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

                           za školní rok 2018/2019
 

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
odloučené pracoviště MŠ:    Bystřice pod Lopeníkem č. p. 410

Zřizovatel:  Obec Bystřice pod Lopeníkem 
                              Bystřice pod Lopeníkem 262  PSČ: 687 55 

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 otevření nové budovy MŠ : 01. 03. 2019

Datum zařazení do sítě:  14. 03. 1996

Poslední aktualizace v síti: 24. 04. 2019

Identifikace školy.  REDIZO - 600 124 070

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a stanovení nejvyššího počtu:
- mateřská škola                 IZO 107 612 356      nejvyšší počet   50   dětí 
- základní škola                  IZO  102 731 438     nejvyšší počet   55  žáků  
- školní družina                  IZO  150 000 213     nejvyšší počet   55  žáků

– školní jídelna          IZO  103 267 999     nejvyšší počet  105  stravovaných  (MŠ + ZŠ)
– školní jídelna  - výdejna :  IZO:  181 105 128
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2.  Součásti školy, údaje za školní rok 2018/2019

Počet tříd / 
oddělení

Počet žáků 
/počet učitelů
bez  rozdílu
velikosti
úvazku

Počet  žáků  na
třídu

Přepočtený  počet
pedag. prac. a prac.
ŠJ

Základní
škola

2 32 / 4
      +1
asistent
pedagoga

I.třída-  223 žáků
(1., 2. a 3.ročník)
II.třída-  9 žáků
(4. a 5. ročník)

3,18 učitelé

+ 1,0 as.pg.

Školní
družina

1 30/ 1 0,75

Mateřská
škola

2 35  /3 17,5 3,0

Školní
jídelna

školní 
výdejna 

x  soby -2

 osoba 1 

x 1,6 státní rozpočet
0,4 obec

0,2

Školnice,
uklízečka

x osoby- 2 ZŠ 1,0 + 0,8 MŠ

Malotřídní škola se dvěma třídami

I. třída - 1. , 2. a 3. ročník     (6 + 10 + 7)             celkem             23 žáků
II. třída - 4. a 5. ročník            ( 7 + 2 )                   celkem               9 žáků

 3. Konkretizace specifických cílů
   Zaměření výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce 2018/2019

 Rozvoj přírodovědné, informační a jazykové gramotnosti

Přírodovědná gramotnost: 
Úkol byl  realizován (kromě běžné výuky ve třídě), zejména pravidelnou výukou přímo v

prostředí  školní zahrady,  blízkého lesa, louky, přehradní nádrže. Zejména šlo  o výuku pomocí
skutečných přítrodnin, konkrétní přírodní společenství lesa, louhy, zahrady. Žáci navštěvovali tato
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přírodní společenství a podíleli se na pozorování přírodnin. Vedli si záznamy, zpracovávali pracovní
listy,  vužívali  encyklopedie,  ale  zejména  pozorovali  živou  i  neživou  přírodu.  Zaměřili  jsme  se
zejména na návštěvu zajímavých míst našeho blízkého okolí, které je součástí CHKO Bílé Krarpaty.
(lesy v okolí vesnice, lomy, studánky, přehradní nádrž, krmelce, posedy, kapličky, místní muzeum.
Zorganizovali jsme besedu s místnímu myslivci, včelaři.  Spoustu aktivit z oblasti přírodních věd
jsme realizovali jako průřezová témata i v jiných vzdělávacích oblastech. 
   Informační a jazyková gramotnost:

 Úkol  byl  realizován  a  spojen  zejména  s  oslavami  100.  výročí  vzniku  Československé
republiky  a  11.  výročí  otevření  školní  budovy.  Oslavy  probíhaly  v  měsíci  říjnu  2019,  ale
prostupovaly tyto události celým školním rokem. V rámci řájnových islav jsme uspořáadali školní
akademii, zpřístupnili jsme školní budovu veřejnosti, v rámci dne otevřených dveří. Ve spolupráci s
obecním a farním úřadem jsme zasadili Lípu republiky,kněz požehnal náš nový školní prapor. 

Pro  tento  účel  byl  také  zpracován  školní  časopis.,žáci  v  rámci  předmětu  Informatika
zhotovili  pozvánku, plakát.  Žáci se rovněž podíleli  na návrhu obsahu školní akademie.  Společně
jsme navštívili  letní  sídlo prezidenta republiky v Lánech, který byl zpřístupněn veřejnosti.  Uctili
jsme památku T.G. Masaryka, kdy jsme navštívili jeho místo posledního odpočinku. 

Natradiční  rozvoj  jazykové  gramotnosti  byl  využit  formou  zpracování  Prázdninového
deníku, který žáci velmi zdařile zpracovali. 

Rozvoj vzájemných vztahů mezi MŠ a ZŠ, vzájemná pomoc, klima školy 
V průběhu  školního  roku jsme  se  postupně  připravovali  na  otevření  zcela  nové budovy

mateřské školy, které proběhlo 01. 03. 2019 za velké účasti veřejnosti. Mateřská škola se tak stala
odloučeným pracovištěm.  Ťzáci školy si pro své kamarády v MŠ připravili divadelní představení. 

Rozvoj v oblasti forem hodnocení , sebehodnocení žáků, sebereflexe
Tato oblast  se stala nedílnou součástí  každého dne, kdy žáci hodnotili  své dílčí  úspěchy,

zejména  jejich  posuny.   Hodnocení  bylo  součástí  běžných  vyučovacích  hodin,  ucelenější
samohonocení byla zpracovávána ve čtvrtletních intervalech. Nedílnou sočástí byla také motivační
razítka, obrázky. Prvky hodnocení dílčích úspěšchů,, přizpůsobení  se možnostem a předpokladům
žáků byly využívány v rámci výchovně vzdělávací práce jako celku. Žáci jsou neustále vedeni k
tomu, že každý z nich dokáže jiné věci, má jiné předpoklady a ty jsou nutné vzájemně respektovat.
Důležitá je systematická  cesta po menších krůčcích, vzájemná pomoc a respekt k druhému. Spostu
aktivit bylo  naprosto specifkých vzhledem k víceročníkovému uspořádání výuky. 

Rozvoj ochrany a bezpečnosti žáků v dopravě, dopravní výchova
Zvýšení  ochrany  dětí  a  žáků  na  pozemních  komunikacích  je  jednou  z  priorit  Národní

strategie  bezpečnosti  silničního  provozu.  Zaměřili  jsme  se  proto  zejména  na  realizaci  dopravní
výchovy pro chodce a cyklisty. Tato oblast byla posilována také v rámci školní družiny. Uskutečnily
se  souteže  pro  chodce,  cyklisty.  V  MŠ  se  vyráběly  dopravní  značky,  žáci  ZŠ  se  zaměřili  na
bezpečnou výbavu  kola, dodržování předpisů a pravidel pro cyklisty. Nedílnou součástí výuky bylo
také vzdělávání vna dopravním hřišti v Uherském Brodě. Uskutečnili jsme besedu s Policií ČR –
dopravní oddělení. V rámci aktivit školní družimy jsme se zúčastnili programu Dne bez aut. 
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4.  Školská rada

Funkční období školské rady započalo v roce 2017. 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 2018/2019 celkem dvakrát. 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).  Byl  projednán návrh rozpočtu školy a
plánované investice. Ředitelce školy nebyly podány žádné podněty k šetření či stížnosti.

