
Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 

Školní 35, 687 32 Nezdenice, tel.572 691 523, mobil:  777 634 156 , IČO: 75020050 

e-mail: reditelka@zsnezdenice.cz,           www.zsnezdenice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti 

za školní rok 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:     Mgr. Eva Jandásková 

      ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@zsnezdenice.cz
http://www.zsnezdenice.cz/


 2 

Obsah: 

 

1. Základní údaje o škole .............................................................................. 3 

Základní údaje: ............................................................................................................... 3 

Součásti školy: ................................................................................................................ 4 
Školská rada: .................................................................................................................. 4 

2. Vzdělávací programy školy ...................................................................... 4 

3. Personální zabezpečení činnosti školy ..................................................... 5 

Pedagogičtí pracovníci ................................................................................................... 5 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce ............................................ 5 
Údaje o nepedagogických pracovnících ......................................................................... 5 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................... 6 

5. Údaje o zařazování dětí a žáků ................................................................ 7 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ...................................................... 7 

Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2017/2018 .................................................... 7 
Hodnocení výsledků výchovného působení ................................................................... 8 

Pochvaly a ocenění ......................................................................................................... 8 
Omluvené hodiny za školní rok 2017/18 ........................................................................ 8 

Neomluvené hodiny z školní rok 2017/2018: ................................................................ 9 
Údaje o žácích s podpůrným opatřením ......................................................................... 9 

Logopedie v mateřské škole ........................................................................................... 9 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ............................................. 10 

7.1 Školní projekty ....................................................................................................... 10 

7.2 Aktivity základní školy ........................................................................................... 12 
7.3 Volnočasové aktivity -  Školní družina ................................................................ 24 
7.5 Plánované akce pro děti, rodiče a veřejnost: .......................................................... 29 

7.6 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty ...................................... 29 
7.7 Účast školy na veřejných sbírkách ......................................................................... 29 

8. Prevence sociálně patologických jevů ................................................... 30 

Dlouhodobé cíle: .......................................................................................................... 30 
Krátkodobé cíle: ........................................................................................................... 30 

9. Materiálně technická oblast ................................................................... 33 

Rozbor hospodaření rok 2017 .......................................................................... 33 

Základní údaje o škole .................................................................................................. 33 

10. Závěr výroční zprávy .............................................................................. 37 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2017/2018 
 

 

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a 

ustanovením § 7 vyhlášky  č. 15/2005 Sb., v platném znění, předkládám zřizovateli školy a 

školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Mateřské školy Nezdenice, okres 

Uherské Hradiště za období školního roku 2017/2018. 

1. Základní údaje o škole 

Základní údaje: 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 

Sídlo školy: Nezdenice, Školní 35,  PSČ 687 32 

Kontakt: eva.jandaskova@zsnezdenice.cz 

 

Zřizovatel školy: Obec Nezdenice 

 

Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. 1. 2003, č.j. 16 788/01-21 

 

IČO organizace:   75020050 

Identifikátor školy   600124274 

Založení školy:   1965 

Datum zařazení do sítě škol:  18.3.1996 

Aktualizace:    1.9.2006 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Eva Jandásková, do funkce jmenována po konkurzu 

    s platností od 1. 9. 2012  

 

Součásti školy a stanovení Základní škola, IZO 102731705,  kapacita   80 žáků 

Školní družina,  IZO 119100126, kapacita   50 žáků 

    Mateřská škola, IZO 107612488, kapacita   35 žáků 
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    Školní jídelna,   IZO 103279091, kapacita   200 jídel 

 

Školská rada:   zřízena 29.6.2005  

Ostatní sdružení při škole: Spolek rodičů a přátel školy  (SRPŠ), založeno 29.6.2005 

Součásti školy: 

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2017/2018:  

 

 Počet tříd 

 

Počet dětí a 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

Základní škola 3 42 14 

Školní družina 2 41 20,5 

Mateřská škola 2 33 16,5 

Školní jídelna x 74 x 

Školská rada: 

 

Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Nezdenice z 29. 6. 2005, 

počet členů 3. Ve školním roce 2015/16 proběhly volby do školské rady.  Bylo zvoleno 6 

zástupců, z nichž se zvolil předseda. V roce 2017/18 proběhlo jednání školské rady 2krát.   

 

Předsedkyně: Petra Kamenská 

Členové:     

1.  Ing. Jiří Uličník  

2.  Mgr. Jana Ševčíková  

3.  Slavomír Navrátil  

4.  Mgr. Hana Pavlisová  

5.        Mgr. Zdeňka Volaříková 

 

Typ základní školy, organizace výuky: 

 

Základní škola je škola malotřídní, ve školním roce 2016/17trojtřídní s pěti postupnými 

ročníky. První ročník tvořil samostatnou třídu.Spojený byl druhý s třetím ročníkem a čtvrtý 

spátým ročníkem. 

2. Vzdělávací programy školy 

 

Název vzdělávacího programu počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

„Škola přátelství“ 
42 
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Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

„Náš domov, naše škola, náš svět, místo v životě“ 
33 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 41 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Pedagogičtí 

pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek. 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, 

aprobace 

1 Ředitelka, výchovná poradkyně, metodik 

prevence 

1,0  VŠ – 1. stupeň 

2 Učitelka ZŠ 1.0  VŠ – 1. stupeň +  

Spec. ped. 

3 Učitelka ZŠ 1,0  VŠ – 1. stupeň 

4 Učitelka ZŠ 1,0  VŠ – 1. stupeň 

5 Učitelka MŠ 1,0  VŠ - MŠ 

6 Učitelka MŠ 1, 0 SŠ - SPŠ 

7 Učitelka MŠ/vychovatelka/učitelka ZŠ 0,29/0,64/0,27  SPŠ 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 

 

Odborná kvalifikace      % 

Učitelé 1. stupně   94,44 

Učitelky MŠ 100,00 

Vychovatelka ŠD 100,00 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

Ostatní pracovníci pracovní zařazení , funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 kuchařka 1,0 SŠ společenského stravování 

2 vedoucí šk. jídelny, kuchařka 0,375/0,375 SOU – kuchařka  

3 školnice, uklízečka 0,5/ 0,5 SOŠ – prodavač 

4 uklízečka 0,63 SOŠ – krejčí 
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP v roce 2017/18 bylo organizováno na základě následujících zásad: 

- Každý pedagogický pracovník měl stejnou možnost účasti na dále uvedených formách 

a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v plánu DVPP pro školní rok 

2017/18, zaměření DVPP  bylo většinou dáno Šablonami – Výzva 22 a toto 

vzdělávání  mělo přednost před individuálním vzděláváním a jednorázovými akcemi. 

