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Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2018/2019 

 
 

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 2018/2019. 

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 
    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 
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Součásti školy: 
 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019:  
 

 Počet tříd 
 

Počet dětí a 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 

Základní škola 3 49 16,3 

Školní družina 2 41 20,5 

Mateřská škola 2 35 17,5 

Školní jídelna x 84 x 

 

Školská rada: 
Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Nezdenice z 29. 6. 2005, 
počet členů 3. Ve školním roce 2018/19 proběhly volby do školské rady.  Bylo zvoleno 6 
zástupců, z nichž se zvolil předseda. V roce 2018/19 proběhlo jednání školské rady 2krát.   
 
Předsedkyně: Petra Kamenská 
Členové:      
1.  Ing. Jiří Uličník  
2.  Radim Ševčík  
3.  Josef Zemek  
4.  Mgr. Hana Pavlisová  
5.        Mgr. Martina Ťulpíková 
 

Typ základní školy, organizace výuky: 
 
Základní škola je škola malotřídní, vytvářely ji tři třídy s pěti postupnými ročníky. První 
ročník měl samostatnou třídu. Spojený byl druhý s pátým ročníkem a třetí se čtvrtým 
ročníkem. 

2. Vzdělávací programy školy 
 

Název vzdělávacího programu počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Škola přátelství“ 

49 

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

35 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 41 
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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 
 Asistentka pedagoga 0,75  SPŠ 
5 Učitelka MŠ 1,0  VŠ – MŠ 
6 Učitelka MŠ 1,0  SŠ – SPŠ 
7 Učitelka MŠ 1,0  SŠ – SPŠ 
8 

Asistentka pedagoga MŠ 1,0 
 SŠ + studium pro 
asistenty pedagoga 

9 
Učitelka MŠ/vychovatelka/učitelka ZŠ 

0,3226/0,769/
0,29 

 SPŠ 

  

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 
 
 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 
Ostatní pracovníci pracovní zařazení , funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 
1 Kuchařka 0,875 SŠ společenského stravování 
2 

vedoucí šk. jídelny, kuchařka 
0,3125 
0,685 

SOU – kuchařka  

3 školnice, uklízečka 0,5/ 0,5 SOŠ a SOU 
4 Uklízečka 0,63 SOŠ  
5 

školní asistentka 0,5 
ZŠ + kurz pro asistenty 
pedagoga 

 

Odborná kvalifikace      % 
Učitelé 1. stupně   94,44 
Učitelky MŠ 100,00 
Vychovatelka ŠD 100,00 
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP v roce 2018/19 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 
2018/19, zaměření DVPP  bylo většinou dáno projektem ESF – Šablony pro ZŠ a MŠ 
II., 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, individualizace výuky v MŠ, semináře zaměřené na práci 
asistenta pedagoga, metodika anglického jazyka 

 
Název počet hodin Pracovník 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – sebeflexe a sebepoznání 8 x 8 8 pedagogů 

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ 5 1 pedagog 

Kurz přežití pro ředitele aneb jak přežít v první linii 8 1 pedagog 
Setkání metodiků prevence ve Zlíně 8 1 pedagog 

Teaching English: Upper Primary(Angličtina pro 2. Stupeň ZŠ) 8 2 pedagogové 

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 8 1 pedagog 

Agresivní žák ve třídě 8 1 pedagog 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět  16 1 pedagog 

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

Metodický průvodce 1. Třídou 8 1 pedagog 

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem  8 4 pedagogů 
 

 

Priority pro následující období školního roku 2019/20 

 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých základních škol a mateřských škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

Zavádění nových metod a forem práce do výuky, hodnocení a klasifikace 

Práce s dětmi s podpůrným opatřením 
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5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil dne 4. 4. 2019. Zápis proběhl  hravou formou - nastávající 
školáky přivítaly pohádkové bytosti (Ferda Mravenec a Beruška) a dostaly od nich úkoly. 
Děti za splnění všetečných úkolů dostávaly jednotlivé dílky skládanky s obrázkem koníka. Po 
sestavení obrázku je čekala velká odměna. 
Za průběh zodpovídala a zápis vedla Mgr. Hana Pavlisová. Bylo zapsáno celkem 6 dětí.  
Jeden žák požádal o odklad školní docházky. Celkový počet prváků k  1. 9. 2019 byl 6.  

 
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2018/2019 : 
 

Nastoupili do 
1. třídy 2018 /19 

Nastoupili do 
1. třídy 2019/20 

12 6 

 
Žáci byli vzděláváni ve třech třídách :  I. třída:   1.ročník            12 žáků  
    II. třída   2. a 5. ročník 20 žáků (10 + 10) 
    III. třída  3. a 4. ročník 17 žáků ( 11+ 6) 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2018/2019 
 
Ročník Počet žáků 

Celkem 
Prospělo Z toho z 

vyznamenáním 
Neprospělo Hodnoceno 

slovně 
1. 12 12 12 0 0 

2. 10 10 10 0 0 

3. 11 11 9 0 0 

4. 6 6 3 0 0 

5. 10 10 2 0 0 
Škola celkem 49 49 36 0 0 

 
Tři žáci ze třech přihlášených žáků byli přijati na Gymnázium J. A. Komenského v Uherském 
Brodě. 
 
Nepovinný předmět:  Náboženství – vyučoval 1 hodinu týdně Mgr. Jiří Změlík 
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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 6 pochval: 1 pochvala ve třetím ročníku a 1 pochvala ve čtvrtém ročníku, obě za 
úspěšnou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži, v pátém ročníku 1 pochvala za dlouhodobé 
aktivní zapojení při environmentálních činnostech, 1 pochvala za úspěšnou reprezentaci školy 
na sportovní soutěži a 2 pochvaly za pomoc při organizaci zápisu do 1. ročníku 
1 žákovi byla udělena důtka třídní učitelky za nevhodné chování. 
 

Omluvené hodiny za školní rok 2018/19   

 

 
 

Ve škole nebyla v tomto školním roce žádná neomluvená absence. 

 průměr školy 
1. pololetí 24,10 
2. pololetí 27,33 
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Údaje o žácích s podpůrným opatřením 
 

V letošním školním roce byli v naší škole vzděláváni žáci s podpůrným opatřením: jeden žák 
z nich s podpůrným opatřením 3. stupně, devět žáků 2. stupeň a dva žáci s 1. stupněm. Devět 
žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Pedagogové ve spolupráci 
s výchovným poradcem 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. 5 děti bylo průběžně odesláno do odborné péče ke 
klinické logopedce, s 5 dětmi pracovala logopedická asistentka v MŠ.  
2 děti byly zařazeny do speciální logopedické péče pro vedením speciální pedagožky, která 
dvakrát týdně docházela do MŠ. 
Se všemi dětmi byly průběžně prováděny logopedické chvilky ( dechová, artikulační a 
fonační cvičení, cvičení jazyka a rtů, procvičování fonematického sluchu atd.  
 

7. Zapojení školy do rozvojových programů 

Projekt ESF OP VK pro období 2018/19- 2019/20: „Šablony pro MŠ a ZŠ 
Nezdenice II.“ 
 
 
 
 
 
 
Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, 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 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 
S vývojovými poruchami učení 1. 0 
S vývojovými poruchami učení 2. 1 
S vývojovými poruchami učení 3. 5 
S vývojovými poruchami učení 4. 2 
S vývojovými poruchami učení 5. 2 



 

jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj
projekt s názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ Nezdenice“ 
Díky projektu je ve škole realizovány níže uvedené kroužky
navštěvují DVPP placené z projektu. 
speciální pedagog – logoped a v
byly zakoupeny tablety do MŠ i ZŠ
pomůcky a počítačové programy.
 
