena  orientace v obrázkové osnově, řazení  a
vyprávění  děje,  práce  s obrázky.  Pozornost  jsme  zaměřili  také  na  orientaci  v řádku,  ve
sloupečku, oční pohyby při „čtení obrázků“, dále na zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu,
rozlišování  detailů.  Rovněž  byly  rozvíjeny  modulační  faktory  řeči,  práce  s hlasem,
dynamikou.  U dětí je nutný neustálý rozvoj komunikačních dovedností, zpracování poslechu
čteného,  vyprávěného,  zaměříme  dále  pozornost  na  výstižné  pojmenování  svého  přání,
prosby, žádosti a zjednodušeného popisu situace. Formou her bylo rozvíjeno správné využití
předložek,  skloňování,  časování.   U dětí  je  nutné  i  nadále  posilovat  vztah  ke  čtenářství,
pomocí společných akcí využijeme spolupráci se žáky základní školy např. akcí: „Hrajeme
pohádky a předčítáme našim kamarádům.“ Neméně důležitou oblastí je také zapojení rodičů
do společné plánované akce “Čteme dětem.“

Rozvoj předmatematické gramotnosti
Předpočtářská gramotnost byla u dětí procvičována zejména prostřednictvím didaktických her
a pracovních listů. Zejména vycházela z pozorování okolního světa, kde je všude zastoupeno
číslo. Procvičovali jsme u dětí zejména schopnost vidění počtu věcí do 5, číselná řada do 5,
postřehování počtu do 5, porovnávání počtu, orientace v prostoru, na ploše, na sobě. Pomocí
komunikačních  cvičení  a  her  jsme  usilovali  o  vytváření  jednoduchého  matematického
slovníku.  Zejména  činnostním  učením  se  nám  dařilo  vytvářet  jednoduchý  rozklad  čísel,
dopočítávání do pěti,  pozorování psaní číslic.  Formou aktivit  k různým tématům jsme děti
seznamovali s hmotností, s objemem, s délkou – Co vážíme, co naléváme, co měříme, za co
nakupujeme?  Prostorové skládanky, pohyb ve třídě, kreslení dle pokynů nám procvičovali
pojmy vpředu,  vzadu,  vlevo nahoře,  vpravo dole…. Neopomíjenou oblastí  byl  také popis
obrázků  s využitím  předložek,  příslovcí,  počtem,  velikostí,  rozlišování  základních
geometrických tvarů, ale také rozlišování tvarů válců, oválů, kosočtverců. Děti se orientují
v pojmech  více  než,  méně  než,  hned  před,  hned  za.  Dovedou  rovněž  využít  jednoduchá
matematická říkadla.
Hodnocení práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhaly, dle individuálních potřeb
dětí,  zejména  v oblasti  logopedické  péče.  Obě  učitelky  MŠ  jsou  absolventky  kurzu
logopedické prevence a péče v MŠ, ředitelka školy je speciální pedagog. Vzdělávání dětí se
SVP bylo  realizováno  na  dvou úrovních.  Jednak formou  kolektivní  péče  v MŠ a formou
pravidelné  individuální  péče.  Obtíže,  problémy jsou konzultovány s odbornými pracovišti.
SPC pro děti s vadami řeči poskytuje logopedickou péči pouze v MŠ, dětem, které docházejí
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k jiným  logopedům,  poskytuje  garanci  příslušný  odborník.  V naší  MŠ  byla  provedena
depistáž -  orientační vyšetření řeči za osobní účasti logopedek se SVP. Vždy jsou dohodnuta
pravidla další vzájemné spolupráce, která jsou na vysoké úrovni.
Na  základě  doporučení  pedagogů,  souhlasu  zákonných  zástupců  a  žádosti  rodičů,  bylo
vyšetřeno jedno dítě ve SPC pro děti s vadami řeči. Na základě výsledků a závěrů z vyšetření
bylo  rozhodnuto  o  nutnosti  práce  vedené  na  základě  IVP.  Byl  vypracován  IVP  a  dítě
vzděláváno, k přihlédnutím jeho individuálním schopnostem a možnostem.
V oblasti rozvoje problémových oblastí dítěte můžeme konstatovat, že nás tato práce naplňuje
a zaznamenáváme u těchto dětí pokroky. Rovněž si ceníme úspěšné spolupráce se zákonnými
zástupci. 