Přednost měly taktéž semináře týkající se změny ŠVP a změny v oblasti vzdělávání 

žáků s podpůrnými opatřeními. 

- Pro výběr konkrétního vzdělávání byly rozhodující potřeby a rozpočet školy. 

- Vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání byl zejména 

osobnostně sociální rozvoj, čtenářská a matematická gramotnost, individualizace 

výuky v MŠ, mentoring a jazykový kurz.  

 

Název počet hodin pracovník 

Čtenářská gramotnost  32 1 pedagog 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu 32 1 pedagog 

Matematická gramotnost činnostně – 4. a 5. ročník 16 1 pedagog 

Didaktické situace, hry a řešení úloh ve vyučování matematice  16 1 pedagog 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů  56 4 pedagogové 

Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ  24 2 pedagogové 

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 16 2 pedagogové 

Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku 16 1 pedagog 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 32 1 pedagog 

Individualizace vzdělání v MŠ 43 2 pedagogové 

Inkluze 8 5 pedagogů 

Aktuální změny školské legislativy  1 pedagog 

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení 

2017/2018 

4  

1 pedagog 

Proměny předškolního vzdělání  1 pedagog 

Metodický kurz pro výuku angličtiny v heterogenních skupinách 

žáků 

32 1 pedagog 

 

Priority pro následující období školního roku 2018/19 
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Sdílení zkušeností pedagogů z různých základních škol a mateřských škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

Zavádění nových metod a forem práce do výuky 

Práce s dětmi s podpůrným opatřením 

5. Údaje o zařazování dětí a žáků 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil dne 12. 4. 2018. Zápis proběhl  hravou formou - nastávající 

školáky přivítaly pohádkové bytosti a daly jim úkoly. Za splnění úkolů si děti lepily obrázky 

do karty a nakonec obdržely drobné dárky.  

Za průběh zodpovídala a zápis vedla Mgr. Jana Miková. Bylo zapsáno celkem 11 dětí.  Dva 

žáci požádali o odklad školní docházky, jeden žák měl dodatečný zápis 30. 8. 2018. Celkový 

počet prváků k  1. 9. 2018 byl 12.  

 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/2018 : 

 

Nastoupili do 

1. třídy 2017 / 18 

Nastoupili do 

1. třídy 2018/19 

10 12 

 

 

 

Žáci byli vzděláváni ve třech třídách :  I. třída:   1.ročník            10 žáků  

    II. třída   2. a 5. ročník 17 žáků (10 + 7) 

    III. třída  3. a 4. ročník 15 žáků ( 5 + 10) 

 

 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

  Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2017/2018 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 10 10 0 0 0 

2. 10 10 0 0 0 

3. 5 5 0 0 0 

4. 10 5 5 0 0 

5. 7 5 2 0 0 

Škola celkem 42 35 7 0 0 
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Nepovinný předmět:  Náboženství – vyučoval 1 hodinu týdně Mgr. Jiří Změlík 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

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

Nikdo nebyl klasifikován sníženou známkou z chování, jeden žák  obdržel důtku třídní 

učitelky za nevhodné chování. 

 

Systematicky vytváříme podmínky pro spolupráci žáků v procesu učení. Rozvíjíme 

kooperativní dovednosti žáků a orientujeme se na hodnoty, které lidi nerozdělují, ale spojují. 

Na výchovu k pravdě, odpovědné práci, dobru, osobní i národní identitě, kráse, spravedlnosti, 

zdraví, humanitě, demokracii. Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 

jednání a v prožívání životních situací, rozvíjíme u nich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě. Vedeme je k toleranci a ohleduplnosti. Při výchově respektujeme 

osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady, ocenit jeho snahu, vůli a přístup 

k řešení situací. Dětem se snažíme vysvětlit, co a z jakého důvodu udělaly špatně tak, aby se 

snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb. 

Společně se žáky tvoříme pravidla soužití, která jasně a srozumitelně vymezují hranice 

sociální komunikace a chování ve třídě mezi žáky navzájem a ve vztahu k učiteli a 

vyžadujeme jejich dodržování. Pravidla soužití zavádíme tak, že použijeme formu 

modelování (učení vzorem).  Zároveň oceňujeme, když tato pravidla žáci používají nejen ve 

třídě, ale i v denním životě. Všechny problémy, vzniklé ve škole i mimo školu pak byly 

konzultovány s paní ředitelkou, či jinými vyučujícími. Vzájemná spolupráce mezi pedagogy 

je na výborné úrovni. 

   Pochvaly a ocenění 

Zaměřujeme se na práci s chybou, aby neohrožovala žákovu činnost a měla poznávací a 

výchovný význam. Okamžitou slovní pochvalou, zpětnou vazbou a formativním hodnocením 

u žáků dlouhodobě podporujeme rozvoj vnitřní motivace, samostatnost, tvořivost a utváření 

pozitivních vlastností.  

Bylo uděleno 18 pochval: v prvním ročníku 2 pochvaly, ve druhém 6, ve třetím 3, ve čtvrtém 

2 a v pátém ročníku 5 pochval žákům za reprezentaci školy na výtvarných, hudebních a 

sportovních soutěžích, žákům pátého ročníku za účast v Helfíkově poháru, za pomoc při 

zápisu do 1. třídy, za spoluorganizaci aktivit pro mateřské školy. Pěkného umístění dosáhli 

žáci především ve výtvarných soutěžích. důtka za nevhodné chování byla udělena žákovi 

třetího ročníku. 

 

   Omluvené hodiny za školní rok 2017/18 

 průměr školy 

1. pololetí 25,80 
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   Neomluvené hodiny z školní rok 2017/2018: 

 

 počet hodin 

1. pololetí 0 

2. pololetí 0 

 

 

   Údaje o žácích s podpůrným opatřením 

 

V letošním školním roce bylo v naší škole vzděláváno 6 žáků s SVPU, šest z nich 

s podpůrným opatřením 2. stupně. Tři žáci měli doporučenu jednu hodinu pedagogické 

intervence, tři žáci jednu hodinu předmětu speciální péče. Tři žáci byli vzděláváni podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Jednomu žáku bylo uděleno podpůrné opatření prvního 

stupně a pedagogové ve spolupráci s výchovným poradcem pro něj vypracovali plán 

pedagogické podpory, který každé tři měsíce vyhodnocovali. Na konci roku se u žáků 

s podpůrným opatřením druhého stupně vyhodnotilo poskytování podpůrných opatření a toto 

vyhodnocení se předávalo pedagogicko-psychologické poradně, spolu s hodnocením IVP. 