Členové školské rady jsou:

                    Lukáš Guryča             zástupce zřizovatele, předseda školské rady
           Mgr. Hana Machalíková     zástupce zákonných zástupců, člen školské rady
           Mgr. Lenka Žižková           zástupce pedagogů, člen školské rady 

5. Schůzky s rodiči, konzultační odpoledne
 Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily v základní škole dvě společné třídní schůzky a

dvě konzultační odpoledne. V mateřské škole proběhly schůzky s rodiči celkem třikrát.
 V březnu 2019, kdy se otevírala nová budova mateřské školy, byl uskutečněn slavnostní den
otevřených dveří, kterého se zúčastnili představitelé obce, KÚ a jiní pozvaní hosté. 
 V  ZŠ se  den otevřených  dveří  uskutečnil  rovněž  v  měsíci  říjnu  2018 a   březnu 2019.
Návštěvníci školy   byli přítomni ve výuce, měli možnost si prohlédnout školu. 
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

6. Spolupráce o ostaními subjekty školy 
Daří se nám také spolupráce s mikroregionem Východní Slovácko, neziskovou organizací

Slovácká dědina, zapojujeme se do akcí pořádaných obecním úřadem a složkami obce –( Sokol,
Sbor  dobrovolných  hasičů,  myslivecké  sdružení  Troják).  Pokračovala  rovněž  spolupráce   se
Spolkem bystřických  seniorů,  kde  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. K rozvoji této tradice
nám velmi pomohlo otevření muzea obce, ještě lépe a intenzivně se tak můžeme přímo zapojit do
dění v obci v rámci společně konaných akcí přímo v muzeu obce.
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7. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy
79 -01 –C /01 Základní škola denní forma

Školní vzdělávací programy
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Putování s dvanácti měsíčky 
( od  01. 09. 2017) (dle RVP PV), aktualizace 01. 03. 20219

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: „Jsme spolu“ 
 Poslední aktualizace  k 01. 09. 2017. Dle RVP ZV.
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Vzdělávací program školní družiny (od 01. 09. 2012, aktualizace 01.09.2018)

   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 – 2 hodiny týdně vyučovala PharmDr. Marie Ondráčková.
                                                           

8. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2018 / 2019

Pedagogičtí pracovníci

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 4 ZŠ , 3 MŠ,  1 ŠD, 1 as. pg   3,18+ 3,0+ 0,75 + 1,0 as.pg.
Externí pracovníci 0

Neúplné úvazky: 
 
 0,18  (Výtvarná výchova, Pracovní činnosti)

  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 30
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2. Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské  AJ - ČJ 17

3. Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské  –  1.
stupeň

18

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

Středoškolské,
vychovatelství

13

6.
Asistent pedagoga

1 Středoškolské–asistent
pedagoga, vchovatelství

7

7. Učitelka  MŠ
(zástupce
statutárního
orgánu)

     1,0 Středškolské  -učitelství
MŠ

39

8. Učitelka MŠ      1,0
     1,0

SPgŠ  Předškolní  a
mimoškolní pedagogika

5
7

                                                               
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY: 

     Ředitelka školy, uč. 1.a 2. ročníku Stanovený rozsah přímé práce je 12 hodin, vyučovala však
hodiny nad stanovený rozsah.  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  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, 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.. Zúčastňovala se seminářů v rámci DVPP z oblasti řízení školy a
bezpečnosti práce, z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zúčastňovala se
porad ředitelů a pracovních setkání v KPPP Zlínského kraje. Je metodikem Mistní akčního plánu
vzdělávání ORP Uherský Brod, kde a spolupracovala při sestavení Místního akčního plánu. 

Organizačně vedla  a zajiš´tovala vybavení pro novou budovu mateřské školy, spolupraovala
se stavební firmou POZIMOS, která novou budovu MŠ stavěla.  Spolupracovala s vedoucí učitelkou
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MŠ, zejména  v  oblasti  organizace  nového  provozu  MŠ a  legislativní  problemtika  předškolního
vzdělávání. 

Třídní učitelka I. Třídy (1., 2. a 3. ročník)  vyučující  3. ročníku 
 Ve školním roce 2018/2019 byly ve 3. ročníku vyučovány některé předměty samostatně (ČJ, MA,
PRV, AJ). Učitelka zde vyučovala ČJ, MA, PRV, HV, TV. Ve II.  třídě vyučovala VL,PŘ, HV.
Rozsah její  přímé  práce  byl  22  hodin.  Velmi  zodpovědně  a  citlivě  přistupovala  k žákům,  kteří
vyžadovali  individuální  přístup.  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, PŘ,   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  recitačních 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 0,18.
2 hodiny VV(II. třída), 1 hodina PČ ( I.třída), 2 hod. VV (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“  a
„Vaření.“ Podílela se na organizaci mnoha školních i mimoškolních aktivit. Doprovázela žáky na
filmová  představení  v Uh.  Brodě  v rámci  dětského  filmového   klubu  -   Bijásek.  Organizovala
exkurze a účast žáků na naučných programech Uherského Brodu. 

     Asistentka pedagoga – úvazek 1,0. pracuje v naší škole od počátku školního roku 2011/2012.
Její práce byla zaměřena na individuální práci s žáky vyžadující speciálními vzdělávací potřeby a
pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.   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.

      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
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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. Spolupracovala při plánování vybavení nové budovy
MŠ, spolupracovakla se zajištěním vybavení, organizovala zajištění novéhpo prvozu MŠ. 

    Učitelka MŠ – úvazek 1,0. 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.  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.  Je studentkou kombinovaného studia PdF Olomouc obor 1. stupeň a speciální pedagogika.

 Učitelka MŠ – úvazek 1,0- absoloventka  SpgŠ Kroměříž obor předškolní a mimoškolní
pedagogika  a  také   Pdf  MU,  obor  1.  stupeň.  Podílela  se  zejména  na  organizaci  povinného
předškolního vzdělávání, zdařile spolupracovala s kolegyněmi  prvního stupně ZŠ. Vedla kroužek
hry na zobcovou flétnu a  kytaru  také pro žáky základní  školy.  Organizovala  sportovní  soutěže,
věnuje se žákům ZŠ v  projektu  „Sportuj ve škole.“  spolupracovala na zjištění  organizace provozu
nové MŠ. 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:

Základní škola  

požadovaný stupeň vzdělání                       100 %
Odborná a pedagogická způsobilost                        99 %   (úvazek 0, 18)

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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NEPEDAGOGIČTÍ PRACIOVNÍCI ŠKOLY 

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 5  (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) 

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. 
5.

uklizečka
uklízečka, pracovnice 
výdejny 

0,22
1,0

 
Pracovnice jídelny – mzdy  jsou hrazeny ze státních dotací i  z příspěvku zřizovatele.  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 2018, 2019 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  distribuci
„Školního mléka“  a „Ovoce a 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. Uklízí
prostory horního patra, podkroví. 