Hodnocení výsledků práce dětí odcházejících do ZŠ
Při hovorových hodinách i při besedě s ředitelkou školy, a současně s budoucí učitelkou 1.
ročníku,  jsme  vstup  do  1.  třídy  nedoporučili  1  chlapci,  rodiče  požádali  o  odklad  školní
docházky. Bylo doporučeno a zrealizováno vyšetření v PPP. Do ZŠ odchází 7 dětí, šest z nich
všechny nastoupí do naší školy, jedno dítě z důvodu stěhování do ZŠ Hustopeče u Brna.

Práce s informační technologií
Děti  pravidelně  využívaly ke své práci  interaktivní  tabuli  umístěnou v prostorách I.  třídy,
která je sousední  učebnou MŠ. Děti  využívaly ve své práci interaktivní  učebnice  Barevné
kamínky.  Předškolní  děti  již  ovládají  základní  obsluhu  interaktivní  techniky.  Bohužel
nemáme interaktivní tabuli přímo ve třídě MŠ.

Začlenění MŠ do života obce
- seznamování s obcí během vycházek, návštěva zajímavých míst v nejbližším okolí
- besedy nad kronikou obce, prohlížení fotografií
- aktivní účast na zvycích během roku (Sv. Martin, Masopust, Vynášení Moreny…)
- veřejná kulturní vystoupení
- spolupráce se složkami obce (Hasiči, Myslivecké sdružení, TJ Sokol)

Úrazovost dětí
V mateřské škole nebyl žádný školní úraz

 Vzájemná spolupráce mezi mateřskou a základní školou

Spolupráce byla na velmi dobré úrovni, cítili  jsme zájem a vstřícnost z jejich strany. Díky
společnému zařízení děti vnímají také chod základní školy, každodenně se potkávají s žáky a
pedagogy školy, spolupracujeme a pomáháme si při různých společných akcích. Do denního
programu jsme často zařazovali námětové hry na školu, při kterých předškoláci plnili různé
úkoly. S dětmi v mateřské škole pracovala také v rámci své přímé práce ředitelka školy, která
ve  své  práci  věnovala  pozornost  zejména  rozvoji  předmatematické  a  předčtenářské
gramotnosti.  Individuálně  se  věnovala  budoucím  prvňáčkům  a  dítěti  s  odloženou  školní
docházkou.  Ředitelka  školy  zorganizovala  informativní  schůzku  pro  rodiče  budoucích
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prvňáčků, včetně tématu o školní zralosti. Také pozorování, kdy dětí mateřské škol sledují
žáky školy např. při hodinách tělesné výchovy na hřišti, při pracovních činnostech na školní
zahradě, při hodinách výtvarné výchovy umožňuje získávat povědomí o práci žáků ve škole.  
Zároveň i spolupráce s rodiči a OÚ je na dobré úrovni, mají zájem o naši práci a jsou s děním
v mateřské škole pravidelně seznamováni na našich webových stránkách. 

PRÁCE S INTEGROVANÝMI BLOKY
Pokračovali  jsme  v práci  se  ŠVP  pro  předškolní  vzdělávání  pod  názvem  „Celým  rokem
s lopenickým Dráčkem“. Pracovali jsme s těmito integrovanými bloky:
1/ Dráček se chystá na masopust
Tento tematický blok byl rozpracován na 4 podtémata:

- Masopustní veselí

- Týden zdraví

- Dráček poznává hudební nástroje

2/ Dráček vítá jaro, miluje pohádky
Tento tematický blok byl rozpracován na 5 podtémat:

- Dráček seznamuje děti s řemesly a povoláním

- Dráček se těší na mláďátka

- Voláme sluníčko

- Připravujeme se na Velikonoce

- Máme rádi knihy

3/ Dráček v dopravě
Tento tematický blok byl rozpracován na 4 podtémata:

- Dráček v dopravní školičce, na silnici

- Dráček na vodě i ve vzduchu

- O životním prostředí a ekologii

- Nebojíme se strašidel

4/ Dráček jde přát mamince i dětem
Tento tematický blok byl rozpracován na 4 podtémata:

- Svátek našich maminek

- Roste, kvete, zelená se

- Dráček poznává moře, řeky, vodstvo

- Seznamujeme se s vodními živočichy
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5/ Dráček se chystá do světa
Tento tematický blok byl rozpracován na 5 podtémat:

- Slavíme svátek dětí

- O exotických zvířatech

- Letíme s dráčkem do vesmíru

- Dráček na planetě Země

- Těšíme se na prázdniny, loučíme se s dráčkem

Vzdělávací nabídka dětem vyhovovala, dané úkoly byly přizpůsobovány věku dětí, složení
třídy,  očekávané  kompetence  byly  naplňovány  průběžně,  vždy  po  skončení  každého
integrovaného  bloku,  v hodnocení  učitelkami,  případné  výchovné  problémy,  úspěchy  i
neúspěchy jsou zaznamenány a jsou dále sledovány.
Od  08.  02.  do  19.  02.  vykonávala  v  MŠ souvislou  pedagogickou  praxi  studentka  SPgŠ
Kroměříž Eliška Hodulíková. I v tomto pololetí Mgr. Jitka Machalová pokračovala ve výuce
anglického jazyka , uč. Marta Kunčarová ve hře na zobcovou flétnu, uč. Jarmila Beníčková
zajišťovala  individuální  péči  dětem v oblasti  logopedie  a  taktéž  se  věnovala  individuálně
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vždy v pátek dopoledne s předškolními dětmi
pracovala  ředitelka  školy  Bc.  Monika  Petrášová.  Využívali  jsme  keramickou  dílnu,
interaktivní tabuli v ZŠ.
Spolupracovali jsme s SPC v Uherském Hradišti s Mgr. Ivou Chudobovou a psycholožkou p.
Mgr. Dinčić.
Od 24. 02. do 26. 02. Proběhla také v MŠ inspekční činnost ČŠI, kdy v MŠ sledovala výuku
inspektorka Mgr. Demlová. Inspekční zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách školy,
byla zaslána zřizovateli. Výsledky inspekční činnosti jsou součástí této Výroční zprávy.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ:
Využívali  jsme  záznamy  o  dětech  a  zpětnou  vazbu  z týdenních  hodnocení  vzdělávacího
procesu.  Úspěchy  i  neúspěchy  jsme  konzultovaly  mezi  sebou  i  s ředitelkou  školy,  na
rodičovských schůzkách i při každodenním kontaktu s rodiči dětí.
Děti zvládly základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobovaly
jednoduché  pohyby  podle  vzoru,  dbali  jsme  na  správné  držení  těla,  procvičovali  jsme
ovládání dechového svalstva i sladění pohybu se zpěvem.
Dbali  jsme na koordinaci  ruky a oka,  jemnou motoriku,  mnohé děti  ale  neuměly správně
zacházet  s nůžkami,  u  některých  problém  přetrvává,  neustále  jsme  procvičovali  správný
úchop tužky, děti na ni hodně tlačí,  vyhledávaly modelovací hmotu, ale neměly potřebnou
fantazii  pro  vytváření  i  složitějších  výtvorů,  předškolní  děti  napodobovaly  základní
geometrické obrazce podle vzoru na papíře, ale i s pomocí barevných tyčinek, proužků papíru
apod., problém dělá pojmenování obdélníku, při výtvarných činnostech jsme využívali tužky,
pastelky,  olejové pastely,  vodové i  temperové barvy atd.  Starší  děti  se učily vázat  kličku,
zapínat zipy, knoflíky, druky.
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I nejmenší děti zvládly sebeobsluhu, jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly, všechny starší
děti  s výjimkou jednoho chlapce se samy oblékaly,  obouvaly,  zapínaly,  správně používaly
kapesníky,  toaletní  papír  a  splachovací  zařízení.  Vázlo  udržování  pořádku a  ohleduplnost
k hračkám.
Děti umí pojmenovat části těla a některé orgány, rozlišují, co prospívá a co škodí zdraví, byly
upozorňovány  na  obezřetné  chování  při  setkání  s cizími  osobami,  k tomuto  tématu  byla
uspořádána i beseda s mluvčí Policie ČR.
Výslovnost byla procvičována v individuální logopedické péči. Problémy v komunikačních a
jazykových dovednostech se objevují v pochopení rýmu, dále určení hlásky na konci slova,
nedodržení pravidla konverzace, často nedokáží vyčkat, až druhý dokončí myšlenku. Děti se
učily nazpaměť krátké texty, říkanky, rozpočitadla, básničky, písničky, přijímaly jednoduché
dramatické úlohy,  vyjadřovaly svou představivost a fantazii  v konstruktivních,  výtvarných,
pohybových  i  dramatických  činnostech.  Některé  předškolní  děti  měly  problém
s převyprávěním  příběhu,  méně  vnímaly  text,  nedovedly  se  soustředit.  Více  bude  třeba
zařazovat obrázkové čtení, aby děti správně skloňovaly a používaly předložky.
Hodně byla procvičována pravolevá orientace na vlastním těle i v prostoru, orientovali jsme
se v čase,  rozlišovali  jsme roční  období  a  jejich typické  znaky,  všechno jsme museli  ale
neustále opakovat a zdokonalovat.
Děti pochopily základní matematické pojmy, v oblasti numerace, posloupnosti geometrické
vidění,  porovnávání  děti  se  orientovaly  se  v počtu  prvků,  puntíků,  číselné  řadě  1-6,
porovnávaly počet. Dařilo se vidění počtu prvků do pěti, orientace na sobě, v prostoru i na
ploše. Ještě se zcela nedaří rozlišovat pojmy mezi, hned za, za, hned před, před.
V osobnostní a sociální výchově jsme zaznamenávali nedostatky zejména v oblasti sociálních
vztahů mezi  vrstevníky,  umět  respektovat  a  přijímat  druhého,  řešit  problémy v klidu,  bez
křiku a možnosti útoku. Je třeba více děti vést k pořádku, k tomu, aby si samy dokázaly uložit
své  osobní  věci  do  skříňky,  dokázaly  si  převrátit  punčocháče,  trika….  Neustále  je  nutné
procvičovat grafomotoriku, zaměřit se na uvolnění ramenního kloubu. V následujícím období
budeme využívat kromě velké tabule také stírací tabulky pro každé dítě.