V průběhu celého roku probíhala spolupráce s poradnou, odborníci z PPP Uherský Brod a 

SPC Uherské Hradiště navštívili naši školu a účastnili se přímo i výuky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Logopedie v mateřské škole 

Pod garancí SPC logopedického v Uherském Hradišti probíhá v MŠ logopedická prevence 

pod vedením logopedické asistentky. 4 děti byly průběžně odeslány do odborné péče ke 

klinické logopedce, s 5 dětmi pracovala logopedická asistentka v MŠ. Se všemi dětmi byly 

průběžně prováděny logopedické chvilky ( dechová, artikulační a fonační cvičení, cvičení 

jazyka a rtů, procvičování fonematického sluchu atd. 

2. pololetí  35,21 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 1. 0 

S vývojovými poruchami učení 2. 3 

S vývojovými poruchami učení 3. 1 

S vývojovými poruchami učení 4. 1 

S vývojovými poruchami učení 5. 1 
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti    

 

 

Webové stránky školy stále výborně slouží veřejnosti jako aktuální přehled o činnosti školy. 

Osvědčila se rychlá spolupráce při tvorbě stránek mezi všemi složkami školy. Rodiče i 

veřejnost mají možnost najít vždy aktuální jídelníčky školy, fotografie ze všech akcí školy i 

všechny základní údaje o škole. 

 

7.1 Školní projekty  

 

Rozhodně chceme i nadále pokračovat v různých akcích i projektovém vyučování ve 

spolupráci se ŠD, s MŠ i s obcí. Všechny nadstavbové aktivity v rámci školy přispívající 

k primární prevenci 

 

Projekt ESF OP VK pro období 2016/17- 2017/18: „Šablony pro MŠ a ZŠ 

Nezdenice“ 
 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 30. 08. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s 

ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

o poskytnutí dotace projekt s názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ Nezdenice“  

ve výši 492 950,- Kč.  

Díky projektu je ve škole realizovány níže uvedené kroužky a pedagogové ze ZŠ i MŠ 

navštěvují DVPP placené z projektu. Rovněž byla zakoupena tabule a dataprojektor, různé 

hry, knihy, pomůcky a počítačové programy. 

 

 

Čtenářský klub a dílny čtení, jež se realizovaly i v minulém školním roce, umožnily rozečíst 

a přivést k pravidelnější četbě všechny žáky. Četba přispěla k rozšiřování slovní zásoby, 

zlepšování pravopisu, posilování pozornosti, lepšímu učení v jiných předmětech, zvýšené 

úrovni vlastních psaných textů.  Žáci se navíc zapojili do projektu „Čtení pomáhá“. 

Abychom ve škole podpořili také rozvoj logiky, otevřeli jsme „Klub zábavné logiky a 

deskových her“, kde jsme zábavnou, hravou formou rozvíjeli u žáků postřeh, paměť, 

trpělivost, kreativní myšlení a podporovali  tak jejich přirozený talent a nadání.  Díky projektu 

jsme nabídli třikrát týdně „Přípravu na vyučování“. Cílem přípravy bylo podpořit žáky 

ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Práce v kroužku 

napomohla  upevnit provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořila zvládnutí standardů 

daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk. Mohli sem docházet i žáci, kteří neporozuměli učivu, chtěli si napsat 

domácí úkoly s pomocí učitele nebo potřebovali pomoc po delší absenci.  
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Projekt „Keramická dílnička“  
 

Na základě žádosti poskytla Nadace Synot škole nadační příspěvek na pořízení keramické 

pece a dalšího vypalovacího příslušenství ve výši 10 000,- Kč. 

 

Projekt „Recyklohraní „ - environmentální vzdělávání  

 
V přírodovědném kroužku - Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT 

České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. 

 

Projekt  „Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí 

do škol“ -  od října 2017 je naše škola součástí projektu, vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.  Účelem projektu je zjistit 

vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů a dále 

ověřit začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součást vzdělávání do 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Finanční podporu prostředků ze 

státního rozpočtu jsme mohli využít na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou 

paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné a stravné. Díky tomuto žáci naší 

školy navštívili 
  
 

 
Rozhodně chceme i nadále pokračovat v různých akcích i projektovém vyučování ve 

spolupráci se ŠD, s MŠ i s obcí. Všechny nadstavbové aktivity v rámci školy přispívající 

k primární prevenci 

 
• Besedy, přednášky - seznamování žáků s problematikou jiných kultur, nebezpečí 

internetu, bezpečnosti zdraví, požární prevencí atd 

• Olympiády, soutěže  - účast na sportovní olympiádě školních družin, výtvarné 

recitační, hudební  soutěže,( např. výtvarné soutěže, pravidelně vyhlašované nadací 

Jana Pivečky, knihovnou Františka Kožíka, Ekocentrem Chrpa, recitační soutěž 

školních družin, hudební soutěž školních družin aj) 

• Ostatní aktivity 
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7.2 Aktivity základní školy  

 

Aktivity ZŠ:        zapsala: Jana Miková 

 

Projekt Recyklohraní - environmentální vzdělávání 

 

V přírodovědném kroužku nadále probíhal projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, kde se 

snažíme o ekologickou osvětu a vzdělávání dětí, vedeme k zodpovědnému chování v oblasti 

třídění a recyklace odpadů formou zábavy a různých tvořivých, zajímavých aktivit. Tento 

školní recyklační program je pod záštitou MŠMT České republiky. 

 

 

TECHNICKÉ MUZEUM BRNO 19. 10. 2017 

- Ulička řemesel 

- Technická herna 

Technická herna byla zvlášť pro mladší žáky 

opravdu jen herní místností. Nicméně všichni žáci 

se zde na sto procent zabavili. 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A DÍLNA ČTENÍ 

V rámci výuky českého jazyka jsme ve 2. ročníku spustili 

projekt s názvem „Dílna čtení“. Dílna probíhá jednou týdně s 

hlavním cílem motivovat žáky ke čtení. Žáci pravidelně čtou 

zejména beletristické texty, o kterých hloubkově přemýšlí, 

hovoří, píší apod. 
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KROUŽEK LOGIKY 

Cílem je rozvíjet u žáků logické a prostorové myšlení hrou.  

 

 

Naše škola se zapojila do dotačního programu 

Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu „Ovoce 

do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, 

zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav 

mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a 

zeleniny. 

 

PRAHA 9. 11. 2017 

Národní muzeum v Praze – vzdělávací program Noemova Archa s úchvatnými instalacemi. 

Pověsti pražské – putování starobylou Prahou s mnichem. 