Čtenářská dílna ve 3. ročníku
Rozvoji čtenářství u našich žáků věnujeme poměrně velkou pozornost. Našim hlavním cíle
je probuzení chuti ke čtení a musíme říci, že se nám to daří. Školní knihovna disponuje 
velkým množstvím zajímavých knih, je plně využívána a žáci jeví o knihy stále velký zájem. 
Díky čtenářské dílně jsme se knihami zabývali do hloubky
prostředí příběhových knih. V
postavy, přesně vystihnout jejich hlavní rysy či předvídat, jak to v
dopadne.  
 
Konverzace v anglickém jazyce v
Učení jazyka není jen o čtení a překládání z
hlavně o komunikaci. Náplň tohoto kroužku se dá nádherně vystihnout jedním slovem: 
„akce“! Během celého školního roku si naši nejstarší žáci vyzkoušeli nespočetně mnoho 
didaktických her a aktivit, které byly zaměřeny na mluvení v
ani zpěv anglických písní či aktivní namlouvání anglických videí. Ať už žáci pracovali ve 
dvojici, skupině či samostatně na zadaném úkolu, vždy to bylo s
nasazením. Díky tomu se nebojí anglicky mluvit a to je ten největší úspěch, kterého jsme 
chtěli na počátku plánování tohoto kroužku dosáhnout. 
 
Badatelský kroužek pro žáky 2. 
Badatelský kroužek se letos zaměřil na celoroční objevován
pozorování přírody, tvoření z přírodnin, práci na zahradě, pokusy s vodou, vzduchem, 

potravinami aj. látkami. Činnost klubu 
technických a společenskovědních oborech
možností využití polytechnických pomůcek. 
Rozvíjí se při něm schopnost práce
navrhování a formulace otázek a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádá
a samostatným objevováním vědy prostřednictvím osobní zkušenosti. Také letos jsme se 
aktivně zapojili do environmentálního 
týkající se především třídění a recyklace odpadů.
prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také 
přímou účastí dětí na sběru použitých baterií.
 

jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o poskytnutí dotace 
„Šablony pro MŠ a ZŠ Nezdenice“ ve výši 959 192,- Kč. 
ve škole realizovány níže uvedené kroužky a pedagogové ze ZŠ i MŠ 

projektu. Dále byla poskytnuta dočasná personální podpora 
logoped a v MŠ dočasná personální podpora školního

tablety do MŠ i ZŠ, vizualizéry, interaktivní 3D panel, 
počítačové programy. 

Čtenářská dílna ve 3. ročníku 
Rozvoji čtenářství u našich žáků věnujeme poměrně velkou pozornost. Našim hlavním cíle
je probuzení chuti ke čtení a musíme říci, že se nám to daří. Školní knihovna disponuje 
velkým množstvím zajímavých knih, je plně využívána a žáci jeví o knihy stále velký zájem. 
Díky čtenářské dílně jsme se knihami zabývali do hloubky- zajímali jsme se 
prostředí příběhových knih. V závěru školního roku nebylo těžké definovat hlavní či vedlejší 
postavy, přesně vystihnout jejich hlavní rysy či předvídat, jak to v dané knize všechno 

anglickém jazyce v 5. ročníku 
ní jazyka není jen o čtení a překládání z učebnic či vyplňování pracovních sešitů, ale 

hlavně o komunikaci. Náplň tohoto kroužku se dá nádherně vystihnout jedním slovem: 
„akce“! Během celého školního roku si naši nejstarší žáci vyzkoušeli nespočetně mnoho 
didaktických her a aktivit, které byly zaměřeny na mluvení v konkrétních situacích. Nechyběl 
ani zpěv anglických písní či aktivní namlouvání anglických videí. Ať už žáci pracovali ve 
dvojici, skupině či samostatně na zadaném úkolu, vždy to bylo s obrovskou
nasazením. Díky tomu se nebojí anglicky mluvit a to je ten největší úspěch, kterého jsme 
chtěli na počátku plánování tohoto kroužku dosáhnout.  

pro žáky 2. – 5. ročníku 
Badatelský kroužek se letos zaměřil na celoroční objevování přírodních zákonitostí, aktivní 
pozorování přírody, tvoření z přírodnin, práci na zahradě, pokusy s vodou, vzduchem, 

potravinami aj. látkami. Činnost klubu rozvíjí badatelské dovednosti 
technických a společenskovědních oborech, zvyšuje funkční gramotnosti v těchto oborech s 
možností využití polytechnických pomůcek.  
Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kladení otázek, 
navrhování a formulace otázek a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádá
a samostatným objevováním vědy prostřednictvím osobní zkušenosti. Také letos jsme se 

environmentálního projektu Recyklohraní a celoročně jsme plnili úkoly 
týkající se především třídění a recyklace odpadů. Recyklohraní rozvíjí vztah
prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také 
přímou účastí dětí na sběru použitých baterií. 
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o poskytnutí dotace 
Kč.  

a pedagogové ze ZŠ i MŠ 
Dále byla poskytnuta dočasná personální podpora – 

MŠ dočasná personální podpora školního asistenta. Rovněž 
vizualizéry, interaktivní 3D panel, různé hry, knihy, 

Rozvoji čtenářství u našich žáků věnujeme poměrně velkou pozornost. Našim hlavním cílem 
je probuzení chuti ke čtení a musíme říci, že se nám to daří. Školní knihovna disponuje 
velkým množstvím zajímavých knih, je plně využívána a žáci jeví o knihy stále velký zájem. 

zajímali jsme se o postavy, děj či 
závěru školního roku nebylo těžké definovat hlavní či vedlejší 

dané knize všechno 

učebnic či vyplňování pracovních sešitů, ale 
hlavně o komunikaci. Náplň tohoto kroužku se dá nádherně vystihnout jedním slovem: 
„akce“! Během celého školního roku si naši nejstarší žáci vyzkoušeli nespočetně mnoho 

konkrétních situacích. Nechyběl 
ani zpěv anglických písní či aktivní namlouvání anglických videí. Ať už žáci pracovali ve 

obrovskou chutí a 
nasazením. Díky tomu se nebojí anglicky mluvit a to je ten největší úspěch, kterého jsme 

í přírodních zákonitostí, aktivní 
pozorování přírody, tvoření z přírodnin, práci na zahradě, pokusy s vodou, vzduchem, 

 v přírodovědných, 
funkční gramotnosti v těchto oborech s 

posuzování argumentů, kladení otázek, 
navrhování a formulace otázek a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) 
a samostatným objevováním vědy prostřednictvím osobní zkušenosti. Také letos jsme se 

projektu Recyklohraní a celoročně jsme plnili úkoly 
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu 

prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také 
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Kroužek logiky 
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. 
 

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. 
Dne 6. prosince 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na 
období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 2. etapu pokusného ověřování „Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol“, čj. MSMT-12591/2018-13, jejímž cílem je ověření vlivu 
zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních a přírodovědných 
předmětů na základních školách. 
Do tohoto projektu jsme vstoupili již v předchozím školním roce a rozhodli jsme se v něm 
pokračovat. Díky poskytnutým finančním prostředkům se nám podařilo navštívit hned několik 
míst a absolvovat několik vzdělávacích programů. Celková dotace byla 245 000,- Kč. 

 
Jelikož jsme věděli, jak projekt probíhá, hned na září jsme si rezervovali program v Zámku 
Bučovice. Obratem jsme se ocitli v období renesance zhlédli jsme reprezentační i soukromé 
pokoje zámku, obdivovali jsme výmalbu, dobové oblečení, obrazy a naše chlapce samozřejmě 
uchvátila zbrojnice. Hned pár týdnů poté jsme navštívili jedno z nejvýznamnějších a 
nejkrásnějších měst v našem blízkém okolí- Olomouc. Zde jsme absolvovali komentovanou 
prohlídku stálé expozice Arcidiecézního muzea a novogotickou katedrálu sv. Václava, 
která s muzeem sousedí. V měsíci prosinci nás čekali exkurze dvě. Vzhledem k tomu, že se 
děti těšily na vánoční svátky, ve Skanzenu Strážnice jsme si vybrali vzdělávací program 
„Radujme se, veselme se“ aneb od Adventu do svátku Tří králů. V jednotlivých chaloupkách 
byli průvodci převlečeni v dobových kostýmech a představovali nám tradiční zvyky, pokrmy 
a práce na jihomoravské vesnici v minulém století. Tento návrat do minulosti byl vskutku 
úchvatný. Před odchodem na prázdniny se nám podařilo navštívit ještě Centrum slovanské 
archeologie v Uherském Hradišti, které jsme spojili s návštěvou vánočních trhů. 

