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Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2013/2014 

 
 

      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 2013/2014. 

 

1. Základní údaje o škole 
 

1.1. 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  80žáci 

Školní družina, IZO 119100126, kapacita 30 žáků 
    Mateřská škola, IZO 107612488, kapacita 35 žáků 
    Školní jídelna, IZO 103279091, kapacita 200 jídel 
 
Školská rada:   zřízena 29.6.2005  
Ostatní sdružení při škole: Sdružení rodičů pro rozvoj školství  (SRPŠ), založeno 29.6.2005 
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1.2. Součásti školy: 
 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014:  
 
  

  
Počet 
tříd 

 

 
Počet 
žáků 

 
Počet žáků 

na třídu  

Přepočtený počet 
ped.prac. 
/prac.ŠJ 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

Základní škola 3 36 12 3,86 9,33 

Školní družina 1 30 30 1,00 30,00 

Mateřská škola 2 33 16,5 2,50 13,20 

Školní jídelna x 67 x 1,75 x 

 

1.3. Školská rada: 
 
Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Nezdenice z 29. 6. 2005, 
počet členů 3, jednání v letošním školním roce proběhla 2krát.  
 
Členové:    Bc. Radka Beníčková, předseda školské rady 
  Andrea Kociňáková, člen školské rady 
  Eva Žáková, člen školské rady 
 

1.4. Typ základní školy, organizace výuky: 
 
Základní škola je škola malotřídní, v tomto školním roce trojtřídní s pěti postupnými ročníky. 
První ročník tvořil samostatnou třídu, spojený byl druhý se čtvrtým ročníkem a třetí s pátým 
ročníkem. 
 

2. Vzdělávací programy školy 
 
 

Název vzdělávacího programu počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Škola přátelství“ 

 
36 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
„Náš domov, naše škola, náš svět, místo v životě“ 

 
33 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 
 

30 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 

3.1. Pedagogičtí pracovníci 
 
 
Pedagogičtí 
pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek. 

Roků 
ped.praxe 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor, 
aprobace 

1 Ředitelka, výchovná poradkyně 1,0 33  VŠ – 1. stupeň 
2 učitelka 1.0 36  VŠ  
2 učitelka 1,0 29  VŠ – 1. stupeň 
3 učitelka do 31.12.2013 1,0  4  VŠ – 1. stupeň 
4 učitelka od 1.1.2014 0,73 41  VŠ – 1. stupeň 
5 učitelka 1,0 11  VŠ – Spec. ped. 
6 učitelka 1,0 28  SŠ - SPŠ 
7 vychovatelka  1,0 21  SŠ - vychovatelství 
 
 

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 
 
 

Odborná kvalifikace % 
Učitelé 1. stupně 100 
Učitelky MŠ 100 
Vychovatelka ŠD 100 

  
 

3.3. Údaje o nepedagogických pracovnících 
 
 
Ostatní pracovníci pracovní zařazení , funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 
1 kuchařka 1,0 SOU – obráběčka kovů 
2 pomocná kuchařka 0,25 SOU - prodavačka 
3 vedoucí šk. jídelny,uklizečka 0,5/ 0,5 SOU - kuchařka 
4 školnice, uklizečka 1,0 SOŠ  
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Cíle DVPP ve školním roce 2013/14:   
 

1 práce s počítačem 

2 kvalifikační studium pro ředitele 
 
 
 Název pracovník 

Kvalifikační studium pro ředitele škol  1 pedagog 

Studium pro učitele 1. stupně ZŠ  1 pedagog 

Změny v právních předpisech  1 pedagog 

ŠVP změny a realizace ve výuce  1 pedagog 

Prezentační program MS Power Point  6 pedagogů 

Problematika a realizace ŠVP  1 pedagog 

Práce v programu word na PC  6 pedagogů 

Tvorba a úprava www stránek školy  7 pedagogů 
 
 

Priority pro následující období:  
 

1 Čtenářská gramotnost 

2 Osobnostní a sociální výchova 
 

5. Údaje o zařazování dětí a žáků 
 
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil dne 6. 2. 2014. Bylo zapsáno celkem 9 dětí a byla podána 
jedna žádost o odklad.  
Zápis proběhl v hravou formou - cestou za pohádkou, kdy na připravených stanovištích plnily 
děti zajímavé úkoly. Za průběh zodpovídala a zápis vedla p. ředitelka.  
Děti dostaly drobné dárky. 