 

20. 11. 2017 PRVNÍ POMOC PRO PRVŇÁČKY ANEB KDYŽ NÁM, MEDVĚDŮM, 

NĚKDO STŮNĚ 

Na naši školu zavítal pan záchranář J. Zemek, aby hravou formou žákům   1. a 2. ročníku 

přiblížil zásady první pomoci. Na medvídkovi si zkusili, jak se zachovat při tržné ráně, při 

popálení i zlomenině. Okrajově byli seznámeni i s resuscitací. Hlavně se naučili vytočit 

správné číslo na záchrannou službu a komunikovat o daném problému. 

 

20. 11. proběhla v první třídě i Slavnost Slabikáře. Tomu předcházelo splnění 5-ti zlatých 

klíčů. Všichni žáci zadané úkoly zdárně splnili, a tak si mohli ten svůj Slabikář najít a 

prolistovat. Při této slavnostní příležitosti jim byla předána i plnicí pera.  



 14 

 

BRNO 30. 11. 2017 

Moravské zemské muzeum v Brně – 

Dietrichsteinský palác a Biskupský dvůr. 

- Fauna Moravy  

- Svět nerostů 

 

Velmi zajímavé vzdělávací programy 

přizpůsobené dané věkové skupině. Velmi 

příjemné vedení lektory, informace užitečné 

a zajímavé.  

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5. 12. 2017 

  

BRNO 7. 12. 2017 

Moravské zemské muzeum - Pavilon 

Anthropos 

- Zápas ichtyosaurů aneb pravěk 

štětcem Zdeňka Buriana 

- Stálé expozice Pavilonu Anthropos 

Hvězdárna a planetárium  

- Astronaut 

 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 8. 12. 2017 

Vůně, chutě, radost z výroby dárků, lidská 

setkání … tvořily kolorit dílniček ZŠ a MŠ 

Nezdenice. 
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VÁNOČNÍ JARMARK 16. 12. 2017 v 

Kulturním zařízení v Nezdenicích naladil na 

vánoční atmosféru. 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

PROBĚHLO V DEN VÝDEJE VYSVĚDČENÍ 

31. ledna 2018, okrskové kolo se konalo 

v únoru na DK v Uherském Brodě. 

 

KARNEVAL 4. 2. sál v Nezdenicích zářil barvami, pohybem a úsměvy. Díky iniciativě SRPŠ 

při ZŠ a MŠ Nezdenice jsme si mohli užít krásné odpoledne plné hudby, soutěží, tomboly a 

odměn.  

 

 

9. 2. FAŠANKOVÉ VESELÍ ve škole, v mateřské škole, před OÚ, domovem seniorů, 

obchodem i na ulicích… 

 

17. 3. MATEMATICKÝ KLOKAN 

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné 

soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se 

soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota 

českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou 

algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící z naší školy byli podle věku rozděleni do 

dvou kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ) a Klokánek (4. – 5. třída ZŠ). 
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20. 3. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍ BŘÍZKY před OÚ  

 

 

25. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK v Kulturním zařízení v Nezdenicích byl další příležitostí 

k setkání, shlédnutí divadelních, tanečních a pěveckých vystoupení dětí, zakoupení tradičních 

velikonočních ozdob. 

 

28. 3. NESEM, NESEM MAŘENU, NA OLEJI SMAŽENÚ… 

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi…“ Takto se děti ve středu před Zeleným čtvrtkem 

loučily se zimou a vítaly probouzející se jarní přírodu. Znovu tak ožila krásná lidová tradice 

vynášení Moreny do řeky Olšavy. 

 

 

 

9. 4. UKLIĎME ČESKO 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé 

České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek i to, aby 

nepořádek pokud možno vůbec nevznikal. Proto se snažíme, aby se o akci a jejích výsledcích 

dověděla co nejširší veřejnost a třeba se nad sebou díky tomu zamyslí i ti, kteří nepořádek a 

černé skládky vytvářejí… V nedalekém okolí školy jsme uklidili dvacet pytlů odpadu. 
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12. 4. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

3. 5. ZOOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ V ZÁMKU BUDIŠOV A NÁVŠTĚVA TŘEBÍČE, 

MĚSTA S HISTORIÍ  

Moravské zemské muzeum - zámek Budišov  

- zpřístupněný zoologický depozitář. 

 

17. 5. POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU – JEVIŠOVICE, 

ZNOJMO (MĚSTO DUCHŮ) 

Moravské zemské muzeum - Starý zámek v Jevišovicích; 

expozice: 

1) Zámecká kaple sv. Ludvíka 

2) Hradní kuchyně 

Výstava: 

Umění skalních maleb.  

Znojmem nás po obědě s diskotékou provezl turistický vláček, trasa měla atraktivní zastavení. 
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25. 5. 2018 absolvovali žáci čtvrtého ročníku dopravní výcvik na dopravním hřišti při ZŠ Na 

Výsluní v Uherském Brodě. V učebně dopravního střediska, na základě zkušeného 

instruktora, si opakovali teorii silničních předpisů, vybavení kola či řešení situací vzniklých 

na křižovatkách. Na dopravním hřišti si hned i teorii vyzkoušeli na zapůjčených kolech. 

Závěrem celého výcviku byl písemný test, který měl vyhodnotit, zda si absolventi zaslouží 

„průkaz cyklisty.“ 

 

2. 6. SLEZSKÉ MUZEUM V OPAVĚ A MALÝ SVĚT TECHNIKY U6 v areálu v Ostravě. 

- „Nej“ ze světa zvířat Naši starší žáci se hravou formou seznámili s rekordmany ze světa 

zvířat, pozornost věnovali také dalším zajímavostem ze zvířecí říše. 
 

-  Putování po vláknech pavučin. Nádherně vystavené exponáty, programy velmi zajímavé a 

přizpůsobené věku a možnostem žáků. Celkově v nás zůstal nádherný dojem z muzea 

zejména díky prožitkovým programům. 

Doprovodný program zrealizovaný školou:  

- Malý svět techniky U6 (Dolní oblast 

Vítkovice) Toto interaktivní muzeum 

představuje vědu a techniku atraktivním a 

zábavným způsobem. Odhaluje tajemství 

technických vynálezů od parního stroje až 

po kosmické moduly. Při procházce po 

stopách románů Julese Verna  jsme se 

seznamovali s fantastickou řadou objevů, 

které významně poznamenaly vývoj 

průmyslu a technického pokroku. Děti 

jsme jen stěží lákali od jednotlivých zábavných exponátů k dalším, ještě atraktivnějším 

exponátům. 

 

5. 6. NÁVŠTĚVA ZŠ ŠUMICE - žáci pátého ročníku byli na exkurzi v ZŠ v Šumicích, kterou 

budou většina z nich v novém školním roce navštěvovat.  Navštívili tamní jídelnu a hlavně 

specializované učebny, např. na výuku chemie, přírodopisu, informatiky či cizího jazyka. 