Ve druhém pololetí jsme naplánovali dvoudenní návštěvu Prahy. Navštívili jsme 
Vyšehrad, Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, Petřínskou rozhlednu s lanovkou a 
zrcadlovým bludištěm a Národní zemědělské muzeum. Nejenom, že jsme viděli, odkud 
skočil Šemík, kde jsou pochovány naše významné historické osobnosti, jakým způsobem se 
mění stráže před Pražským hradem atd., ale hlavně jsme si vyzkoušeli společné nocování 
daleko od našich domovů. Musíme konstatovat, že to mělo významný vliv na posílení 
vzájemných vztahů (ať už mezi samotnými žáky či ve vztazích žáků s učiteli). K oslavě Dne 
dětí jsme se vydali do Zámku Strážnice, kde jsme viděli zámeckou knihovnu, kapli, lidové 
moravské oděvy či nádherné obrazy slováckého venkova Antonína Frolky. V okolí zámku je 
též anglický park a platanová alej. Ze Strážnice jsme se vydali do nedaleké ZOO v Hodoníně, 
kde je také nádherné lanové centrum pro děti.  
 
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 -

internetu, bezpečnosti zdraví, požární prevencí atd

 Olympiády, soutěže  
recitační, hudební  soutěže,( např
Jana Pivečky, knihovnou Františka Kožíka, Ekocentrem Chrpa, recitační soutěž 
školních družin, hudební soutěž školních družin aj)
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnos
 
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, fotografi
všechny základní údaje o škole.

8.1 Aktivity základní škol
 
24. 9. PRVNÍ NÁVŠTĚVA PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ ANEB ZÁMEK BUČOVICE  
Prohlídka zahrnovala reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. 
Navštívili jsme v přízemí objektu Zaječí pokoj, Venušin sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál 
smyslů, Zbrojnici a přípravnu jídel. Tento výlet dal jistě dětem vhled do pojmu 
„RENESANCE“, a to díky zapojení do projektu MŠMT.
 

 
9. 10. ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC 
Na účastníky zájezdu čekala zážitkově pojatá komentovaná prohlídka části stálé expozice 
Arcidiecézního muzea, novogotická Katedrála sv. Václava i Galerie Šantovka. Vše jsme zažili 
a viděli díky projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.
 
11. 10. VYHODNOCENÍ „PRÁZDNINOVÉHO KUFŘÍKU“ V
Při pasování na čtenáře, na konci 1. ročníku, jsme se s paní knihovnicí Pflegrovou domluvili, 
že se přijdeme ve 2. třídě pochlubit s vypracovaným prázdninovým kufříkem. 
úkol splnily, čekalo ocenění. 
 

- seznamování žáků s problematikou jiných kultur, nebezpečí 
internetu, bezpečnosti zdraví, požární prevencí atd 

  - účast na sportovní olympiádě školních družin, výtva
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) 

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. 

školy 

PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ ANEB ZÁMEK BUČOVICE  
rohlídka zahrnovala reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. 

zemí objektu Zaječí pokoj, Venušin sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál 
smyslů, Zbrojnici a přípravnu jídel. Tento výlet dal jistě dětem vhled do pojmu 
„RENESANCE“, a to díky zapojení do projektu MŠMT. 

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC  
jezdu čekala zážitkově pojatá komentovaná prohlídka části stálé expozice 

Arcidiecézního muzea, novogotická Katedrála sv. Václava i Galerie Šantovka. Vše jsme zažili 
a viděli díky projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.

CENÍ „PRÁZDNINOVÉHO KUFŘÍKU“ V KNIHOVNĚ
Při pasování na čtenáře, na konci 1. ročníku, jsme se s paní knihovnicí Pflegrovou domluvili, 
že se přijdeme ve 2. třídě pochlubit s vypracovaným prázdninovým kufříkem. 
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problematikou jiných kultur, nebezpečí 

účast na sportovní olympiádě školních družin, výtvarné 
pravidelně vyhlašované nadací 

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

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 

e ze všech akcí školy i 

PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ ANEB ZÁMEK BUČOVICE   
rohlídka zahrnovala reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. 

zemí objektu Zaječí pokoj, Venušin sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál 
smyslů, Zbrojnici a přípravnu jídel. Tento výlet dal jistě dětem vhled do pojmu 

jezdu čekala zážitkově pojatá komentovaná prohlídka části stálé expozice 
Arcidiecézního muzea, novogotická Katedrála sv. Václava i Galerie Šantovka. Vše jsme zažili 
a viděli díky projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. 

KNIHOVNĚ 
Při pasování na čtenáře, na konci 1. ročníku, jsme se s paní knihovnicí Pflegrovou domluvili, 
že se přijdeme ve 2. třídě pochlubit s vypracovaným prázdninovým kufříkem. Na děti, které 



 

11. 10.  PRVNÍ POMOC pro prvňáčky 
byl trochu popleta, a tak si způsobil nemálo poranění. Kluci se naučili, jak postupovat, když 
mají zavolat sanitku, jak mají ošetřit raněného, co mu podat a co nikoliv.
 
26. 10. SLAVILI JSME 100. NAROZENINY NAŠÍ REPUBLIKY

 
V BADATELSKÉM KROUŽKU 
Přírodovědný – badatelský kroužek se letos zaměřil na aktivní pozorování přírody, tvoření z 
přírodnin, práci na zahradě, pokusy s vodou,
jsme se aktivně zapojili do projektu Recyklohraní a celoročně jsme plnili úkoly týkající se 
především třídění a recyklace odpadů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 11. SLAVNOST SLABIKÁŘE
V 1. ročníku si děti prožily svůj
 
4. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Mezi vůní jehličí, perníku, medových svíček a bylinek naši milí návštěvníci při tvůrčí práci 
ochutnali pokrmy a oživili tradici ručně vyráběných přání, vánočních ozdob a dárků… 
Zejména dětem jsme tak jistě ve spolupráci se SRPŠ příjemně zkrátili čekání na Vánoce.
 
5. 12. NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ
Jako každý rok zavítal i letos do naší školy Mikuláš s
 
 

pro prvňáčky - medvídek pana záchranáře J. Zemka trochu zlobil a 
byl trochu popleta, a tak si způsobil nemálo poranění. Kluci se naučili, jak postupovat, když 
mají zavolat sanitku, jak mají ošetřit raněného, co mu podat a co nikoliv. 

SLAVILI JSME 100. NAROZENINY NAŠÍ REPUBLIKY  

BADATELSKÉM KROUŽKU OBJEVUJEME PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI
kroužek se letos zaměřil na aktivní pozorování přírody, tvoření z 

přírodnin, práci na zahradě, pokusy s vodou, vzduchem, potravinami aj. látkami. Také letos 
jsme se aktivně zapojili do projektu Recyklohraní a celoročně jsme plnili úkoly týkající se 
především třídění a recyklace odpadů. 

SLAVNOST SLABIKÁŘE  
1. ročníku si děti prožily svůj velký den – užily si „Slavnost Slabikáře“.  

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
Mezi vůní jehličí, perníku, medových svíček a bylinek naši milí návštěvníci při tvůrčí práci 
ochutnali pokrmy a oživili tradici ručně vyráběných přání, vánočních ozdob a dárků… 

ětem jsme tak jistě ve spolupráci se SRPŠ příjemně zkrátili čekání na Vánoce.

NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ 
Jako každý rok zavítal i letos do naší školy Mikuláš s andělem. 
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medvídek pana záchranáře J. Zemka trochu zlobil a 
byl trochu popleta, a tak si způsobil nemálo poranění. Kluci se naučili, jak postupovat, když 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEVUJEME PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI 
kroužek se letos zaměřil na aktivní pozorování přírody, tvoření z 

vzduchem, potravinami aj. látkami. Také letos 
jsme se aktivně zapojili do projektu Recyklohraní a celoročně jsme plnili úkoly týkající se 

 

Mezi vůní jehličí, perníku, medových svíček a bylinek naši milí návštěvníci při tvůrčí práci 
ochutnali pokrmy a oživili tradici ručně vyráběných přání, vánočních ozdob a dárků… 

ětem jsme tak jistě ve spolupráci se SRPŠ příjemně zkrátili čekání na Vánoce. 



 

6. 12. STRÁŽNICKÝ SKANZEN 
Měli jsme zážitkový program Od adventu do svátku Tří kr
programy paměťových institucí do škol“.
 
16. 12. VÁNOČNÍ JARMARK
 
 

 
17. 12. ADVENTNÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
 
Muzejní budova Centra slovanské archeologie ukazuje 
zejména práci Archeologického ústa
zemského muzea, tedy nálezy přímo z našeho regionu
budově Jezuitské koleje – Expozici dějin města jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku a historii města 
Uherského Hradiště. Vědomosti jsme využili při následující 
hře městského informačního centra 
aneb O poklad Přemysla Otakara II.
navštívit vánoční trhy. 
 
 
19. 12. TRADIČNÍ JE VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ŠKOLÁKŮ V 
KNIHOVNĚ 
 
20. 12. VÁNOČNÍ POHLEDNICE OD 3. A 4. ROČNÍKU

 
 

6. 12. STRÁŽNICKÝ SKANZEN  
zážitkový program Od adventu do svátku Tří králů v rámci projektu „Vzdělávací 

programy paměťových institucí do škol“. 

VÁNOČNÍ JARMARK – vystoupení dětí  

ADVENTNÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ  

Muzejní budova Centra slovanské archeologie ukazuje 
zejména práci Archeologického ústavu Moravského 
zemského muzea, tedy nálezy přímo z našeho regionu. V 

Expozici dějin města jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku a historii města 
Uherského Hradiště. Vědomosti jsme využili při následující 

rmačního centra – Hradišťské hledačce 
aneb O poklad Přemysla Otakara II. Neopomněli jsme 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ŠKOLÁKŮ V 

VÁNOČNÍ POHLEDNICE OD 3. A 4. ROČNÍKU 
 
K době adventní jistě patří tradice. I my jsme si je
vytvořili a doufáme, že se nám ji podaří udržet i dále
jsme podruhé zavítali na poštu, kde jsme nakoupili poštovní 
známky a vánoční pohlednice. Vylosovali jsme si mezi sebou 
adresu jednoho spolužáka či paní učitelky a pustili se s
do psaní. Krásnou atmosféru podtrhl sníh, který se z nebe 
spustil, když jsme se vydali vhodit pohlednici do poštovní 
schránky. Pak jsme trpělivě očekávali, kdy se nám psaníčko 
objeví doma ve schránce a od koho vlastně bude.
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álů v rámci projektu „Vzdělávací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I my jsme si jednu 
udržet i dále. Letos 

podruhé zavítali na poštu, kde jsme nakoupili poštovní 
známky a vánoční pohlednice. Vylosovali jsme si mezi sebou 
adresu jednoho spolužáka či paní učitelky a pustili se s radostí 
do psaní. Krásnou atmosféru podtrhl sníh, který se z nebe 
spustil, když jsme se vydali vhodit pohlednici do poštovní 

, kdy se nám psaníčko 
objeví doma ve schránce a od koho vlastně bude.  



 

30. 1. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 
 
Cílem soutěže je vyhledat a ocenit projekty a 
díla, které jsou příkladem pro šetrné 
zacházení se surovinami využitím druhotných 
surovin a materiálů a výrobků po ukončení 
jejich životnosti. Předmětem naší kategorie 
bylo kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. Ze starých věcí jsme vyrobili 
prolézačku, která posloužila malým školákům 
k vítanému protažení a uvolnění během 
přestávek. 
 
 
31. 1. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
 
Jak mám správně dýchat, vyslovovat, stát i 
umělecky přednášet při recitování básně? S 
dětmi pracovaly vyučující českého jazyka v 
jednotlivých třídách, pomáhaly i s výběrem 
zábavných textů. Pochvala a sladká odměna v 
podobě pečeného smajlíku byla pro všechny 
recitátory. 
 
 
 
 
 
 
13. 2. PŘEDŠKOLÁCI NA NÁVŠTĚVĚ
Výhodou naší malotřídní školy je to, že si předškolní děti již před zápisem do 1. třídy mohou 
vyzkoušet, jaké to bude, až budou školákem či školačkou. Parta Klapzubáků 1. ročníku se jich 
ráda ujala a předvedla, co všechno již umí.
 
15. 2. UŽÍVÁME SI NOVÉ STAVEBNICE VE TŘÍDÁCH

 
16. 4. KARNEVALOVÉ HEMŽENÍ
Děkujeme členům SRPŠ za veselé odpoledne!
 
 
 

DŮ NA ZDROJE – TO JE VÝZVA! 

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit projekty a 
díla, které jsou příkladem pro šetrné 
zacházení se surovinami využitím druhotných 
surovin a materiálů a výrobků po ukončení 

Předmětem naší kategorie 
í využití výrobků s ukončenou 

Ze starých věcí jsme vyrobili 
malým školákům 

k vítanému protažení a uvolnění během 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

Jak mám správně dýchat, vyslovovat, stát i 
y přednášet při recitování básně? S 

dětmi pracovaly vyučující českého jazyka v 
jednotlivých třídách, pomáhaly i s výběrem 
zábavných textů. Pochvala a sladká odměna v 
podobě pečeného smajlíku byla pro všechny 

PŘEDŠKOLÁCI NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE 
Výhodou naší malotřídní školy je to, že si předškolní děti již před zápisem do 1. třídy mohou 
vyzkoušet, jaké to bude, až budou školákem či školačkou. Parta Klapzubáků 1. ročníku se jich 
ráda ujala a předvedla, co všechno již umí. 

SI NOVÉ STAVEBNICE VE TŘÍDÁCH 
 
Dítě je jako „houba“, všechny informace nasává do sebe a 
nezřídka nás překvapí, co vše si zapamatovalo. Podpořili 
jsme tedy naše žáky v jejich životním objevování a 
dopřáli jsme jim dostatek motivace a podnětů k jejich 
nasávání i během přestávek mezi vyučovacími hodinami.
 
 
 

KARNEVALOVÉ HEMŽENÍ                       
Děkujeme členům SRPŠ za veselé odpoledne! 
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Výhodou naší malotřídní školy je to, že si předškolní děti již před zápisem do 1. třídy mohou 
vyzkoušet, jaké to bude, až budou školákem či školačkou. Parta Klapzubáků 1. ročníku se jich 

Dítě je jako „houba“, všechny informace nasává do sebe a 
nezřídka nás překvapí, co vše si zapamatovalo. Podpořili 
jsme tedy naše žáky v jejich životním objevování a 
dopřáli jsme jim dostatek motivace a podnětů k jejich 

vání i během přestávek mezi vyučovacími hodinami. 



 

 
5. 4. UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Ačkoliv jsme si u úklidu pěkně „mákli“, odešli jsme z
akce s mnohem větší energií a s úsměvem na rtech. 
Odstranili jsme totiž z našeho okolí nebezpečné hrozby 
pro zvířata, rostliny, naše sousedy a ještě nás to bavilo!
 
9. 4.  ZDOBENÍ VELIKONOČNÍ BŘÍZKY
Vydali jsme se nazdobit velikonoční břízku před Obecní 
úřad. Zkrášlili jsme ji neobvyklými barevnými 
kraslicemi. Připomněli jsme si tak velikonoční tradici a 
přivítali jaro. 
 