 
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 : 
 

Nastoupili do  
1. třídy 2013 / 14 

Nastoupí do  
1. třídy 2014 / 15 - předpoklad 

10 9 

 
 
Žáci byli vzděláváni ve třech třídách :  I. třída:   1. ročník        10 dětí 
    II. třída   2. a  4. ročník 11 dětí (7 + 4) 
    III. třída  3. a  5. ročník 15 dětí (11 + 4) 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

6.1. Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2013/2014 
 
 
Ročník Počet žáků 

celkem 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 
1. 10 9 9 1 0 

2. 7 7 7 0 0 

3. 11 9 11 0 0 

4. 4 3 3 1 1 
5. 4 4 4 0 0 

Škola celkem 26 25 26 2 1 

 
Nepovinný předmět:  Náboženství – vyučoval 1 hodinu týdně Mgr. Jiří Změlík 
 

6.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 
 
 
Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. 
Nikdo nebyl klasifikován sníženou známkou z chování ani nebylo uděleno žádné kázeňské 
opatření.  
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. 
 
 

6.3. Pochvaly a ocenění:  4 pochvaly 
 
Uznáním,  zpětnou vazbou a formativním  hodnocením  jsme se u žáků snažili podpořit rozvoj 
vnitřní motivace, samostatnost,  tvořivost a utváření  pozitivních vlastností. Zaměřili jsme se 
na práci s chybou, aby neohrožovala žákovu činnost a měla poznávací a výchovný význam.  
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Tím se nám podařilo zlepšit vzájemné vztahy mezi žáky. Byly uděleny 4 pochvaly děvčatům 
z odcházejícího ročníku. 
 
 
 

6.4. Omluvené hodiny za školní rok 2013/2014: 
 
 průměr školy 
1. pololetí 21,94 
2. pololetí 43,81 
 
 

6.5. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: 
 
 počet hodin 
1. pololetí 0 
2. pololetí 0 
 

6.6. Údaje o integrovaných žácích:  
 
V letošním školním roce byl v naší škole integrován 1 žák s SVPU.  Integrovaný žák byl 
vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Na jeho vypracování se podíleli 
vyučující, třídní učitel, výchovný poradce a zákonný zástupce žáka. Plnění plánu vyučující 
průběžně hodnotili a projednávali se zákonným zástupcem i žákem samotným. Vyučující 
využívali při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a při výchovně-vzdělávací práci 
s integrovaným žákem pravidelných konzultací s odborníky z PPP Uherský Brod.  
Jedenkrát týdně žák navštěvoval reedukační kroužek. 
 

 
 
 

 
V mateřské škole s dětmi pracovala v oblasti logopedie logopedická asistentka. V logopedické 
péči bylo v MŠ v tomto školním roce 5 dětí, 2 děti byly odeslány ke klinické logopedovi. 
 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
 
Významným počinem pro prezentaci školy bylo spuštění nových webových stránek. Každá 
součást školy zde má svůj prostor, kde se pravidelně objevují příspěvky o činnosti školy 
doplněné fotografiemi. Děvčata z páté třídy uveřejňovala prostřednictvím školních webových 
stránek své nápady v záložce Časopis.  
 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 
S vývojovými poruchami učení 4. 1 



 9

7.1. Aktivity základní školy a školní družiny 
 
Ve škol. roce 2013/2014 jsme pokračovali v projektovém vyučování. Tato forma výuky má 
mezi dětmi velkou popularitu. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učily spolupracovat, 
vyhledávat informace a pracovat s nimi 
Nejvýznamnější byly tyto 4 projekty:  
 
„Naše obec“ - celoroční projekt, kde děti se zajímaly o zaniklá řemesla, zjišťovaly svou 
rodinnou historii, zhotovily mapky obce, zpívaly písně z okolí, a mnoho dalších aktivit 
 
„Zdravá výživa“ - celoroční projekt, výroba ovocných salátů, tvoření pyramidy zdraví, 
zdravé svačinky, využití projektu „Ovoce do škol“  
 
„Adventní dílničky“ – odpolední akce pro veřejnost, rodiče a děti s tvorbou drobných 
vánočních výrobků 
 