Moc příjemně na nás všechny zapůsobil výtvarný ateliér. Nechyběla ani návštěva tělocvičny, 

kde si naši páťáci s budoucími spolužáky zahráli štafetové hry. 

9. 6. HELFÍKŮV KOTÁR 2018 

Po školení paní Sudkové v poskytování první pomoci následovala další tři setkání s panem 

záchranářem Zemkem, a to 15. 5., 4. a 7. 6. Páťáci se pilně zdokonalovali v úkolech z oboru 

zdravovědy i v hodinách přírodovědy. Své nově 

nabyté vědomosti a dovednosti pak využili v 

soutěži dne 9. 6. v Pivečkově lesoparku ve 

Slavičíně. 

12. 6. ATLETICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZŠ 
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Ve sportovním areálu ZŠ Pod Vinohrady se konala atletická soutěž „O pohár starosty města 

Uh. Brod.“  Účast na sportovní akci byla značná, zúčastnilo se jí 120 dětí z 15 ZŠ okrsku Uh. 

Brod. 

14. 6. BRNO TECHNICKÉ MUZEUM  

 – Kultura nevidomých – téma mělo pozitivní dopad na 

osobnostně sociální rozvoj žáků. 

-   Výtvarná dílna- „Plují, jezdí, létají“ - mladší žáci si měli 

možnost vyzkoušet práci se dřevem a sami si zhotovili model 

lokomotivy. 

- VIDA! Vědecký park - děti měly možnost vyzkoušet přes 170 

interaktivních exponátů, díky kterým mohly objevovat, jak 

funguje svět kolem nás. Dozvěděly se tak spoustu informací o 

planetě, civilizaci, člověku či mikrosvětě. 

18. 6. CHEMICKÉ POKUSY  

V pondělí na nás na školní zahradě čekalo mnoho překvapení. Z baňky nám vyletěl duch, 

z tácku lezli Faraonovi hadi, asistentce Kristýnce tekla chemikova krev, zmizela fialová barva 

roztoku, z kádinky se valila spousta pěny jako v pohádce Hrnečku, vař, malovali jsme tajné 

obrázky a zubní pasty jsme měli tak pro slona… Při pokusu hořící ruce jsme nevycházeli z 

údivu… To vše díky ukázkám chemických pokusů studenta aplikované chemie Martina Mika, 

který tímto počinem popularizoval přírodní vědy.  
 

25. 6. PRVŇÁČCI BYLI V KNIHOVNĚ PASOVÁNI NA ČTENÁŘE 

Žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře! Nejprve ale museli své čtenářské dovednosti ukázat. 

Každý si našel říkanku k začátečnímu písmenku svého jména a přečetl, jak nejlíp uměl a pak 

došlo na slavnostní pasování. 

27. 6. PUTOVÁNÍ DO ZÁHOROVIC 

Našim cílem byla osvěžující kyselka. Po občerstvení děti sportovaly na dětském hřišti. 

28. 6.  LOUČENÍ S NAŠIMI NEJSTARŠÍMI ŽÁKY ZŠ I MŠ 
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se letos neslo v pirátském duchu. Čtvrťáci se výtečně zhostili úkolu slavnostně pohostit starší 

spolužáky. Žáci 5. ročníku se prezentovali divadelním představením, pirátským tancem, 

připravili si hru hledání pokladu pro mladší děti, prezentace školního dění za uplynulých pět 

let pro pozvané rodiče. Snad nikdo se neubránil dojetí. 

 

 

 

Aktivity mateřské školy:    zapsala: Anna Malcová 

 

V tomto školním roce jsme s dětmi poznávali a objevovali svět při všech běžných činnostech 

a rozvíjeli u nich touhu po poznávání a objevování nového a neznámého, tj. děti si samy 

zkoušely a prožívaly, zapojovaly všechny smysly zrak, sluch, hmat, čich i chuť. 

Pozorovaly i zkoumaly živou i neživou přírodu v jednotlivých ročních období. Na obecní 

zahradě sledovaly a pojmenovávaly rostliny, byliny a plody, pozorovaly a určovaly hmyz a 

učily se ho chránit. V zimě sypaly ptáčkům do krmítka. 

Společně jsme objevovali krásy Nezdenic, hledali jsme důležitá místa obce, učili jsme se 

v samostatně a bezpečně orientovat. 

Naši mateřskou školu navštěvovalo maňáskové divadlo „Rolničky“ z Hodonína s pěknými a 

hlavně poučnými pohádkami. Děti rovněž vystupovaly s krátkým programem na vánočním a 

velikonočním jarmarku v Nezdenicích. S vánočním koledováním a následně s pásmem 

„Muzikanti z naší školky“ potěšily i klienty v DPS v Nezdenicích.  

 I letošním školním roce nás navštěvovala dentální hygienistka, která v šesti lekcích seznámila 

děti se vším, co se týká zubů a správné péče o ně.  

Ve spolupráci se ZŠ jsme připravili i některé akce pro rodiče s dětmi – adventní dílničky a 

„Rozloučení s páťáky a pasování předškoláků na školáky.“ Taky oslava „Dne matek“, kterou 

jsme letos pojali netradičně se povedla. Děti si společně se svými maminkami vyrobili pěkné 

dárečky, vládla příjemná atmosféra a nechybělo pohoštění a různé dobroty.  

Akce, kterých jsme se s dětmi zúčastnili: 

„Loupežník a Třeštipírko“ – pohádka v podání maňáskového divadla z Hodonína. 
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Šest návštěv dentální hygienistky  

 

 

            
                                                  

 

 

Mikulášská nadílka MŠ  

Adventní dílničky – pro děti a rodiče s výrobou drobných dárků a dekorací 

Vánoční jarmark – vystoupení dětí 

Vystoupení dětí v DPS – vánoční koledování 

Fašanková obchůzka – průvod masek k OÚ 

Zdobení velikonoční břízky před OÚ 

 

   
 

 

Velikonoční jarmark – vystoupení dětí 

Vystoupení dětí v DPS – pásmo Muzikanti z naší školky“ 
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„O zakleté kočičce“ – návštěva divadélka Rolničky z Hodonína. 

 

 

  
 

 

Oslava „Dne matek“  

 

 

   
 

 

Školní výlet do „ZOO Lešná“  
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Dětský den – soutěže a sportovní disciplíny na zahradě MŠ, návštěva místních dobrovolných 

hasičů, ukázka jejich práce. 