12. 4. DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Čtvrťáci se i letos zúčastnili výuky základů dopravních pravidel, aby mohli získat „Průkaz 
cyklisty“. Vyzkoušeli si praktickou jízdu zručnosti na dopravním hřišti, dodržování pravidel i 
teoretické znalosti v oblasti silničního provozu.
 
13. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK
Tentokrát v duchu písniček z pohádek a dětských 
filmů. 
 
17. 4. VYNÁŠENÍ MORENY
Příkladem pěkné spolupráce OÚ Nezdenice, 
souboru Nezdeňánek a ZŠ Nezdenice bylo 
vynášení Moreny od OÚ do řeky Olšavy. „Byla 
zima mezi náma, ale už je za horama.“ Tak jsme 
si notovali cestou… 
 
2., 3. 5. ŠKOLÁCI NOCOVALI 
 
Ubytovali jsme se ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr.
jsme pak viděli románskou rotundu sv. Martina, vychutnali jsme si krásný výhled na matičku 
Prahu, prošli jsme hřbitov a Slavín.
Díky jízdě metrem jsme zvládli procházku kolem b
architektonické styly minulého tisíciletí
vlastivědy. Pak jsme putovali na Petřín, kde se tyčí vysoká rozhledna. Svezli jsme se lanovou 
dráhou na Újezd i zpět a fandili jsme hbité veverce. Ani v zrcadlovém bludišti nikdo 
nezabloudil, zato byla legrace. Následující den jsme procházeli 

4. 4. ZE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ
Nastávající prvňáčky jsme ve škole při zápisu 
přivítali pohádkou O FERDOVI MRAVENCOVI A 
BERUŠCE. Děti za splnění všetečných úkolů 
dostávaly jednotlivé dílky skládanky s obrázkem 
koníka. Po sestavení obrázku je čekala velká 
odměna. 
 
 
 
 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 
Ačkoliv jsme si u úklidu pěkně „mákli“, odešli jsme z 
akce s mnohem větší energií a s úsměvem na rtech. 
Odstranili jsme totiž z našeho okolí nebezpečné hrozby 

sousedy a ještě nás to bavilo! 

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍ BŘÍZKY 
nazdobit velikonoční břízku před Obecní 

řad. Zkrášlili jsme ji neobvyklými barevnými 
kraslicemi. Připomněli jsme si tak velikonoční tradici a 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
letos zúčastnili výuky základů dopravních pravidel, aby mohli získat „Průkaz 

cyklisty“. Vyzkoušeli si praktickou jízdu zručnosti na dopravním hřišti, dodržování pravidel i 
teoretické znalosti v oblasti silničního provozu.  

13. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK  
pohádek a dětských 

17. 4. VYNÁŠENÍ MORENY 
Příkladem pěkné spolupráce OÚ Nezdenice, 
souboru Nezdeňánek a ZŠ Nezdenice bylo 
vynášení Moreny od OÚ do řeky Olšavy. „Byla 
zima mezi náma, ale už je za horama.“ Tak jsme 

NOCOVALI V PRAZE  

ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. Na památn
viděli románskou rotundu sv. Martina, vychutnali jsme si krásný výhled na matičku 

Slavín. Užili jsme si dětské hřiště „Ze starých pověstí českých“.
Díky jízdě metrem jsme zvládli procházku kolem budov Pražského hradu -
architektonické styly minulého tisíciletí, takže máme báječné podklady nejen pro výuku 

Pak jsme putovali na Petřín, kde se tyčí vysoká rozhledna. Svezli jsme se lanovou 
dráhou na Újezd i zpět a fandili jsme hbité veverce. Ani v zrcadlovém bludišti nikdo 

, zato byla legrace. Následující den jsme procházeli Národním zemědělsk
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ZE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ 
Nastávající prvňáčky jsme ve škole při zápisu 

DOVI MRAVENCOVI A 
BERUŠCE. Děti za splnění všetečných úkolů 
dostávaly jednotlivé dílky skládanky s obrázkem 
koníka. Po sestavení obrázku je čekala velká 

letos zúčastnili výuky základů dopravních pravidel, aby mohli získat „Průkaz 
cyklisty“. Vyzkoušeli si praktickou jízdu zručnosti na dopravním hřišti, dodržování pravidel i 

a památném Vyšehradu  
viděli románskou rotundu sv. Martina, vychutnali jsme si krásný výhled na matičku 

„Ze starých pověstí českých“. 
- zastupují všechny 

, takže máme báječné podklady nejen pro výuku 
Pak jsme putovali na Petřín, kde se tyčí vysoká rozhledna. Svezli jsme se lanovou 

dráhou na Újezd i zpět a fandili jsme hbité veverce. Ani v zrcadlovém bludišti nikdo 
zemědělským 



 

muzeem, které nabízí unikátní pohled na zemědělství a vše, co zahrnuje 
vodu a půdu v krajině, myslivost, rybářství

 
10. 5. HLEDÁME FOTBALOVÉ HVĚZDIČKY 
Byli jsme pozváni do Rudic na sportovní dopoledne, které pořádala TJ Rudice pod záštitou 
FAČRu /Fotbalová asociace České republiky/s názvem „Hledáme fotbalové hvězdičky“. Na 
hřišti byly připraveny stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou obratnost, pos
rychlost a hru s míčem. Nakonec byli všichni odměněni zlatou medailí a sladkostí.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nabízí unikátní pohled na zemědělství a vše, co zahrnuje – traktory, péči o 
vodu a půdu v krajině, myslivost, rybářství, gastronomii. Doma bylo co vyprávět…

HLEDÁME FOTBALOVÉ HVĚZDIČKY – TJ RUDICE 
pozváni do Rudic na sportovní dopoledne, které pořádala TJ Rudice pod záštitou 

FAČRu /Fotbalová asociace České republiky/s názvem „Hledáme fotbalové hvězdičky“. Na 
hřišti byly připraveny stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou obratnost, pos

Nakonec byli všichni odměněni zlatou medailí a sladkostí.
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traktory, péči o 
co vyprávět… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozváni do Rudic na sportovní dopoledne, které pořádala TJ Rudice pod záštitou 
FAČRu /Fotbalová asociace České republiky/s názvem „Hledáme fotbalové hvězdičky“. Na 
hřišti byly připraveny stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou obratnost, postřeh, 

Nakonec byli všichni odměněni zlatou medailí a sladkostí. 



 

NOVÝ KERAMICKÝ KROUŽEK MÁ KRÁSNÁ DÍLKA
Od 2. pololetí pracují děti v keramickém kroužku pod vedením paní učitelky Ťulpíkové, která 
zřídila novou dílnu. 
 

 
 
UČÍME SE ZDRAVOVĚDU, UČÍME SE PRO ŽIVOT
 
Naši čtvrťáci a zejména páťáci se 
poskytnout pomoc člověku, který je v nesnázích. Mají za 
sebou kurz s paní záchranářkou Pavlou Sudkovou a panem 
záchranářem Josefem Zemkem, kterým tímto vř
 
 
31.5. ŠKOLNÍ VÝLET DO STRÁŽNICE A 
HODONÍNA  
 
Ve Strážnici jsme viděli zámeckou knihovnu, kapli, výstavu s 
názvem Lidový oděv na Moravě. Zde se děti mohly obléct do 
částí lidových krojů nebo skládaly domino s
anglický park a platanová alej. Také jsme se prošli kolem Baťova kanálu s
plavebními komorami, židovského hřbitova a synagogy. 
zejména ze surikat, bílých lvů a tygrů, různých druhů papoušků i sov. Překv
krokodýlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERAMICKÝ KROUŽEK MÁ KRÁSNÁ DÍLKA 
Od 2. pololetí pracují děti v keramickém kroužku pod vedením paní učitelky Ťulpíkové, která 

UČÍME SE ZDRAVOVĚDU, UČÍME SE PRO ŽIVOT   

Naši čtvrťáci a zejména páťáci se v dubnu a květnu učili 
poskytnout pomoc člověku, který je v nesnázích. Mají za 
sebou kurz s paní záchranářkou Pavlou Sudkovou a panem 
záchranářem Josefem Zemkem, kterým tímto vřele děkujeme. 