AKCE ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU:
-16.2. - divadelní představení O červené Karkulce, O perníkové chaloupce
11.3. – vynášení Moreny za účasti rodičů, veřejnosti
24.3. – Zelený den v MŠ
21.3. – 1.4. – čtení pohádek žáci 5. ročníku dětem v MŠ
1.4. – exkurze do místní knihovny, prohlížení knih, poslech čtené pohádky, omalovánky…
17.4. – účast dětí na setkání seniorů
25.4. – preventivní program Policie ČR, beseda s mluvčí policie por. Šabatovou
28.4. – účast na Dnu Země v Kovosteelu Staré Město
29.4. – zdobení májky na školní zahradě 
12.5. – besídka ke Dnu matek 
13.5. – návštěva místní hasičské zbrojnice
18.5. – logopedická pohádka „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“
19.5. – divadelní představení Máša a medvěd, Budka v poli, Budulínek
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1.6. – návštěva solné jeskyně v Uherském Brodě
10.6. – školní výlet do Dinoparku ve Vyškově
15.6. – Canisterapie, ukázky výcviku psů pro zdravotní účely s motivací pohádky „O pejskovi
a kočičce“
22.6. – návštěva Domu tradic (tzv. modrého domečku), seznámení s lidovými tradicemi
23.6. – kouzelnické představení herce Slováckého divadla Tomáše Šulaje
24.6. – dopravní hřiště Uherský Brod
24.6. – požární poplach v MŠ i ZŠ
28.6. – Zahradní slavnost, pasování na školáky, program cvičení a pohybových her pro rodiče
30.6.  –  slavnostní  ukončení  školního  roku v místním KD za  účasti  rodičů,  starosty obce,
učitelského sboru
V pěkných dnech jsme využívali bazén na školní zahradě.

V tomto  pololetí  jsme  obdrželi  dárky  od  Sboru  dobrovolných  hasičů,  kteří  nám darovali
koloběžky, odrážedla pro nejmenší děti a hračky do pískoviště.
Spolupráce s rodiči, ředitelstvím i zřizovatelem byla na dobré úrovni, vyšli nám vždy vstříc,
měli zájem o dění v mateřské škole.