 

 
Exkurze předškoláků do zákulisí Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

 

Exkurze předškoláků do Vlčnova – prohlídka starých chaloupek, výstavy šicích strojů, 

ručního vyšívání  

 

 

Pasování předškoláků na školáky na zahradě MŠ 
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7.3 Volnočasové aktivity -  Školní družina   zapsala: Radka Polanská 

 

V září bylo zapsáno do ŠD 40 dětí. Navštěvovali ji žáci 1 – 5 ročníku. Z 1. třídy 10 

žáků, z 2. třídy 10 žáků, z 3. třídy 5 žáků, z 4. třídy 9 žáků, z 5. třídy 6 žáků. 

Pro svoji činnost jsme využívali výtvarnou dílnu, školní informační centrum, školní 

knihovnu, dále sportovní halu a při pobytu venku školní zahradu, obecní zahradu a 

fotbalové hřiště. 

Děti měly možnost v rámci ŠD navštěvovat tyto zájmové kroužky: Angličtina hrou, 

Klub zábavné logiky, Přírodovědný, Náboženství, Hra na kytaru a flétnu. 

 

Podzimní počasí bylo velmi příznivé a tak jsme 25. 9. 2017 uspořádali krásnou akci 

„Domečky pro zvířátka.“ Park byl plný přírodnin a krásně zbarvených listů. Děti 

pracovaly samostatně i ve skupinkách a šlo jim to pěkně od ruky. Za chvíli byl park 

plný domečků pro ježky, veverky a broučky. Ovšem o nejlepším domečku se nedalo 

rozhodnout. Všechny byly dělány s velkou chutí. 

 

    

Příjemné počasí letošního podzimu nás zvalo k trávení času venku, v parku, kde jsme  
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sbírali kaštany a krásně zbarvené listí, podle kterého jsme také poznávali druhy 

stromů. 

 

Konec října patřil k tvoření dýní rozmanitých tvarů, kreslili jsme šťavnaté švestky, 

jablíčka, hrušky, ale i hřiby, jichž bylo v lesích víc než dost. 

 

 

 

 

K předvánočnímu času neodmyslitelně patří „Pečení perníčků.“ Děti zdobily s radostí 

a nejvíce se těšily, až si na perníčcích pochutnají. 

 

 

 

 

Začátek prosince se blížil a s ním i příchod čerta, Mikuláše a anděla. Pro některé bylo 

očekávání radostné, jiné děti měly obavu. Četli jsme si básničky a pohádky o čertech a 

vyráběli čertíky, Mikuláše a andílky z papíru. 

Nastal adventní čas a s ním se 8. 12. 2017 konaly „Adventní dílničky“, na které jsme 
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si i my připravili pěkný výrobek „Adventní  věneček“ , který si děti s maminkami 

mohly vyrobit a nazdobit dle vlastní fantazie. 

Pomaličku jsme se začali věnovat výrobě vánočních ozdob na vánoční stromeček při 

vánočním jarmarku v obci. 

 

Připomněli jsme si dodržování bezpečného chování a prevence úrazů o vánočních 

svátcích, jak na komunikacích, tak i při zimním sportování a hrách. 

 

„Padá sníh, tak hurá ven“, děti neváhaly ani minutu a rozběhly se stavět sněhuláky, 

iglů nebo sněhové pevnosti. Kromě lopatování a radovánek na sněhu si měly možnost 

zdejší park vyzdobit i jinak. Děti tvořily obrazy na kmeny stromů. Vytvořily si takovou 

zimní „Sněhovou galerii“. 

 

      

Dne 14. 2. 2018 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Paletka“. Ve školní družině v 

Havřicích se sešlo 36 dětí z 12 družin celého Uherskobrodska. Tématem letošní 

výtvarné soutěže byl „Pravěk“. Zajímavým povídáním a poutavou prezentací s 

obrázky se děti seznámily se všemi druhy pravěkých zvířat, jmény dinosaurů a jejich 

historií. Velký úspěch se svým pravěkým obrázkem sklidila naše žákyně 3. ročníku, 

která získala 1. místo, další žákyně 3. ročníku se umístila se svým ztvárněním pravěku 

na 4. místě. Vítězky obdržely diplomy, ceny a pamětní medaile a za svou snahu byly 

odměněny drobnými dárečky. 
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Dne 26. 4. 2018 jsme se zúčastnili „Okrskové dopravní soutěže“, která se konala na 

dopravním hřišti v Uh. Brodě při ZŠ Na Výsluní. Naši družinu letos reprezentovali 

Radim Š., Daniel P., Samuel L. a Jakub M. Po uvítání všech dvanácti družin se 

polovina z dětí odebrala do třídy, ve které si napsaly dopravní test na poznávání 

dopravních značek. Poté na dopravním hřišti následovala jízda zručnosti na kolech.    

Po soutěži si mohly děti zajezdit na dopravním hřišti pod dozorem státní policie, která 

dohlížela na přestupky cyklistů a chodců. 

 

 

 

V naší družině jsme si vyzkoušeli i něco jiného než je kreslení a vyrábění. Dali jsme se 

na pokusy! Naší hlavní pomůckou byl ocet, jedlá sůl, droždí, nafukovací balónek a 

sklenice různých tvarů. Zkoušeli jsme, jak nafouknout balónek jiným způsobem než 
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pusou. Také jsme se dozvěděli, co se stane, když se nám podaří usypat do sklenice více 

jedlé sody než je třeba. Velmi nás to bavilo, užili jsme si spoustu legrace a něco 

nového jsme se i dozvěděli. 

 

 

 

Ve třídě si většinou vyprávíme, vysvětlujeme si různá přísloví a pranostiky, tvoříme a 

vyrábíme, hrajeme společenské, konstruktivní a stolní hry. Dětské stavebnice jsou 

maximálně kreativní a pomáhají rozvíjet dětskou fantazii a zručnost. I naše družinové 

děti mohou potvrdit, že propadnout těmto stavebnicím není vůbec těžké. 
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7.5 Plánované akce pro děti, rodiče a veřejnost: 

 

Prezentace školy na adventních dílničkách,  vánočním  velikonočním jarmarku, výzdoba  

kulturního zařízení výrobky našich dětí, různé společné projekty 

Děti z MŠ i žáci ZŠ každoročně vystupují na akcích obce. Přispívají pásmem her, básněmi, 

písněmi i písněmi v anglickém jazyce, tanci, hrou na hudební nástroje aj.  

Navíc předvádějí rodičům i ostatní veřejnosti svoji šikovnost a fantazii na svých výrobcích a 

výtvarných dílech, které před jarmarkem zdobí celý sál kulturního zařízení. 