ŠKOLNÍ VÝLET DO STRÁŽNICE A ZOO 

zámeckou knihovnu, kapli, výstavu s 
názvem Lidový oděv na Moravě. Zde se děti mohly obléct do 
částí lidových krojů nebo skládaly domino s tématikou lidových krojů. V okolí zámku je 
anglický park a platanová alej. Také jsme se prošli kolem Baťova kanálu s 
plavebními komorami, židovského hřbitova a synagogy. V ZOO Hodonín jsme měli radost
zejména ze surikat, bílých lvů a tygrů, různých druhů papoušků i sov. Překv
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Od 2. pololetí pracují děti v keramickém kroužku pod vedením paní učitelky Ťulpíkové, která 

okolí zámku je 
 loděmi, 

ZOO Hodonín jsme měli radost 
zejména ze surikat, bílých lvů a tygrů, různých druhů papoušků i sov. Překvapil nás i žralok s 



 

 
13.6. KLAPZUBÁCI NA UKÁZCE VÝCVIKU DRAVCŮ 
V ZÁHOROVICÍCH, hřištích a na kyselce.
 
 
21. 6. Pátý ročník byl na EXKURZI 
 
 
25. 6. NAŠI PRVŇÁČCI  BYLI PASOVÁNI NA ČTENÁŘE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 6. UKONČILI JSME PLAVECKÝ KURZ NA CPA DELFÍN V
 
27. 6. LOUČENÍ S PÁŤÁKY, PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Páťáci si letos připravili pro mladší děti netradiční sportovní hry.
 

    6. 6. 2019 ATLETICKÁ SOUTĚŽ 
 
 
„O pohár starosty města Uh. Brod.“ Zápolilo se v
disciplínách: v běhu na 60 m, skoku z místa, hodu plným 
míčem, hodu tenisovým míčkem, skoku dalekém a 
štafetách. 
 
 

KLAPZUBÁCI NA UKÁZCE VÝCVIKU DRAVCŮ 
, hřištích a na kyselce. 

EXKURZI na ZŠ v Šumicích. 

BYLI PASOVÁNI NA ČTENÁŘE  

26. 6. UKONČILI JSME PLAVECKÝ KURZ NA CPA DELFÍN V UH. BRODĚ.

LOUČENÍ S PÁŤÁKY, PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 
Páťáci si letos připravili pro mladší děti netradiční sportovní hry. 

zapsala: Jana Miková
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ATLETICKÁ SOUTĚŽ  

Zápolilo se v těchto 
v běhu na 60 m, skoku z místa, hodu plným 

míčem, hodu tenisovým míčkem, skoku dalekém a 

UH. BRODĚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

zapsala: Jana Miková 
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8.3.Aktivity mateřské školy:  
 
 
Od nového školního roku jsme začali pracovat podle nového školního vzdělávacího programu 
s názvem „Školička pana Knoflíčka“. Název ŠVP je inspirovaný díky tomu, že v Nezdenicích 
byla dílna na knoflíky. Základní škola navíc uskutečnila ve spolupráci s českou televizí 
projekt a proběhlo zde vysílání pořadu Šikulové. To vše nás inspirovalo k nové koncepci ŠVP 
PV. Knoflíček představuje tvar kruhu, celku, který znamená soudržnost dětí, rodiny, 
pedagogických i nepedagogických pracovníků, základní školy a mateřské školy a vlastně 
všech lidí, kteří se jakkoli podílí na chodu mateřské školy, životě v Nezdenicích a výchovně 
vzdělávacího procesu. V ŠVP jsou zachyceny veškeré cíle, kompetence, očekávané výstupy, 
které by děti měly zvládnout hravou formou, jež jsou zahrnuty v integrovaných blocích na 
dané určité období, které jsou podrobněji rozpracované v třídním vzdělávacím programu. 
Ve školním roce 2018/2019 do mateřské školy bylo zapsáno celkem 33 dětí, z toho 8 dětí před 
nástupem PŠD, 10 dětí středního věku a 15 nejmladších dětí. V průběhu roku se dvě děti 
odhlásily a čtyři přihlásily, z toho dvě děti předškolního věku. Celkem deset dětí z Rudic a 25 
dětí z Nezdenic. 
Během tohoto školního roku naši školku navštívili herci s pohádkami a naučnými programy. 
Děti ve spolupráci se školáky připravily pro rodiče nejen vystoupení na vánočním a 
velikonočním jarmarku, ale i akce pro celou rodinu – vánoční dílničky, nebo hravé odpoledne 
s pasováním předškoláků na školáky a loučení s páťáky. 
Akce, kterých jsme se s dětmi zúčastnili: 
 
8. 10 Ukázka canisterapie 

Hned v úvodu týdne jsme přivítali v naší MŠ návštěvu – cvičitelku psů pro CANISTERAPII 
paní Michaelu Novou se svým pejskem Tessie. Kromě ukázky canisterapie cvičitelkou měly 
děti možnost samy se s pejskem sblížit – pohladit si ho, lehnout si na něj, překročit ho, 
podlézt ho a nabídnout mu piškot. Děti byly velmi nadšené a odnesly si z tohoto setkání nejen 
příjemné zážitky, ale i některé důležité poznatky o psech a setkání s nimi. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. Společné tvoření rodičů a dětí z dýní 

Ve středu proběhlo v naší MŠ zábavné odpoledne – výroba dýňových strašidýlek. Rodiče 
spolu s dětmi tvořili různorodé dýňové strašidla. S pomocí různých přírodnin, ozdůbek a 
dekorací vytvořili pestrou výstavu dýni, která nám zdobí šatnu dětí v naší mateřské škole. 
Akce se zdařila, vládla tvořivost a příjemná atmosféra. 
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6. 11.  Drakiáda v MŠ 

27. 11. Divadlo v MŠ - vánoční pohádka (divadlo Hodonín) 

4. 12 Adventní dílničky 

5. 12 Mikulášská nadílka 

Jako každý rok zavítal i letos do naší MŠ Mikuláš a anděl. Děti byly statečné a odvážně 
zpívaly mikulášské písničky. Za to jim Mikuláš nadělil krásné balíčky plné dobrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 12. Vystoupení dětí na vánočním jarmarku 

19. 12. Vystoupení dětí v DPS 

21. 1. Divadlo v MŠ „Šikulka“ – pohádky „O bráškovi a umíněné sestřičce“, „O 

zatoulaném koťátku“, „O zvířátkách a odpadcích“ 

13. 2. Návštěva předškoláků v ZŠ 1. třída 

21. 2. Přednáška o předškolní zralosti 
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22. 2. Karneval v MŠ 

Již od rána se scházely do vesele vyzdobené třídy různé pohádkové postavy – princezny, víly, 
kouzelníci… aj. Tance v rytmu diskotéky se střídaly s různými soutěžemi, nescházelo také 
něco „na zub“. Vládla radostná atmosféra a všichni si tento den pěkně užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 3. Vynášení Moreny 

21. 3. Divadlo v UB – Pojďte pane, budeme si hrát 

25. 3. Exkurze za domácími zvířátky 

9. 4. Zdobení břízky 

13. 4. Vystoupení dětí na velikonočním jarmarku 

16. 4. Vystoupení dětí v DPS 

30. 4. Slet čarodějnic v MŠ 
V úterý 30. 4. se do čarodějnicky vyzdobené mateřské školy začali scházet malí čarodějové a 
čarodějnice. Čekal je den plný zábavy. Nejdříve se všichni nasvačili u „čarovné hostiny“, kde 
ochutnali i „kouzelný lektvar“. Pak následovaly různé soutěže, úkoly i let na čarovném 
koštěti. Nechybělo také kouzlení a čarování – výroba kouzelných lektvarů. Na závěr si všichni 
společně zatancovali. Za svou snahu byli malí čarodějové a čarodějnice odměněni 
„čarodějnickým vysvědčením“. 
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7. 5.   Den matek v MŠ 