                                                                                                                                                                 
                                                       



                          Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace  
                                            Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019

Uklízečka,  výdej stravy-  působí v nové budově MŠ, kde kromě úklidu,  zajišťuje
dovoz a výdej stravy v MŠ. Spolupracuje při revizích, hlásí závady a opravy v budově
MŠ: Zajišťuje vlajkovou výzdobu budovy. 

9. Provozní změny v průběhu školního roku

V personálním obsazení školy ve školním roce 2018/ 2019 došlo ke změnám.  K 1.únoru se
vrátila z MD p. uč. na 1. stupeň ZŠ, zastupující učitelka přestoupila do mateřské školy, kde působí
jako učitelka.  Od 01.  03.byl  zahájen  provoz v  nové budově  mateřské  školy,  která  se  tím stala
odloučeným pracovištěm. (č.p. 410). Byl navýšen nejvyšší povolený počet dětí v MŠ , z původních
27  na  50.  V  nové  MŠ  byla  zřízen  ataké  školní  jídelna  –  výdejna,  včetně  nového  správního
zaměstnance. 

10.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
pedagogové se zúčastnili následujícíh seminářů , konferencí v rámci DVVP
-  vzdělávání  pedagogů  mateřské  školy  se  zaměřením  na  pedagogicko  psychologické
postupy při vzdělávání dětí
- vzdělávání  vedoucích pracovníků v tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
školy a školská zařízení
- vzdělávání o oblasti anglického jazyka

            - setkávání pedagogů v rámci pedagogických kabinetů jednotlivých předmětů

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.

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

U zápisu  do  1.  ročníku  bylo  zapsáno  pro  školní  rok  2018/2019  celkem 3  děti.  Nebyly
podánay   žádosti o odklad 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 2018 / 2019
Nastoupili do 1. ročníku ve
školním roce
2017/ 2018

Zapsaní  do  1.
ročníku  od
školního  roku
2018/2019

Počet  žádostí
o odklad

Nastoupili
do 1. ročníku
ve  školním
roce  2018  /
2019
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7 5 0 5

12. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených ve ŠVP
 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok  2018/ 2019

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

Prospěl  - neprospěl

1. ročník 6 4    0                      2

2. ročník 10 8    2                      0

3. ročník 7 6    0                      1

4. ročník 7 6    1                       0

5. ročník 2 1    1                       0

 Celkový prospěch 32 25    4                      3

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. 
      Byla  uložena 1 důtka 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 udělali
špatně tak, aby se snažili celou situaci pochopit a poučili 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  2018/2019  účastnilo  celkem  16  žáků,  10  žáků
absolvovalo nepovinnou zdokonalovací výuku.
Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících:

I. Třída – 1. ročník , průměrný prospěch            1, 49
              2. ročník , průměrný prospěch         1, 12
              3. ročník , průměrný propsěch         1, 32

II. třída     4. ročník , průměrný prospěch          1, 16
              5. ročník , průměrný prospěch         1, 45  
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 Ukončení školního roku, přestupy žáků
V průběhu školního roku přistoupili na naši ZŠ 2 žáci. 
Do šestého ročníků přestupují 2 žáci, jeden žák přestupuje na jinou ZŠ do 4. ročníku. 

Výběrové testování České školní inspekce
Nebylo probedeno

Žáci do 2. - 5.. ročníku se zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan 2019.
V kategorii CVRČEK (2. a 3. ročníky) bylo zapojeno celkem 16 žáků. 
Do kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročníky) bylo zapojeno celkem 8  žáků.

13.Účast a úspěchy žáků školy v soutěžích

 Jedna žákyně se zúčastnila základního kola logické olympiády. 
V rámci svého kraje se umístila na 81. místě, z počtu 101.
V  celkovém  pořadí  všech  zúčastněných  se  umístila  na  1852.  místě,  z  celkového  počtu  2614
zúčastněných, ted y 25, 65% soutěžního pole. 

    Velký  úspěch  zažili  naši  žáci  dramatického  souboru  Bydýlko  na  divadelní  přehlídce
TRDLINKY 2019  ve Vyškově, kde získali  opět CENU DIVÁKŮ

Další účasti v soutěžích:   
- výtvarná soutěž „ Paletka “ pro děti 3. ročníku- pořádá  ŠD

- recitační soutěž – okrskové kolo 

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

 Ve školním roce 2018/2019 jsme 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, projekt
Ovoc|ňák 

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

 V průběhu školního roku 2018/2019 se uskutečnily také tyto další projekty:
 

- 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.
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- Celoroční předčítání v MŠ aneb děti dětem – žáci 4. – 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

- „Svatá Lucie“ - školní akce v muzeu

- Projekt Velikonoce v muzeu 

- Projektový Den dětí 

- projekt k 110. výročí otevření školní budovy

- projekt ke 100. výtočí vzniku Československé republiky

- zapojení do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“ 
 ( 2 hodiny týdně sportovních aktivit v rámci ŠD)

- besedy pro seniory

- Uspořádali jsme veřejnou školní akademii k výročí otevření školní budovy, dále jsme žehnali nový
školní prapor. 

- Aktivně jsme se zapojili do oslav 100. výročí vzniku ČR – výsadba  stromu - Lípa republiky, 
oslavy v obci .
- Den otevřených dvrří MŠ. ZŠ, pro rodiče a vařejnost. 
- slavnostní otevření niové budovy mateřské školy 

 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. 

  Zájmové útvary ve školním roce 2018/2019 

 Kroužek dovedných  rukou

 Keramický kroužek

 Hra na zobcovou flétnu

 Hra na kytaru

 Dramatický kroužek

 vaření

 - Sportuj ve škole
  V rámci péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 Individuální  péče  o  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  –  Pedagogická  intervence,
předměty speciálně pedagogické péče, 
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 Logopedická cvičení pro děti s poruchou výslovnosti a narušenou komunikační schopností (MŠ,
ZŠ)

      Školní a mimoškolní aktivity

- Slavnostní zahájení školního roku za účasti představitelů obce, rodičů, faráře v budově školy
- Slavnosti vína v Uh. Hradišti – kulturní vystoupení žáků
- Výuka na dopravním hřišti v Uh. Brodě
- Večer plný strašidel
- Drakiáda (společná akce se Slováckou dědinou)
- Svatomartinský lucerničkový průvod obcí 
- slavnost Slabikáře – účast rodičů
- slavnostní akademie k výročí otevření školy a oslavy 110. výročí vzniku ČR
- Mikulášská nadílka ve škole a školce
- Vánoční výstava v kulturním domě
- Tříkrálová sbírka – za účasti rodičů
- Zásady správné výživy – projektová výuka z dotačního programu ˇOvoce a zelenina do škol“
- Dětský karneval v kulturním domě za účasti rodičů                                                         
- Vynášení Moreny – vítání jara
- oslava Dne matek v MŠ – účast rodičů
- Sběr plastových víček, sběr papíru
- Preventivní program zaměřený na zdravou výživu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
- Florbalový turnaj Východního Sovácka
- Noc s Andersenem – spolupráce s akcí místní knihovny
- Pomáháme zvířatům- krmení ptáčků v krmítku, vycházky ke krmelci (MŠ + ZŠ)