 

 

7.6 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty 

 

• získání průkazu cyklisty - Dopravní hřiště v Uh. Brodě 

• první pomoc – manželé Zemkovi  

• ovoce do škol - Firma Ovocňák 

• školní mléko – firma Madeta 

• besedy, programy pro děti - knihovna obce Nezdenice  

• ekologické projekty -  Ekocentrum Chrpa Uherský Brod 

• knihovna Františka Kožíka – účast na soutěžích, návštěva knihovny 

• kulturní akce – např. kulturní vystoupení našich žáků -  ZUŠ Bojkovice 

• požární poplach, prohlídka požárního auta, poučení žáků -  Hasičský sbor místních 

hasičů – 

• zapojení přírodovědného kroužku do ekologických aktivit - Recyklohraní – 

• „ Život našich předků“ - přednáška místního občana p. Datinského  spojená s exkurzí 

• Farnost Nezdenice – výroba čepic pro tři krále a účast žáků na tříkrálové sbírce 

• Účast žáků na akci „Helfíkův pohár“ – nadace Jana Pivečky ve Slavičíně – 

organizováno ve spolupráci policie, hasičů a záchranné služby 

 

7.7 Účast školy na veřejných sbírkách 

 

 

Naše škola se podílí na pomoci při Veřejné sbírce Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je 

určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze 

Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. 
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8. Prevence sociálně patologických jevů 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2017/2018 jsme si stanovili v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů cíle dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. K větším úpravám dochází 

právě v oblasti krátkodobých cílů, ty dlouhodobé vychází z celkové koncepce školy, která se 

opírá o stejné principy. 

Dlouhodobé cíle: 

• ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk 

schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí; která si 

bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní 

sociální dovednosti 

• udržet si příznivé sociální klima ve škole- pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu 

• podporovat sociální dovednosti žáků  

• vytvořit dlouhodobou funkční strategii v oblasti PP 

 

Střednědobé cíle: 

• vytvořit funkční preventivní program školy 

• získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti 

prevence a její realizace 

• zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat sebeovládání a nenásilné 

zvládání konfliktů 

• zapojit organizace do preventivního programu školy 

• usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou 

• podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky 

• podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování 

 

Krátkodobé cíle: 

• osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu 

• zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v ŠVP 
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• minimalizovat u žáků používání vulgarismů, podporovat příznivé sociální vztahy mezi 

vrstevníky 

• navázat úzkou spolupráci s rodiči při řešení výchovných obtíží  

• zaměřit se na prevenci rizik v dopravě (pohyb ve větším městě, spolujízda v dopravních 

prostředcích, přecházení přes rušnou komunikaci atd.) 

 

Trvale se zaměřujeme na podporu smysluplného trávení volného času. Žáci 1.- 5. ročníku 

mohli navštěvovat školní družinu, která je vedena paní vychovatelkou Radkou Polanskou. I 

v letošním roce byly žákům nabízeny zájmové kroužky, které vedli pedagogové ZŠ: 

 

• kroužek hudební 

• přírodovědný 

• kroužek sportovních her 

• angličtina hrou 

• náboženství. 

 

 

 

K prevenci sociálně patologických jevů dochází zejména ve třídách pod vedením třídních 

učitelek. Školní metodik prevence informuje třídní učitelky o změnách a principech v oblasti 

prevence a navrhuje postupy, jak s konkrétním kolektivem pracovat a jak budovat příznivé 

sociální klima. Osvědčují zejména komunitní kruhy, aktuální problémy jsou řešeny 

okamžitě. Každá třída má vytvořen svůj systém pravidel, který vychází ze společných potřeb 

žáků. Třídní učitelka podle těchto pravidel s žáky pracuje, odkazuje se na ně, dle nich příznivě 

formuje žákovu osobnost. Třídní pravidla jsou motivačním prvkem při práci se třídou.  

 

Důležitý význam mají na naší škole projekty, na kterých se spolupodílí žáci všech ročníků a 

všichni pedagogové. Podporujeme žáky ke spolupráci, respektu, rozdělení rolí, vzájemné 

pomoci a odpovědnosti.  

 

Ve školním roce 2017/2018 se nám stanovené cíle podařilo celkem dobře naplnit. Na počátku 

školního roku jsme se zapojili do pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových 

institucí do škol. Tento projekt má mimo jiné výrazný vliv při prevenci sociálně 

patologických jevů. Jelikož žijeme v malé vesnici, díky tomuto projektu jsme děti mohli 
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naučit chovat se dle pravidel bezpečnosti i ve velkém městě, to zejména jako chodec či 

cestující městskou hromadnou dopravou. Mimo to jsme se zaměřili na prevenci šikany a 

budování přátelských vztahů a respektování druhého napříč všemi ročníky ve škole. Vždy 

žáci fungovali jako jedna skupina a vzniklé situace je přinutily si přirozeně vzájemně 

pomáhat. 
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9. Materiálně technická oblast 

 

Do základní školy se pořídily dvě tabule triptych s dvěma dataprojektory, dvě kopírky, nové 

výukové programy, počítač, počítač účetní, kávovar, varná konvice, mikrovlnná trouba, do 

mateřské školy a školní družiny se nakoupily z projektu Výzva 22 nové hry, hračky a 

sportovní potřeby, do mateřské školy kopírka, koberec, přímotop, mikrovlnná trouba, hračky 

na školní zahradu, přímotop, koberce, do školní jídelny šlehací metla, varná konvice, sklenice, 

talíře, pánve  aj.      

 

Rozbor hospodaření rok 2017 
 

 

 

     Základní údaje o škole 

 

 

 

Součástí školy :   Mateřská škola 

     IZO : 107 612 488 

 

Školní družina 

     IZO : 119 100 126 

 

     Školní jídelna 

     IZO : 103 279 091 

 
 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Nezdenice  mají právní subjektivitu od 1.ledna 

2003.Hlavním zdrojem příjmů školy jsou dotace na provoz od zřizovatele Obec Nezdenice 

a dotace od KÚ Zlín na platy,  zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje.  

 

Základním kritériem pro určení výši příspěvku jsou výkony organizace, tzn. počet žáků 

v základní škole, mateřské škole, školní družině a počet stravovaných žáků ve školní jídelně 

 

Základní škola a Mateřská škola poskytuje základní vzdělání a výchovu podle školních 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro předškolní vzdělávání. 
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Finanční prostředky školy jsou používány v souladu s potřebami žáků a jejich využití 

zabezpečuje správný chod školy. Náklady na provoz školy tvoří především náklady na 

energie,teplo, spotřební materiál, mzdy, odvody SP a ZP, opravy a údržbu, služby  

a odpisy.  