10. 5.  Zábavné dopoledne v Rudicích („Hledáme nové fotbalové hvězdičky“) 

 

21. 5. Školní výlet do Hodonína 

V úterý 21. května jsme se vypravili na výlet do 
Hodonína. Již cestou autobusem byly děti plné 
očekávání toho, co dnes prožijí. Nejdřív jsme navštívili 
„Přístaviště u jezu“ v Hodoníně, kde se děti jako piráti 
pod vedením „hlavního piráta ČERNOVOUSE“ plavily 
lodí po řece Moravě. Cestou se seznamovaly s různými 
pirátskými znalostmi a dovednostmi jako je 
kormidlování lodi, orientace v lodní mapě aj. Po 
vylodění na „pustém ostrově“ hledaly truhlu s pokladem, 
o který se rozdělily. Na zpáteční cestě dostal každý 
„pirátský diplom“.        
 

 
 
 
Poté následovala prohlídka ZOO v 
Hodoníně, kde si děti prohlédly různá 
exotická i jiná zvířata. Nejvíce je ale zaujaly 
šelmy – tygři a bílí lvi. Domů jsme se vraceli 
unavení, ale spokojení a plní krásných 
zážitků. 
 

31. 5. Den dětí v MŠ 

 

6. 6. Vycházka do Záhorovic ke kyselce 

11. 6. Balónkový klaun 

27. 6.  Rozloučení s páťáky a pasování předškoláků na školáky 
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Dentální hygiena – v první polovině školního roku proběhlo šest návštěv dentální 

hygienistky v naší MŠ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plavání – děti se v první polovině školního roku měly možnost  jedenkrát týdně účastnit 
plavání v Aquaparku  Delfín v Uherském Brodě.  

zapsala Michaela Bobčíková 
 
  
8.4  Volnočasové aktivity školní družiny  
 
V září bylo zapsáno do ŠD 40 dětí. Navštěvovali ji žáci 1 – 5 ročníku. Z 1.třídy 9 žáků, 
z 2.třídy 10 žáků, z 3.třídy 11 žáků, z 4.třídy 4 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, Badatelský, Čtenářská dílna, Keramický a Náboženství. 
 
S novým školním rokem začala v naší družině i nová celoroční 
hra s názvem „Robinsoni“ První týden jsme věnovali 
seznamování s prváčky. Stejně jako Robinsoni i oni 
prozkoumávali ostrov, na který se dostali. Naštěstí nebyla naše 
družina pustá a už vůbec ne neobydlená. Čekalo jich zde 
spousta her, zábavy a nových kamarádů. 
 
Přežití na pustém ostrově si žádalo šikovnost a dobrou fyzičku. 
Proto jsme 19. 9. 2018 uspořádali soutěž „Robinsonův trojboj“, 
ve kterém si děti vyzkoušely rybolov, přeskakování 
rozvodněného potoka a musely postavit jeskyni. Z každé třídy 
jsme odměnili tři nejzdatnější Robinsony. 
 
Podzimní náladu jsme si zpestřili „Pečením štrůdlů“ ze 
sladkých podzimních jablíček. Všechny děti byly moc šikovné, jablíčka si nastrouhaly, těsta 
rozválely i zavinuly. 
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Naše družina velmi ráda navštěvovala sportovní halu, ve 
které jsme si uspořádali „Družinkové odpoledne“ plné 
energie, zábavy a hlavně pohybu. 
 
 
Poslední týden v říjnu haloweenská nálada zavládla i u 
nás ve školní družině. V hlavní roli byly strašidla, dýně a 
lístkový skřítci. 
 
Stromy v parku pomalu opadávaly a všude byla záplava 
zářivě barevných listů. 
Všechny barvy přírody byly na podzim kouzelné, pustily jsme je do školní družiny a nechaly 
naše děti tvořit. 
 
Opět jsme letos uspořádali dětmi oblíbenou družinkovou akci „Stavění domečků pro 
zvířátka“. Park byl plný přírodnin a 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako každý rok, i letos jsme uspořádali tzv. „Žabkování“. Ve školní družině se více než týden 
točilo švihadlem. Jak ve třídě, tak i ve sportovní hale se cvičilo a trénovalo ostošest. Děti 
skákaly nejen sounož, ale i jednonož, střídavě s meziskokem, koníka anebo sestavy. Také 
jsme si hodně pohráli skákáním v kole, ve kterém uprostřed točila švihadlem paní 
vychovatelka a na okraji se muselo včas přeskočit. 
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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 4. 12. 2018 konaly  
„Adventní dílničky“, na které jsme 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. 
 
Adventní čas v naší družině si děti vyplnily výrobou krásných vánočních dárečků, přáníček, 
strojením stromečku a čekáním na Ježíška. A také přišel. Pod stromečkem se objevila štědrá 
nadílka dárků – potěšily nás stolní a společenské hry, hrací multifunkční stůl a stavebnice, 
které nám zpestřily čas strávený v družině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“.  
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Školní družina oslavila čas masopustu „Dětským karnevalem“. Po obědě se děti převlékly do 
kostýmů a karneval mohl začít.. S největším nadšením si děti posílaly nafouknutý balónek. 
Nechyběl ani slalom s míčkem a lžící, putující klobouk nebo skákání v pytli. A samozřejmě 
za všechno to dětské snažení nechyběla ani sladká odměna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 3. 2019 se uskutečnila tradiční přehlídka zpěváčků lidových písní - 
 „Brodský zpěváček“, tentokrát již 27. ročník. 
Opět jsme se sešli na Domu dětí a mládeže, který nám poskytl nejen technické zázemí, ale i 
příjemné prostory. Některé z našich dětí nejen zpívaly, ale také hrály na hudební nástroje. 
Všichni zpívali s radostí a byli odměněni spontánním potleskem. Přišla se na nás podívát 
regionální televize Slovácko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duben byl plný vycházek do přírody, pozorovali jsme a určovali jarní květiny a vyprávěli si o 
stavbách a hnízdění ptáků. 
Kromě velikonočních koled a říkanek jsme se věnovali velikonočnímu tvoření. Vyráběli jsme 
velikonoční vajíčka, zajíčky a kuřátka, papírové tulipány a květy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní družinka svůj volný čas nejraději tráví na školní zahradě. 
Děti relaxují na lanových herních prvcích, houpačkách, v zahradním domečku nebo hrají 
různé míčové hry. 
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Přirozenou cestou tak rozvíjí své sportovní dovednosti, podporují rovnováhu, koordinační a 
silové schopnosti i orientaci v prostoru. 
 
 
„Vynášení Moreny“. Jarní nálada a nadšení zahnat paní zimu na několik měsíců pryč nás 
doprovázela na cestě k řece Moravě. Průvod dětí v čele s bílou krasavicí, doprovázený jarními 
písničkami a básničkami nadšeně dopochodoval na místo činu. Pohledem z mostu jsme 
vyhodnotili nejsilnější místo proudu řeky a Morena letěla vzduchem! Dopadla na hladinu řeky 
a po proudu se vzdalovala víc a víc. Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Tak jsme si 
notovali na cestě zpět do školy. V představách jsme se těšili na sluníčko, barevné voňavé 
květy, kšiltovky a trička, prostě na teplé jarní dny. A taky na léto a hlavně na prázdniny! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreslení křídami na chodník před Základní školou patří mezi tradiční činnosti naší veselé 
družinky. Letos bylo na téma „Za zvířátky do ZOO“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při aktivitách a hrách během roku jsme rozvíjeli obratnost, rychlost, prostorovou orientaci, 
smyslové vnímání, respektování druhého, spolupráce a komunikace ve skupině a 
sebehodnocení. 
Ve třídě si většinou vyprávíme, vysvětlujeme si různá přísloví a pranostiky, tvoříme a 
vyrábíme, hrajeme společenské, konstruktivní a stolní hry. 

zapsala: Radka Polanská 
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8.5  Plánované akce pro děti, rodiče a veřejnost: 
 
Prezentace školy na adventních dílničkách, vánočním a 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. 
 