Hudební a divadelní pořady v Domě Kultury Uh. Brod
- Cyklistický výlet na kolech po cyklostezce a do Suché Loz
- Oslava Dne dětí 
  -  Kulturní programu v rámci Setkání seniorů
   - Kulturní programy vrámci Vítání občánků
-  Pohádkový les  - společná mimoškolní akce s rodiči               
- Bystřická divadelní sobota – 5. ročník místního divadelního festivalu 
- Účast na Divadelním festivalu TRDLINKY 2019 Vyškov
- Spolupráce při cvičném požárním poplachu
- Exkurze do firmy ADRIA GOLD
- Plavecká soutěž měst 
- 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
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 15. Účast školy na veřejných sbírkách
Sběr plastových víček pro postižené děti z okolí Uherskobrodska

  16.  Výsledky inspekční činnosti
  Ve školním roce se inspekční činnost v naší škole nekonala
  

  17. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy
    

  Naše škola má vypracované materiály k prevenci rizikového chování žáků, se kterými jsou
seznamování žáci a jejich rodiče. 
V rámci výuky jsme zařazovali témata z oblasti osobnostní a sociální výchovy- kamarádi, vzájemná
pomoc,  vhodné  způsoby  kominikace  mezi  žáky,  mezi  žáky  a  učiteli.  Prevence  sociálně
patologických jevů, co je šikana, kyberšikana. Tato témata byla také obsahem třídnických hodin.
Uskutečnili jsme besedu  se záchranářem- poskytnutí první pomoci. 

V oblasti zdravotní prevence jsme se zapojili do preventivního programu v rámci programu
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol- ochutnávky výrobků, zásady zdravého stravování. Zdravý
životní  styl  je  propagován  napříč  předměty.  Pravidelně  se  žáky  diskutujeme  o  zdravé  výživě,
vyrábějí pyramidu výživy, zkusí sami připravit ovocné saláty. V rámci hodon TV a také projektu
„Sportuj  ve  škole,“  jsou  doporučiovány  nápady  na  zajímavé  na  netradiční  pohybové  aktivity.
Uskutečnili  jsme besedu s profesionálním hráčem fotbalu a  také sportovní  trénink pod vedením
profesionálního trenéra.   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.“ 

 Témata  třídníckých  hodin směřovala  také   ke  klimatu  třídy,  ke  stanovení  a  dodržování
pravidel,  ke  komunikačním  dovednostem,  k  etice.  Dále  byli  žáci  seznamování  s nástrahami  a
úskalími sociálních sítích. 
     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.  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 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,  s Vnitřním řádem, s Minimálním preventivním programem a s
Vnitním řádem školní jídelny. 

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.
Školní úrazy
      V průběhu školního roku  2018/2019 nebyl zaevidován žádný školní úraz
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18.Hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018

PŘÍJMY
1. Dotace od státu za rok 2018 ÚZ 33353,33070            4.664.468
    Dotace-šablony-zůstatek z roku 2017 ÚZ 33063   188.684
    Příspěvek od zřizovatele za rok 2018    870.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 5.723.152
2.  Hlavní činnost-stravné    315.093,47
     Hospodářská činnost-stravné    304.390,94
     Úplata za předšk.vzděláv.MŠ            67.950
     Poplatek za školní družinu      29.500
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem      716.934,41 
3. Čerpání fond FKSP      23.546 
     ==================================================================
PŘÍJMY  CELKEM 6.463.632,41            

VÝDAJE
1. Náklady na platy pracovníků školy            3.320.413

a) základní škola   1.773.413
b) mateřská škola    907.110
c) školní družina    281.690
d) školní jídelna    358.200

2.   Náklady na dohody    25.000
3. ONIV přímé           1.289.487

a) zdravotní a sociální pojištění   1.128.957  

b) základní příděl do FKSP              66.408
c) ONIV-uč.pom.,integ.            90.315
d) doč.prac.neschopnost              3.807 

4. dotace na plavání ÚZ 33070   29.568
Skut.nákl. 26.600, vratka 2.968

5. čerpání dotace-šablony ÚZ 33063  188.684          
6. čerpání  fondů (FKSP)    23.546  

7.  Ostatní provozní náklady           1.586.934,41
                a) ZŠ,MŠ,ŠD,ŠJ                             870.000 

  b) potraviny hl.činnost  315.093,47     
  c) hospodářská činnost 304.390,94 
  d)) čerpání popl.ŠD   29.500
  e) čerpání úplaty MŠ   67.950  
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--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM           6.463.632,41

Hospodářský výsledek: příjmy 6.463.632,41
výdaje 6.463.632,41

             0
==================================================================

Dotace od státu za rok 2018 4.664.468
Čerpání k 31.12.2018 4.664.468
Zůstatek dotace 0    
===================================================================

Příspěvek  od zřizovatele 2018           870.000
Čerpání k 31.12.2018         870.000
Zůstatek příspěvku                         0
===================================================================
Dotace-šablony ÚZ 33063 188.684   (zůstatek z roku 2017)
Čerpání 2018 188.684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zůstatek dotace           0
===================================================================
Komentář: ONIV  - rozpis položek

semináře,školení učitelů     7.300  
učební pomůcky,integrace   56.136
zákon.poj.Kooperativa   14.879  
 mzd.nákl.plavání   12.000
-------------------------------------------------------------------
ÚZ 33353 Celkem   90.315
------------------------------------------------------------------
dočasná prac.neschopnost     3.807
ÚZ 33070 doprava plavání               29.568 
Vratka 2.968,-
=======================================

HLAVNÍ ČINNOST
PŘÍJMY
Stravné 315.093,47
příspěvek zřizovatele 870.000
úplata MŠ   67.950
poplatek ŠD   29.500
----------------------------------------------------------------------
příjmy celkem          1.282.543,47
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VÝDAJE
spotřeba potravin 315.093,47
čerpání přísp.zřizovatele 870.000
čerpání úplaty MŠ   67.950
čerpání poplatku ŠD   29.500
------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem          1.282.543,47
===========================================
Výsledek hospodaření: příjmy  1.282.543,47

     výdaje 1.282.543,47
výsledek                   0  
================================

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
PŘÍJMY
Stravné 304.390,94

VÝDAJE
spotřeba potravin 163.726,94
mzdové náklady 119.791
režijní náklady   20.873 
------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem 304.390,94
===========================================