Natáčení pořadu Šikulové s Českou televizí – velmi úspěšná akce s vystoupením dětí ZŠ i 
MŠ v televizním pořadu pro děti 
 
Kromě těchto velkých projektů se uskutečnilo nepřeberné množství projektů a miniprojektů v 
naší výchovně vzdělávací práci. Na mnohých akcích se měla možnost zapojit i veřejnost: 

 
Oslava svátku svatého Václava – projektový den s divadlem a tvořivými činnostmi 
 
„Pohádková škola“ – starší děti se zapojily do učení mladších děti 

 
Mikulášská nadílka 
 
Vystoupení dětí na vánočním jarmarku – zpěv koled a literární pásmo pro veřejnost 
 
„Šli jsme spolu do Betléma“ – prohlídka výstavy betlémů v Uherském Brodě a 
návštěva dětského oddělení knihovny 
 
Fašankové obchůzky – literární a hudební zpracování tématiky, fašankový průvod 
obcí 
 
Jarní zdobení břízky před OÚ vlastnoručně vyrobenými kraslicemi 
 
Velikonoční jarmark  - sobotní vystoupení všech dětí a žáků ZŠ a MŠ v prostorách 
kulturního zařízení OÚ. programem děti a žáci uvítali jaro a své rodiče.  
 
„Z pohádky do pohádky“ – oslava Dne dětí s královnou pohádek a pohádkovými 
bytostmi 
 
Školní výlet MŠ a ZŠ na hrad Buchlov a na zámek Buchlovice 
 
„Cesta kolem světa aneb Škola hrou“ – velký projekt starších dětí se závěrečným 
vystoupením pro hosty  

 
 Dále se uskutečnilo velké množství nejrůznějších aktivit: 
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„Bubnování pro život“ 
Muzikál na motivy bratří Čapků v DK Uh. Brod 
Koncert v ZUŠ Bojkovice 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
Literární soutěže ŠD 
Den plný her 
Den pro zdraví 

 
Rozhodně chceme i nadále pokračovat v různých akcích i projektovém vyučování ve 
spolupráci se ŠD, s MŠ i s obcí.       

Hana Jurigová 
 

7.2. Aktivity mateřské školy 
 
Velmi pestrá je i činnost mateřské školy. Jednou týdně děti navštěvovaly sportovní halu 
v obci, kde rozvíjely své pohybové dovednosti. Děti v tomto školním roce opět pracovaly 
s měsíčníkem - časopisem Včelička. V tomto školním roce přijalo pozvání do MŠ mnoho 
osobností, jež přispěly svým programem k obohacení dětí.  Např. místní rodák, básník Michal 
Čagánek se svým pásmem pohádek, písniček a básní, s nímž naše MŠ dlouhou dobu 
spolupracuje, dále paní Skočovská s lekcemi muzikoterapie, paní Sasínová s pásmem 
zábavných loutkových pohádek.  
V měsíci dubnu natáčela v našem zařízení Česká televize pořad Šikulové, kde se na den staly 
herci i děti z naší MŠ. Děti přispěly svými vystoupeními na vánočním a velikonočním 
obecním jarmarku k pěkné atmosféře těchto akcí. Uskutečnilo se i několik výjezdových akcí 
za kulturou, jako návštěva divadelní hudební pohádky na zámku v Bojkovicích, muzikálek na 
motivy bratří Čapků, výlet na hrad Buchlov atd. V rámci nadstandardních aktivit děti 
pracovaly ve výtvarném kroužku. 

Radka Beníčková 
 

7.3. Zájmové útvary 
 
Školní družinu navštěvovali žáci různého věku od 1. do 4. ročníku. Činnosti ve ŠD rozvíjí  
talent a schopnosti dětí, podporují  spolupráci, komunikaci, vzájemné povzbuzování a pomoc. 
Děti si mohou relaxovat  v odpočinkové a spontánní činnosti po náročné výuce na koberci. 
K výchovně - vzdělávacímu programu využíváme třídu školní družiny, školní informační 
centrum, výtvarnou dílnu, školní zahradu, sportovní halu i širší okolí školy.  
 
 

Zájmové kroužky:  
 

Výtvarníček – Mgr. Martina Kubišová 
Hrajeme si s počítačem – Mgr. Hana Jurigová 
Reedukační kroužek -  Mgr. Ladislava Zemánková 
Výtvarný – Mgr. Radka Beníčková 
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7.4. 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. 
 