16. 8 Závěr  - hodnocení práce v MŠ
Výchovně  vzdělávací  práce  v mateřské  škole  ve  školním roce  2015  -  2016  z pohledu
učitelů a vedení školy byla úspěšná. Svědčí o tom i výsledky ČŠI, které nás velmi potěšili.
Zároveň jsou ale  závazkem, abychom nastavený směrem udrželi  a zlepšovali.  Každý
úspěch je důvod k radosti, chyba má vést k poučení.  
Mnoho věcí se nám podařilo, ale vždy je co vylepšovat a posouvat dopředu. Velmi si
vážíme  a  oceňujme  velmi  hezké  vzájemné  vztahy  spolupráci  všech,  kteří  se  na
vzdělávání dětí podílí.
Vypracovala: Beníčková Jarmila, učitelka MŠ
 Spolupracovala Marta Kunčarová, učitelka MŠ
 Schválila: Bc. Monika Petrášová, ředitelka škol

 Klima školy 

    Vzájemná  spolupráce,  pomoc,  respekt  a  úcta  ke  všem,  kdo  se  podílí  na  výchovně
vzdělávací práci, jsou hlavními prostředky k udržení příznivého klimatu školy. Ve své práci
jsme se snažili udržet stávající klima posilováním vztahu mezi učitelem a dítětem a také mezi
pedagogy a správními zaměstnanci navzájem. Snažili jsme se  u dětí posilovat vědomí, že se
můžou v případě potřeby s čímkoliv obrátit na svého učitele. U některých žáků se tato věc
nedařila,  svou  určitou  nespokojenost  řešili  pouze  s rodiči.  Bylo  to  však  ke  škodě  věci,
předešlo by se mnoha obtížím v komunikaci. V dalším období je nutné na tuto problematiku
z pohledu pedagoga více pamatovat a hledat další možnosti. Vlastním příkladem dodržováním
pravidel, které vyžadujeme od dětí, posilujeme nutnost společné týmové práce. K příznivému
klimatu školy přispělo i vzájemné obohacování o zkušenosti, informace a podněty. 
Velmi  si  cením  výborné  vzájemné  spolupráce  mezi  pedagogy,  a  také  mezi  správními
zaměstnanci.  Všichni  máme  zájem  se  aktivně  podílet  na  dění  ve  škole.  Naším cílem  je
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přenášet na děti a žáky klid, pohodu, radost z každodenních maličkostí a úspěchů a to vše na
principech vzájemného respektu a důvěry.

19.Závěr

V naší  práci  usilujeme zejména o vzájemnou spolupráci,  respekt  a  úctu  a  týmovou  práci.
Zapojením všech  do  aktivní  práce,  založené  na  vzájemné  důvěře,  snadněji  překonáváme
překážky vedoucí k cíli. Velmi kladně hodnotíme vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a
také  mezi  dětmi.  Vážíme  si  vzájemné  důvěry.  Máme  radost  z každého  úspěchu,  těší  nás
návštěva  bývalých  žáků.  Slušnému  chování  učíme  naše  děti  a  žáky  zejména  vlastním
příkladem. Svou každodenní prací všichni společně směřujeme k plnění naší vize, která je
podnětem loga naší školy: „Jsme spolu.“ Děkujeme všem, kteří se na tom podílejí. 

Datum zpracování:  k 31. 08. 2016
Datum projednání na poradě zaměstnanců školy: 03. 10. 2016
Předloženo školské radě: 29. 09. 2016
Schváleno školskou radou dne:  15. 10. 2016 
Předloženo zřizovateli: 29. 09. 2016 
                   

                                            
Vypracovala:          Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy
Za MŠ:                    Jarmila Beníčková, učitelka MŠ, zástupce statutárního orgánu 

                 
                                                                                                                 
                                                                                    

-

                                                              37 (ze37)



                   Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace  
                                        Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/ 2016

                                                              37 (ze37)


	
	Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy
	 Bystřice pod Lopeníkem
	Poř.číslo
	Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014

	Počet fyzických osob
	Přepočtené úvazky
	Interní pracovníci
	Externí pracovníci
	6. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů, stanovených školním vzdělávacím programem, podle poskytovaného stupně vzdělání