Výsledek hospodaření: příjmy 304.390,94
výdaje                                                         304.390,94
výsledek             0

Výsledek hospodaření:  Hlavní činnost      0
    Hospod.činnost    0

ČERPÁNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE-ROZBOR PROVOZNÍCH   NÁKLADŮ
Účet položka   plán čerpání             zůstává

Provozní náklady                 505.223,50
 Na drobný majetek       15.860

Opravy a udržování     54.789,50   
Odpisy 184.560     
Mzdy,odvody                109.567

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkem                        870.000             870.000      

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MŠ-úplata              67.950   67.950                            

ŠD-poplatek  29.500   29.500
stravné děti,zaměstnanci    315.093,47 315.093,47
zúčt.fondů FKSP  23.546   23.546
stravné hospod.činnost       304.390,94   304.390,94             
----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                 
                                                       



                          Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace  
                                            Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019

celkem          740.480,41        740.480,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Celkem       1.610.480,41     1.610.480,41
==================================================================

Provozní náklady
Spotřeba materiálu                  113.856,00  

501 316 pohoštění-výročí školy      3.221
501 320 ZŠ čisticí prostředky               9.754
501 320 ŠJ čisticí prostředky    10.439,80
501 330 ZŠ kancelářské potřeby    28.289,70 
501 330 ŠJ kancelářské potřeby       2.780
501 331 ZŠ předpl.tisku          738     
501 332 ŠJ předpl.tisku       1.089 
501 333 ZŠ knihy       3.227
501 340 ZŠ všeobecný materiál                 26.545,60   
501 340 MŠ všeobecný materiál       3.725  
501 340 ŠJ všeobecný materiál     11.590
501 343 ZŠ spotř.mater. pro výuku       9.874,90  
501 343 keramická dílna-materiál       2.582

502 Spotřeba energie                             178.897,82  
502 310 vodné                15.429
502 320 plyn                85.147,82  
502 330 elektřina                78.321       

512 Cestovné           8.078    
512 310 ZŠ-cestovné                 7.561    
512 310 MŠ-cestovné                    201  
512 310 ŠJ-cestovné        316  

518 Služby                          183.078,68
518 310 ZŠ známky,poštovné       436   
518 311 ZŠ telefony, včetně povin. poplatků            15.908,68        
518 318 MŠ praní prádla            19.865  
518 319 ZŠ-doprava     369 
518 320 ZŠ zprac.mezd,účetnictví            79.000    
518 323 ZŠ práce SW technika              8.789    
518 329 ŠJ upgrade programů                4.181  
518 410 ZŠ-pronájem bazénu, plav. výuka žáků  3.422 
518 490 ŠJ-semináře     500  
518 510 ZŠ ostatní služby            43.217   
518 510 MŠ-ostatní služby     363
518 569 ZŠ-poplatky bance  7.028

527 Ochranné pracovní pomůcky    9.369 
527 300 ZŠ-pracovní ochran.pomůcky 4.850 
527 300 ŠJ pracovní ochran.pomůcky 4.519 

549 ostatní náklady z činnosti                  10.944
549 300 ZŠ-pojištění majetku,odpov.             9.444
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549 310 ZŠ-pojistná událost 1.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
551 odpisy         184.560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
511 opravy a udržování              54.789,50 
511 310 ZŠ-opravy a udržování           30.782,50
511 310 ŠJ-opravy a udržování           24.007
===================================================================
558 drobný hm. a nehm. majet.           15.860
558 400 ZŠ drobný majetek                  3.856
558 400 ŠJ drobný majetek           12.004
=================================================================
521 Mzdy a odvody                       109.567   

Dohody                                  41.692  
hrubá mzda                       49.909
odvody              17.966

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

ZŠ,MŠ-čerpání státní dotace k 31.12.2018
dle   11. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu NIV  na rok 2018

(ÚZ 33353, 33070, 33063 a podpůrná opatření)

___________________________________________________________________________
PLATY plán čerpání     zůstává
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
521          MŠ hr.mzdy          907.110       718.140
521      ZŠ hr.mzdy       1.773.413  1.957.563
521     ŠD hr.mzdy          281.690    236.330
521     ŠJ-hr.mzdy              358.200     408.380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
celkem       3.320.413 3.320.413                              0                   
================================================================
OON
521 MŠ-dohody                      
521 ZŠ-dohody  20.000     18.990
521 podpůrná opatření       6.010     
521 ŠD-dohody    
521 ŠJ-dohody           5.000             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem  25.000     25.000 0

ONIV
524     MŠ zdr.,soc.poj. –pedag.   308.418   244.169
524     ZŠ  zdr.,soc.poj.-pedag.            602.961    665.578
524     ŠD zdr.,soc.poj.-pedag.     95.775     80.354
524     ŠJ-zdr.,soc.poj.-nepedag.   121.788   138.856
527     Zákl.příděl FKSP             66.408     66.408
501     ONIV vč.integrace     90.330     90.315
518 výuka plavání 33070     29.568     26.600           2.968
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528 DPN náhrada       3.807       3.807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem           1.319.055 1.316.087                    2.968
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem           4.664.468 4.661.500           2.968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚZ 33063 šablony EU   2017   500.621,00     311.937       188.684
ÚZ 33063 šablony  E3U 2018      188.684      0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 500.621,00    500.621,00      0

413 Rezervní fond tvořený z výsledku hospodaření
Stav k 31.12.2017    53.141,19
Tvorba za rok 2017  120.340,42
Zůstatek k 31.12.2018  173.481,61
Úplata MŠ
Příjem 2018   67.950
Výdej  2018   67.950
Zůstatek k 31.12.2018   0
Odměny dětem při soutěži,  spotřební  materiál  pro výuku, hračky, učební pomůcky ,předpl. časopisu  

Poplatek za ŠD
Příjem 2018 29.500
Výdej  2018 29.500
Zůstatek k 31.12.2018 0
Odměny dětem při soutěži, spotřební materiál pro výuku, hračky, předpl.časopisu

Zpracovala: L.Šišáková, účetní

19. Provedené kontroly

LISTOPAD 2018 
finanční kontrola zřizovatele školy 
Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky

PROSINEC 2018
 kontrola  Krajské hygienické stanice
kontrola  povinnosti  na  plnění  požadavků  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  v  pracovně
právních vztazích
Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
 
  PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY
 hasící přístroje, tělovýchovná zařízení, elektro, komíny a spalinové cesty, revize plynu, plynové
kotle, deratizace, 
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20.   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.