   

8. Prevence sociálně patologických jevů  
 
 
Naše škola má vypracované materiály k prevenci rizikového chování žáků -  Minimální 
preventivní program. S tímto dokumentem byli seznámeni zákonní zástupci na třídních 
schůzkách.  
Učitelé zařazují prvky prevence soc. patologických jevů do všech předmětů. Také průřezová 
témata Rámcově vzdělávacího programu přispívají ke kultivaci osobnosti žáka po stránce 
rozumové, citové a volní,  rozvíjejí duchovní a mravní hodnoty a pomáhají orientovat se 
v sobě samém.  
Protože jsme integrováni s mateřskou školou v jedné budově, děti, které přechází do 1. 
ročníku, znají dobře prostředí školy, mají zde spoustu pomocníků a kamarádů. Výhodou naší 
malotřídní školy je skutečnost, že se všemi žáky můžeme každý den diskutovat o jejich 
zájmech i starostech. Ihned po příchodu dětí a žáků do školy navozujeme atmosféru klidu, 
většinou v komunitních kruzích.  
Jedním z cílů v tomto roce bylo i v tomto roce vést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu.  
Pravidelně se žáky diskutujeme o zdravé výživě, zavádíme relaxační techniky, techniky 
zvládání stresu.  
Ke zdravé stravě nám pomohl projekt MŠMT „ Ovoce do škol“. Žáci 1.-5. ročníku pravidelně 
dostávaly ovoce a ovocné šťávy. Hodně dětí také využívá nabídky  
Ředitelka školy působí zároveň jako výchovný poradce a vypracovává materiály k prevenci 
rizikového chování žáků. Poskytuje poradenské služby pro žáky i rodiče, pořádá přednášky 
pro rodiče. Sleduje účinnost preventivních programů a vytváří metodické zázemí pro jejich 
realizaci. Vytváří podmínky pro možnost integrace žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci 
psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích 
programů. Prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči. 
Systematickou preventivní prací se snažíme, abychom snižovali riziko vzniku a rozvoje 
rizikových forem chování, abychom včas odhalili sebemenší náznaky šikany. Objevujeme 
slabé a silné stránky u každého dítěte a snažíme se posilovat ty silné stránky, které se začínají 
jasně projevovat a vedou k pozitivním emocím. Učíme žáky, aby kulturně komunikovali 
s dospělými a posilujeme u nich komunikační dovednosti. Učíme je rozeznávat negativní 
postoje jako je agresivita, bezohlednost, mstivost, národnostní a rasové předsudky aj. Dbáme, 
aby žáci respektovali mravní hodnoty, které se projevují v úctě k životu, k přírodě, k lidské 
práci a kultuře a měli snahu chránit životní prostředí, ctít pravdu, spravedlnost, demokracii. 
Udržujeme pozitivní školní klima, pomáháme každému dítěti začlenit se do kolektivu. 
Seznamujeme rodiče s děním ve škole a snažíme se o aktivní spolupráci. 

 



 12

9. Materiálně technická oblast 

 
 
Nechali jsme zhotovit nové barevné šatní skříňky do mateřské školy, kvůli bezpečnosti dětí 
jsme instalovali nové žebřiny. Pořídili jsme kancelářské židle do sborovny a ředitelny, nechali 
opravit učitelské stoly ve školní družině a v první třídě.  Koupili jsme klíčové schránky, 
schránky na dotazy na dotazy rodičů, nástěnné tabule na chodby a učebny, do první třídy 
přidali zásuvkovou skříňku.  
V  počítačové učebně jsme po zjištění problému museli vyměnit celou podlahu a třídu znovu 
vymalovat. 
Do školní jídelny jsme pořídili myčku na nádobí, stůl, hrnce, nechali odstranit nefungující 
zařízení pro solární ohřev, opravili potrubí a přidali elektrické zásuvky, pořídili uzamykatelný 
kontejner a poličky do kanceláře vedoucí školní jídelny. 
Protože jsou ve všech třídách koberce, jako každý rok je necháváme čistit a pořídili jsme i 
nový, kvalitnější vysavač a mop. 
 