 

 

Celková dotace od KÚ Zlín na rok 2017  4.719.727,00 Kč 

V tom dotace :    VP paměť institucí     87.882,-- 

  zabezpečení MŠ      39.993,-- 

  šablony ESF-vzděl.pro konkurenci  300.078,--   

 

 

Dotace              4.291.774,-- Kč   

       

V tom  : Platy         3020163 

  OPPP         80000     

  Odvody         1037293 

Odvody FKSP                  60680           

  ONIV         93638 

 

 ONIV – jednotlivě 

výdaje na učebnice ,hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky           20927 

školení a semináře DVPP                      8269 

cestovné             2743 

plavání žáků             27900 

náhrada za nemoc v průběhu roku          13854 

zákonné pojištění zaměstnanců          19420 

OOOP                         525 

Celkem                        93638  

 

 

Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2017. 

Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 

 

 

 

 

Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2017   1.459.373,29 
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V tom : dotace od zřizovatele  970000 

  stravné    301434    

  školné MŠ a ŠD    87800 

  úroky z účtu         652,29 

  čerpání z rezervního fondu   99487 

                                                         1459373,29 

 

Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 

501 spotřeba materiálu         110771,54 

501 potraviny           301233,97 

502 spotřeba energie          291054 

511 opravy a údržba              6621 

512 cestovné               1092 

513 náklady na reprezentaci                   0 

518 služby                      253872,60 

521 mzdové náklady                     274393 

524 zákonné odvody                       85744 

525 pojištění pracovního úrazu                         428 

527 jiné sociální náklady                        7937 

551 odpisy HIM                        0 

558 DDHM              75363 

                                                     1408510,11 

 

 

Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  6179100,29 

      Výdaje :  6128237,11 

 

Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji 

je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2017 je tvořený hospodářský výsledek celkem 

v částce 50.863,18 Kč   

 

Stav zásob k  31.12.2017 
 

Základní škola stav pokladní hotovosti  4.226,-- 

   stav poštovních známek    .208,-- 

   stav čistících prostředků  7.814,10 

 

Školní jídelna  sklad potravin    11.421,46 

 

Na účtu 311 – Odběratelé nejsou žádné pohledávky. 

 

 

Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2018 

  celkem  28,620,70 Kč 
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Naše organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od 

fyzických a právnických osob. Fondy našeho zařízení vykazují kladný 

zůstatek a jsou kryty na účtech : 

241 – Běžný účet         948.214,72 

v tom 

241 – Běžný účet       FRIM          52.128,-- 

241 – Běžný účet Rezervní fond         34.778,53 

 

243 – Fond kulturních a sociálních potřeb        34.518,-- 

 

 

 

Čerpání jednotlivých fondů : 

Fond 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav účtu k 1.1.2017                   23.877,-- 

Tvorba ze základního přídělu 2017                 65.729,-- 

Čerpání  příspěvek na stravování    15.400,-- 

                                   dary nepeněžní                                                  2.000,-- 

                                   zlepšení prac.prostředí                         19.028,--               

                                   Zůstatek účtu k 31.12.2017                          53.178,-- 

 

                                    

Fond 416 – fond reprodukce investičního majetku 

Stav účtu k 1.1.2017                    52.128,-- 

Zůstatek účtu k 31.12.2017                                                               52.128,-- 

 

Fond 414 – rezervní fond                                                                         0,-- 

Fond 413 -  rezervní fond tvořený HV                          46.203,28 
HV za rok 2016                                                                                 59.807,25 

Účelový dar Nadace Synot                                                                10.000,--  

Použití RF-kopírka, počítač do ŠJ, povlečení do MŠ ,tabule do ZŠ         81.232,--                                         

Zůstatek účtu k 31.12.2017                34.778,53 

 

 

 
Nezdenice 7.2.2018 

Zpracovala: T.Jančová,účetní 

 

 

                                                                                                                  Mgr.Eva Jandásková 

                                                                                                                     ředitelka školy 
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10. Závěr výroční zprávy 

 

Od 1. Září 2017 vešla v platnost změna školního řádu i změna ŠVP PV. S těmito změnami 

byla seznámena školská rada,.  

Každý další rok přináší nové podněty a nápady. Na základě zkušeností hledáme efektivní 

cesty vedoucí k utváření sociálně psychologických dovedností žáků, které kladně rozvíjejí 

osobnost po všech stránkách.  Stále více pociťujeme nutnost se zaměřit na chování žáků 

mezi sebou samými a také k dospělým lidem. Vedeme žáky k pravdomluvnosti a 

nepřekrucování skutečností. Za velmi důležitou oblast proto považujeme velmi úzkou 

spolupráci s rodinou, prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žáky 

založených na vzájemné důvěře a úctě. V rámci výuky proběhlo v minulém roce v mateřské 

škole, základní škole i školní družině spoustu projektů a akcí přispívajících ke kultivaci 

osobnosti žáků po stránce rozumové, citové i volní. Při spolupráci se žáci učili respektovat se 

navzájem, rozdělovat si role, pomáhat si a společně hledat řešení. Důsledkem je příznivé 

sociální klima naší školy, atmosféra pohody a klidu, pocit důvěry a bezpečí. 

I v následujícím období nabídneme dětem smysluplné, efektivní, užitečné, tvořivé a 

srozumitelné učivo. K získávání vědomostí jim poskytneme encyklopedie, knihy, obrázky, 

aktuální nástěnky, výstavky, možnost použití internetu, portfolio atd. 

V rámci projektu Výzva 22 jsme minulý školní rok výrazně obohatili školní knihovnu a tím 

motivovali žáky k četbě, umožnili jsme jim přípravu na vyučování a další volnočasové 

aktivity rovněž financované z projektu. Díky projektu „Pokusné ověřování - Vzdělávací 

programy paměťových institucí do škol“ jsme navštívili různá muzea, zámky aj. a žáci se  

 

V následujícím roce plánujeme v rámci dalšího projektu Šablony II nakoupit do tříd tablety, 

posílit informační gramotnost a také využít diferenciaci v rámci hodin, kdy se vyučují spojené 

ročníky. Rovněž nabídneme další volnočasové aktivity a umožníme logopedii přímo ve škole, 

aby se u žáků nižších ročníku zlepšila výslovnost. V mateřské škole   

 Škola jako „ dílna lidskosti“ je naším dlouhodobým cílem. Usilujeme a budeme usilovat o 

respektování se, vzájemnou a týmovou spolupráci, vzájemnou důvěru.  I nadále budeme 

pracovat na celkovém klimatu školy, otevřenosti školy k okolnímu životu. 

 

 

Datum zpracování: 25. 08. 2018 

 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 29. 08. 2018 

 

Schváleno školskou radou dne: 31. 8. 2018 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  

 