 21. Projekty financované z cizích zdrojů
     

– PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ – zajištění dopravy na plaveckou výuku  
– Asociace školních sportovních klubů ČR – projekt MŠMT: SPORTUJ VE ŠKOLE 

pravidelná reaklizace dvou  týdenních  pohybových  aktivit týdně v rámci zájmových aktivit 

  22. 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, muzeum), dále materiální
zázemí  a  pomoc.  Společně  se podílíme  na  organizaci  mnoha  společných  akcí  v obci.  Rozšíření
mimoškolních aktivit a programů dáváají nové prostory místního muzea.  Na akcích Setkávání se
seniory a Vítání občánků 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. 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 , jenž nám zdarma poskytuje
celoroční užívání velkého fotbalového hřiště. Trenéři z řad zákonných zástupců se velmi ochotně
věnují žákům ve fotbalové přípravě a ve hře stolního tenisu. 
Kladný vztah k  přírodě nám pomáhá zajišťovat také MS TROJÁK, které připravilo pro děti velmi
zajímavé  besedy.   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   znalost  vhodného
chování  v mimořádných situacích.  Samotní  členové mají  v naší  škole dvakrát  ročně organizován
cvičný poplach. 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.
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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 žádné aktivity pro děti a
žáky školy. 
Velmi  si  vážíme  také  spolupráce  s Farním  úřadem  v Bánově.  Mnoho  dětí,   žáků  a  rodičů  se
zúčastňuje také jejich aktivit.
Spolupráci  se  zákonnými  zástupci  považujeme  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.  
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  obci Vlčnov. Na toto setkání bývají vždy
přizváni ředitelé škola a školských zařízení. 
Pomoc při nákupu dárků do soutěží o ceny většinou  neodmítnou ani místní podnikatelé.

Díky  aktivitě   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. “ Paní knihovnice již několik let vede děti také v dramatickém kroužku.
Kdy jejich vystouprní můžeme shlédnout v rámci festivalu Divadelní neděle. 

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,  Mostní , ) metodická spolupráce s učitelkami MŠ, ZŠ.
Spolupracujeme  také  s  detašovaným  pracovištěm  KPPP-  Uh.  Brod  ,  Uherské  Hradiště–
psychologická vyšetření dětí, poradní orgán, depistáže. 

Nesmíme zapomenout ani na spolupráci se ZŠ Bánov a Suchá Loz- metodická setkávání učitelů.
Spolupráce  se  spádovou  školou  v  Bánově  je  ne  zcela  aktivní.  Po  vzájemných  konzultacích  a
vstřícnosti  se  zástupcem  ředitele  se   uskutečnila   jedna  schůzka  mezi  vedením  naší  školy  a
zástupcem 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 toto  setkání   byla  více smysluplnější  s důrazem na vzájemné
partnerství.  Je škoda, že se setkání neúćastňuje ředitel školy a výchovný poradce. 

Díky zástupci ředitele školy se uskutečnilo na závěr školního roku setkání žáků 5. ročníku,
kteří přecházejí na spádovou školu, kdy se potkali s jejich budoucími spolužáky. 
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23. Autoevaluace

 Hodnocení koncepčních záměrů školy

Hlavní vizí je otevřená, moderní a efektivně fungující škola.

 Základní  koncepční záměry školy školního roku 2018/2019 tvořící  základ úspěšného fungování
školy byly:

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. 
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 nejbližších  míst  okolní
krajiny v rámci poznávání okolí svého domova. (kyselka, kapličky, přtehrada, cyklostezka)
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. 
Ve výchovně vzdělávací práci zaměřit pozornost na poznávání okolí svého domova.
Náplní jsou vycházky  do blízkého i vzdálkenějšíhi okolí vesnice, turitické procházky, velmi častá
výuka přírodovědy a prvouky přímo v přírodním terénu. 
Zaměřit se na enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu,  podporovat
výchovu ke zdraví
Enviromenátlní výchova je realizována skutečně denně, vzhledem k poloze naší školy, kdy cesta do
lesa  a  volné  přírody trvá  asi  10 minut.  Zdravý životní  styl,  ve  kterém je  základ  dobrá nálada,
pohoda, vhodný způsob stravování a dostatek pohybu je vše základem životní pohody. Pravidelný
pohyb ové aktivity byly rozšířeny v rámci  projektu „Sportuj ve škole,“  který umožnil  další  dvě
hodiny pohybových aktivit týdně. 

K žákům  přistupovat  diferencovaně,  respektovat  jejich  individualitu-  prohloubit  péči  o
talentované žáky, zajistit péči pro děti a žáky s přiznaným podpůrným opatřením.
Ve své práci usilujeme dlouhodobě o diferencovaný přístup k dětem a žákům. Inkluze žáků a dětí a
žáků probíhá dle názoru našich i odborných pracovišť velmi úspěšně. Těší nás, že děti s různým
typem handicapu jsou přijímány ostatními spolužáky bez obtíží, daří se nám jejich začleňování do
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kolektivu.  Péči  věnujeme také dětem talentovaným,  již  v MŠ se snažíme se talenty  vyhledávat,
podněcovat jejich touhu po vzdělání, spolupracujeme s rodiči těchto žáků. 

 Zaměřit se na samohodnocení dětí,  žáků, uplatňovat různé zpusoby hodnocení, pracovat s
cghyboujako zdroj poučení a další cesty. 
V rámci výchovně vzdělávací práce byly rozebírány důležité písemné práce, žáci se učili pracovat
s chybou.  mmmmmmmmmmmmmmmmJe  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.

24. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce

 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. 

  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.