10.  Hospodaření školy 
 
Celková dotace od KÚ Zlín na rok 2013   3644163,00 Kč   
 
Navýšení dotace z krajského úřadu bylo z důvodu účelové dotace nenárokové složky 
platu pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. 
 
Celkem : Platy     2584401 
  OPPP         48000 
  Odvody       878895 

Ostat.soc.náklady         8617 
Odvody FKSP        25930           

  ONIV         54539 
Čerpání ESF               43781 

        3644163 
 
 
 
ONIV – jednotlivě 
výdaje na učebnice , učební texty a učební pomůcky            19602 
předplatné novin a časopisů          913 
materiál pro 1.třídu         1800 
školení a semináře DVPP      11930 
zákonné pojištění 2013        7423 
OOOP           4317 
DDHM           8554                            
Celkem         54539 
 
Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2013. 
Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 
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Celková dotace od zřizovatele a ostat. příjmy na rok 2013 
 
PŘÍJMY:  
  
dotace od zřizovatele  890796,82 
stravné    254455,00    
školné MŠ a ŠD    98290,00 
ŠK 2010-2012     17135,00 
úroky z účtu         653,82 
ostatní příjmy        3274,00 
ostatní příjmy - RF    25218,00  
________________________________ 
příjmy celkem            1289822,64 
 
 
VÝDAJE: 
 
Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 
501 spotřeba materiálu       167837,24 
501 potraviny         254406,39 
502 spotřeba energie        284627,24 
511 opravy a údržba          20766,00 
512 cestovné               553,00 
513 náklady na repre./oslava výročí školy/             324,00 
518 služby                    249355,91 
521 mzdové náklady                     97829,00 
524,527 zákonné odvody                    25439,00 
525 pojištění pracovního úrazu                     7535,00 
527 zákonné sociální náklady          1354,00 
542 pokuty a penále z prodlení          8037,00  
551 odpisy HIM              20508,00 
558 DDHM          139846,00 
                                                   1280417,78 
 
 
Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  4933985,64 
      Výdaje :  4924580,78 
 
Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji 
je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2013 je tvořený hospodářský výsledek celkem 
v částce 9404,86 Kč   
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11. Spolupráce s organizacemi v obci 
 

knihovna – pasování prvňáčků  
obecní úřad – vánoční a velikonoční jarmark, fašank 
SRPŠ –  víkendové akce   - drakiáda, mikulášský den,  Den dětí,  nákup knih do školní 
knihovny.  
Místní dům pečovatelské služby – účinkování dětí při různých příležitostech – Den 
otevřených dveří,  
Sbor dobrovolných hasičů – kroužek pro děti 
  
 
 
 

12. Závěr 
 
Naším dlouhodobým cílem je škola jako „ dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost a učí 

se být spokojeným a vyrovnaným člověkem, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi, projevuje se jako svobodná osobnost, uplatňuje svoje práva a plní si své 

povinnosti, je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí, umí spolupracovat 

a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých. 

Ke splnění těchto záměrů se nám podařilo dále zlepšovat vybavení školy, organizaci výuky, 

způsob vzdělávání, hodnocení výsledků. I nadále budeme pracovat na zkvalitňování 

mezilidských vztahů, celkového klimatu školy, vnějších vztahů, otevřenosti školy k okolnímu 

životu.    

V oblasti výchovně – vzdělávací se i nadále zaměříme na kooperativní vyučování a 

komunikaci, na respektování komunikačních pravidel.  Nabídneme dětem projekty, na kterých 

budou spolupracovat všechny děti ze ZŠ a možnost zapojení umožníme i  dětem  z MŠ. Do 

projektového vyučování zařadíme různé přístupy a metody jako např. problémové a 

aplikační úkoly, finanční gramotnost, kritické psaní, dramatizaci, prezentaci, prvky 

alternativních způsobů výuky, atd. Společná práce, snažení a radost je pak tím, co všechny 

spojuje, dává dohromady a vede ke komunikaci a toleranci. 

Naším hlavním cílem pro následující školní rok je zaměření na osobnostně sociální výchovu 

dítěte a čtenářskou gramotnost.  
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Datum zpracování: 25. 08. 2014  
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 26. 08. 2014  
 
Schváleno školskou radou dne:  
 
Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  
 
 
 
 
 
 
 

 