25.Hodnocení výchovně vzdělávací práce v MŠ 2018/2019

Mateřská škola prošla velkou změnou. V sobotu   2.3.2019 byla slavnostně otevřena nová budova
MŠ vybavená dvěma prostornými třídami, šatnami, sociálními zařízeními, sborovnou, kabinetem,
úklidovou místností, technickou místností, skladem čisticích prostředků a zahradou s pískovištěm,
domečkem se skluzavkou, kolotočem, houpačkami, pružinovými houpadly a zahradním domkem na
uschování  zahradního  nářadí  a  hraček.  Třídy  jsou  rozlišeny  barevně,  „Veverky“  oranžovou  a
„Žabky“ zelenou barvou, ve stejných odstínech je i nábytek a podlahy.  Za budovou jsou také 2
terasy  se  zastíněním  markýzami,  součástí  budovy  je  i  přilehlé  parkoviště.  Budova  se  nachází
v blízkosti základní školy a skýtá pohled do přírody v okolí.
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HODNOCENÍ TŘÍD:
Kapacita MŠ byla navýšena na 50 dětí. Nyní do ní dochází 35 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Od měsíce
března bylo přijato k předškolnímu vzdělávání  8 nových dětí (1 předškolák, 4 starší 3 let a 3 děti
mladší 3 let). Děti byly rozděleny do třídy „Veverek“(19 dětí) pro mladší děti a „Žabek“ (16 dětí)
pro děti starší a předškolní. 
Navýšel  se  počet  pedagogických  pracovníků,  kdy  s  dětmi  pracují  3  paní  učitelky,  všechny  s
úvazkem 1,0. 
I v tomto pololetí byla s dětmi procvičována logopedie, angličtina a hra na flétnu. 
Plánování – v souladu s ŠVP a RVP jsme se řídily TVP, na plánování se podílely všechny učitelky.
Metody a formy práce – po příchodu nových dětí a seznamování s novým prostředím jsme hodně
využívaly formu komunitního kruhu, vytvářely jsme podmínky pro adaptaci dětí v souladu s jejich
individuálními  potřebami.  Vzdělávací  činnosti  byly  realizovány  v menších  skupinách  či
individuálně,  podle  potřeb  a  volby  dětí.  Snažily  jsme  se  uplatňovat  laskavě  důsledný  přístup,
organizaci  jsme přizpůsobovaly se střídáním nabídky činností,  trénováním návyků a praktických
dovedností a ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
Děti v posledním ročníku MŠ byly systematicky připravovány na vstup do 1.třídy ZŠ s ohledem na
jejich individuální potřeby rozvoje. Cílem bylo stimulovat a podporovat růst, neurosvalový vývoj
dítěte,  podporovat  jeho  fyzickou  pohodu,  zlepšovat  zdatnost  i  pohybovou  a  zdravotní  kulturu,
podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních schopností a dovedností. Zaměřily jsme se na
rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, citů a vůle, kreativity a sebevyjádření.
Podporovaly jsme vztahy dětí k druhým a podílely se na utváření společenské pohody.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:
Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Putování s dvanácti měsíčky“, ten
byl dále rozpracován do měsíčních plánů a tematických bloků s podtématy pro každý týden.
Námětem pro náš školní vzdělávací program se stala pohádka „O dvanácti měsíčkách“, kde
vítězí dobro nad zlem, kde můžeme vnímat zákonitosti přírody a její rozmanitost a být tak její
součástí.
Tématické bloky nesly názvy, které se objevují v písni „Dvanáct je měsíců“ od skupiny Hradišťan:
„Únor zavolá skřivánka“ 
Podtémata:          Masopustní veselí
                            Maruška představuje dětem hudební nástroje
                            Maruška seznamuje děti s řemesly a povoláním

    Zajímáme se o hry a zimní sport

     „Březen dá první lžičku medu“ 
Podtémata:          Maruška se těší na mláďátka, pozoruje návrat ptáků

    Máme rádi knihy
    Maruška se stará o přírodu a ekologii
   Vzpomínáme na výlet
   Maruška se připravuje na Den dětí

„Červen si na svět sluncem svítí“ 
Podtémata:   Planeta  Země, Vesmír

  Jedeme do ZOO, poznáváme exotická zvířata
  Žlutý, sluníčkový týden – geometrické tvary, barvy
  Těšíme se na prázdniny, loučíme se s Maruškou
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I v tomto pololetí jsme TVP a jeho jednotlivé bloky a témata přizpůsobovali zvláštnostem dětí  ve
třídách. Všechna podtémata byla splněna a ukončení každého realizovaného integrovaného bloku
bylo zaznamenáno v třídní knize.

Akce za II. pololetí školního roku 2018/2019
o Koncert žáků školy  (hra na flétnu, kytaru, klávesy) –
o Přerušení provozu MŠ, stěhování do nové mateřské školy
o Zahájení provozu v nové dvoutřídní MŠ 
o Divadelní představení žáků školy „Červená Karkulka“ a „Krakonošovy pohádky“ 
o Karneval 
o Návštěva  místní  knihovny,  prohlížení  knih,  poslech  pohádky,  sledování  promítaných

pohádek „Dášeňka“ a „V zahradě“
o Loutkové představení p.Sasínové „O Smolence“ a „Sekyrková pohádka“ 
o Ponožkový den, připomenutí pomoci hendikepovaným spoluobčanům, beseda na toto téma –
o Vynesení Moreny do potoka na „Malé straně“ společně se žáky ZŠ a s rodiči 
o Schůzka pro rodiče budoucích prváčků s ředitelkou školy
o Zápis dětí do 1.roč.ZŠ 
o Velikonoce v místním muzeu, ukázky pletení korbáčů, barvení vajec apod. 
o Rodičovská schůzka 
o Loutkové představení p.Sasínové „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
o Zápis dětí do MŠ
o Výlet do ZOO Hodonín + pirátská plavba lodí
o Vycházka kolem Bystřice p.Lop., zakoupení ledňáků k MDD 
o Dopravní hřiště Na Výsluní v Uh.Brod
o Požární poplach
o Fotografování dětí 
o Zahradní  slavnost,  pasování  předškoláků  na  školáky  starostou  obce,  předání  medailí  a

pamětního listu budoucím prváčkům
o Slavnostní  zakončení  školního  roku  v sále  místního  KD za  účasti  starosty  obce,  rodičů,

pedagogického sboru, předání pamětních knih budoucím prváčkům 

V měsících duben a květen postihly průběžně všechny děti  v MŠ neštovice.  Nebyl  evidován
žádný úraz. 

Hodnocení dětí:

Sociální chování - mateřská škola je pro děti po rodinné domácnosti, ve které je již všechno známé
a bezpečné,  novým neznámým prostorem.  Nové děti  si  potřebovaly  pro  ně  neznámé  prostředí
okoukat, prozkoumat, seznámit se s ním, vyzkoušet jeho záludnosti a výhody.
Dětem  v heterogenní  skupině  se  nabízely  příležitosti  k  prosociálnímu  chování  při
seznamování nových kamarádů s prostorem mateřské školy.

Pravidla –  naší snahou bylo, aby se děti řídily pravidly, které jsme společně vytvářeli a hledali i
přirozené  důsledky,  které  by  mohly  mít  při  jejich  nedodržení,  dbali  jsme  na  bezpečí  dětí  a
preferovali vzájemnou komunikaci, řešení konfliktů při dělení o hračky, péči o mladší a slabší děti.
U malých dětí jsme respektovaly individualitu každého dítěte, preferovaly laskavě důsledný přístup
a  vedly  je  k co  největší  samostatnosti  při  sebeobsluze,  což  se  nám daří.  Některé  děti  byly  při
příchodu do MŠ hodně uplakané, vyžadovaly přítomnost rodičů, neuměly si poradit při převlékání i
stolování ale postupně si navykly na běžný režim a na konci školního roku se samy zapojovaly do
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těchto činností. U starších dětí byly občas problémy s ovládáním emocí a přizpůsobení se daným
pravidlům. Děti si postupně zvykaly na jejich důsledné dodržování. Případné problémy byly řešeny
ihned s rodiči a vždy byl nalezen způsob, jak těmto jevům předcházet.

Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oblastí 

Dítě a jeho tělo: dbali jsme na správné držení těla, zvládání základních pohybových dovedností a
prostorovou orientaci, využívali jsme kuželky, míče, drátěnky, lano, švihadla, kruhy, prolézací tunel,
padák, lavičky, chůdy, děti zvládaly různé překážky i překážkové dráhy ve třídě i při pobytu venku a
na školní  zahradě,  dobře se  pohybovaly na sněhu, ledu,  v písku,  v terénu i  ve vodě při  plavání
v bazénu, dokázaly sladit pohyb s rytmem a hudbou, je třeba více děti podporovat ve zpěvu. Dařilo
se nám rozlišovat různé zvuky, vůně a chutě, budeme se více zaměřovat (hlavně u malých dětí) na
rozlišování tvarů předmětů a jejich specifických znaků. I u některých starších dětí přetrvává špatné
držení  lžíce,  u  mladších  dětí  špatný úchop psacího náčiní.  Více se budeme zaměřovat  na práci
s modelovací  hmotou a vést  děti  ke zpracování  většího  kusu plastelíny  se zapojením fantazie  a
tvořením zvířecích i lidských postav a jejich doplněním detaily. Budeme také zdokonalovat stříhání
nůžkami a učit děti zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Hlavně u menších dětí budeme
více  dbát  na  dodržování  pořádku  v hračkách  a  pomůckách  a  zapojíme  je  do  jednoduchých
úklidových prací na zahradě.

Dítě a jeho psychika: děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny, vyjadřují samostatně
myšlenky, nápady, pocity, umí vést rozhovor s dospělými i vrstevníky, sledují pohádku, ale malé
děti se nevydrží plně soustředit na celý děj, jsou hodně rozptýlené. Více budeme zapojovat děti do
samostatného  vyprávění  pohádek  a  příběhů  a  popisování  různých  situací  podle  obrázků  i
skutečnosti.  Starší  děti  bezpečně  poznají  číslice,  sluchově  rozliší  začáteční  slabiky  ve  slovech,
problémy dělá  určení  slabiky koncové.  Umí vytvořit  jednoduché rýmy,  naučí  se zpaměti  krátké
texty, písničky, říkanky a zvládají i jednoduché dramatické úlohy. S dětmi, u kterých byla zjištěna
vada řeči, bylo pracováno individuálně, depistáže byly předány SPC v Uherském Hradišti. Chápou
základní číselné a matematické pojmy, umí porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého  pravidla,  bezpečně  se  orientují  v elementárním počtu  1-6,  starší  děti  bezpečně  chápou
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznají více, méně, stejně, první, poslední, chápou prostorové
pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, chápou i elementární
časové pojmy dnes, zítra, teď, včera, ráno, večer, umí pojmenovat roční období podle typických
znaků.

Problémem je malá soustředěnost na činnost a udržení pozornosti.

Dítě a ten druhý:  děti dokázaly navazovat kontakty s dospělými,  kterým byly svěřeny do péče,
postupně  navazovaly dětská přátelství,  učily se spolupracovat  v kolektivu a bránit  se projevům
násilí jiných dětí, zařazovaly jsme aktivity podporující sbližování dětí, vzájemné návštěvy obou tříd,
společné  vycházky i  pobyt  na zahradě  a společné  koupání  v bazénu,  hodně jsme dětem četly  a
vyprávěly pohádky a příběhy s etickým obsahem a poučením. Zařazovaly jsme společenské hry a
kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinkách.

Dítě  a  společnost: zúčastňovali  jsme  se  společných  divadelních  představení,  zábav,  slavností,
sledovali  jsme  divadelní  představení  školáků.  Učily  jsme  děti  zdravit,  rozloučit  se,  poprosit,
poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn. Vedly jsme
je k šetrnému zacházení  s vlastními  i  cizími  pomůckami  a  hračkami,  s knížkami  a  věcmi  denní
potřeby.

Dítě a svět:  malé děti se naučily bezpečně orientovat v budově mateřské školy i v blízkém okolí,
zvládaly běžné činnosti a požadavky na ně kladené, osvojovaly si elementární poznatky o okolním
prostředí a všímaly si změn a dění v nejbližším okolí. Zároveň jsme děti upozorňovaly na nebezpečí,
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se kterým se můžou ve svém okolí setkat, jak se můžou chránit a kam se v případě potřeby obrátit o
pomoc. Starší děti byly vedeny k ochraně přírody a živých tvorů, hlavně při péči o šneky (oblovky
žravé). 

Plány pro příští školní rok

V příštím školním roce plánujeme zpevnění a osázení břehů na zahradě, vyvedení vody a instalaci
kohoutku na zavlažování zahrady a truhlíků s květinami. Třídy doplníme o nové výukové hračky a
stavebnice. Pod výdejní okénka je třeba upevnit omyvatelné desky a do sborovny pořídit stůl.

HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PODPŮRNÝM OPATŘENÍM
Ve  školnm  roce  2018/2019  nebylo  vzděláváno  dítě  se  stanovenou  mírou  podpůrného

opatření od 2. stupně.  Vzdělávání dětí  s prvním stupněm podpůrného opatření bylo uplatňováno
zejména dětí s problémy ve výslovnosttí. Mateřská škola velmi dobře spolupracuje se SPC pro děti s
vadami  řeči.  Toto  SPC pravidelně  provádí  depistáže  dětí  a  potom úzce  spolupracuje s  vedoucí
učitelkou  MŠ,  která  současně  vykonává  práci  logopedické  asistentky.  Vzdělávání  dětí   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. Vždy jsou dohodnuta pravidla další vzájemné spolupráce, která jsou na vysoké úrovni.
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. 

SPOLUPRÁCE MŠ  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. 
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 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCJ JEVŮ V MŚ

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. 

 ÚRAZOVOST DĚTÍ V MŚ

 V mateřské škole nebyl  zaznamenán 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 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. 

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.

Zpracovala: Beníčková Jarmila, vedoucí učitelka MŠ

Spolupracovaly. Hodulíková Eliška a Mgr. Beníčková Marta, učitelky

   26.  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
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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.Bylo to však ke škodě věci, pokud by žáci, či rodiče cítili
v určitém směru problém, a ten neřešili. Vzájemná důvěra mezi žákem, učitelem a rodičem je alfou i
omegou spolupráce. Apelujeme na  žáky, aby svůj problém řešili s učitelem. Rovněž rodiče žádáme,
aby dle  potřeby volili  potřebnou konztultaci  s  pedagogem,  nejlépe dohodnutou na určitý  čas.  S
organizačních důvodů nejsou vhodné konzultace těsně před vyučováním, nebo v době přijímání a
vyzvedávání dětí v MŠ: 

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  ceníme  výborné  fungující  vzájemné  spolupráce  mezi  pedagogy,  a  také  mezi
správními zaměstnanci. Všichni máme zájem se aktivně podílet na dění ve škole. Naším cílem je
přenášet  na  děti  a  žáky klid,  pohodu,  radost  z každodenních  maličkostí  a  úspěchů  a  to  vše  na
principech vzájemného respektu a důvěry.

 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:   15. 08. 2019
    Datum projednání na poradě zaměstnanců školy: 2019
    Předloženo školské radě:  28. 08. 2018
    Schváleno školskou radou dne:  02 10. 2018
    Předloženo zřizovateli: 03. 10. 2018
                   
                                            
Vypracovala:           Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy
 Za MŠ:                    Jarmila Beníčková, vedoucí učitelka MŠ, zástupce statutárního orgánu 
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