 

8.6  Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty 
 

 získání průkazu cyklisty - Dopravní hřiště v Uh. Brodě 

 základy první pomoci – manželé Zemkovi  

 besedy, programy pro děti - knihovna obce Nezdenice  

 ekologické projekty - Vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica, Hostětín 

 knihovna Františka Kožíka – účast na soutěžích, návštěva knihovny 

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

 Hasičský sbor místních hasičů 

 zapojení přírodovědného kroužku do ekologických aktivit - Recyklohraní  

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

 soutěže a akce pravidelně vyhlašované nadací Jana Pivečky (výtvarná soutěž, základy 
první pomoci) 

 

8.7  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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9. Prevence sociálně patologických jevů 
 
 

Ve školním roce 2018/2019  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 

 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.) 
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Trvale se zaměřujeme na podporu smysluplného trávení volného času. Žáci 1.- 5. ročníku 
mohli aktivně navštěvovali školní družinu, která je vedena paní vychovatelkou Radkou 
Polanskou. I v letošním roce byly žákům nabízeny zájmové kroužky, které vedli pedagogové 
ZŠ: 

 badatelský 

 kroužek sportovních her 

 náboženství 

 klub zábavné logiky 

 čtenářská dílna 

 konverzace v anglickém jazyce 

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 2018/2019 se nám dařilo naplňovat stanovené cíle. Pokračovali jsme v 2. 
etapě pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Tento 
projekt má mimo jiné výrazný vliv při prevenci sociálně patologických jevů. Opět jsme se 
zaměřili hlavně na budování přátelských vztahů a respektování druhého napříč všemi ročníky 
ve škole. K tomuto nám přispěl hlavně dvoudenní výlet do Prahy, kde žáci nocovali mimo své 
domovy. Tento výlet měl významný vliv na posílení vzájemných vztahů ve škole.  
 

10.   Materiálně technická oblast 
 
Pro základní školu se zakoupila nová tabule s diaprojektorem a vizualizérem, 10 tabletů pro 
výuku,  počítačové výukové programy, velké boxy LEGA, stavebnice SEVA, různé 
didaktické pomůcky, nový učitelský stůl s pojízdnými kontejnery. 
Do mateřské školy jsme zakoupili interaktivní 3D panel s výukovými programy, úpravou 
prostor vzniklo více tematicky zaměřených koutků – čtenářský koutek s možností relaxace, 
hrací koutek, pořídili jsme také nové koberce, koberec s dopravní tématikou, relaxační a 
balanční prvky, hry a didaktické pomůcky. Do umývány přibyly nové věšáky na ručníky. 
na školní zahradu 2 fotbal. Branky a nové posezení se slunečníky a trampolína sport.  
Nezapomněli jsme na nové venkovní vybavení - koloběžky, odrážedla, přilby, dětský 
semafor, míče. Instalovali jsme také venkovní zdroj pitné vody, kde vznikl koutek pro pitný 
režim i hygienu. 
Školní družina získala nový nábytek, vytvořil se čtenářský koutek s pohovkou. Pořídila se i 
tabule s počítačem, dataprojektorem a vizualizárem, 10 tabletů, dokoupily se stolní hry a 
didaktické pomůcky. 
Dále se zakoupila konferenční skládací židle, křesla, vysavač, nerezový stůl do školní jídelny, 
lednička. 
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11.   Rozbor hospodaření rok 2018 
         

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 
 
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 2018   6.282.354,00 Kč 
V tom dotace :    VP paměť institucí     175.906,--   
  šablony ESF - vzděl.pro konkurenci 192.872,-- 
  šablony ESF - II. ZŠ a MŠ  312.162,-- 
 
Dotace                5.601.414,-- Kč 
         
V tom  : Platy         3970860 
  OPPP         82000     
  Odvody         1346473 

Odvody FKSP                  79735         
  ONIV         122346 
 
 
ONIV – jednotlivě 
výdaje na učebnice ,hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky           84804 
školení a semináře DVPP                      3210 
cestovné             1205 
plavání žáků             0 
náhrada za nemoc v průběhu roku          15899 
zákonné pojištění zaměstnanců          15828 
OOOP                         1400 
Celkem                        122346 
 
 
Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2018. 
Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 
 
Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2018   1.373.595,63 
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V tom : dotace od zřizovatele   900000 
  stravné     337954 
  výnosy z hl.činnosti-ván.dílny  2890    
  školné MŠ a ŠD   112000 
  úroky z účtu               751,63 
  čerpání z rezervního fondu  20000  
                                                          1373595,63 
 
Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 
501 spotřeba materiálu          124042,31 
501 potraviny            337689,29 
502 spotřeba energie           247181 
511 opravy a údržba               14557 
512 cestovné                1691 
513 náklady na reprezentaci            360 
518 služby                       299318,32 
521 mzdové náklady                      189594 
524 zákonné odvody                        61199 
525 pojištění pracovního úrazu                         7611 
527 jiné sociální náklady                         5063 
551 odpisy HIM                        0 
558 DDHM               74269,50 
-                                               1362575,42 
 
Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  7655949,63 
      Výdaje :  7644929,42 
 
Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji 
je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2018 je tvořený hospodářský výsledek celkem 
v částce 11.020,21 Kč   
 
Stav zásob k  31.12.2018 
 
Základní škola stav pokladní hotovosti  8.276,-- 
   stav poštovních známek     532,-- 
   stav čistících prostředků   4.493,40 
 
Školní jídelna  sklad potravin    14.454,77 
 
Na účtu 311 – Odběratelé nejsou žádné pohledávky. 
 
Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2019 
  celkem  99.737,55 Kč 
 
 
Zpracovala: T.Jančová,účetní 
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12. Závěr výroční zprávy 

 
Žijeme v době, která otevírá nespočet možností. Máme materiální dostatek, věda dosahuje 
neuvěřitelných výsledků, technologie stárnou ve chvíli, kdy se dostanou do obchodů, 
z domova máme na dosah informace z celé zeměkoule. Ale navzdory tomu máme kolem sebe 
čím dál více lidí, kteří nedovedou vyřešit konflikt normálním způsobem a jednají agresivně, 
vnímají vzájemné mezilidské vztahy jako boj o moc, mají nedostatek pocitu úspěšnosti, 
pociťují křivdu, sebelítost, zklamání, jsou nešťastní. V kontaktu s životní realitou selhávají.  
Aby naše děti v dnešní době uspěly a byly spokojené, musíme je učit nejen vědomostem, ale 
také komunikaci, pružnosti, psychické odolnosti, sociální zdatnosti, spolupráci. 
Ačkoliv jsme škola maličká, snažíme se našim žákům neustále zlepšovat podmínky pro jejich 
výchovu, vzdělávání a samozřejmě podpořit co nejvíce jejich vlastní osobnostní rozvoj. 
Učení se akademickým dovednostem, které postrádají bezprostřední souvislost s běžným 
životem, sice umožňuje žákům napsat dobře určitý test, ale nepomůže jim v řešení reálných 
situací. Proto je učíme plánovat, organizovat, vyhledávat, zpracovávat a třídit informace. 
Pracujeme se vztahy žáků ve třídě, tvoříme společně se žáky pravidla a následně je 
upevňujeme. Vedeme žáky k neagresivnímu řešení konfliktů, snažíme se mít smysluplné         
a realizovatelné požadavky, respektující postoj. 
Našim cílem je vytváření bezpečného, přátelského prostředí a pěstování pěkných 
mezilidských vztahů.  
Aby nadšení žáků nevyprchalo, stále vymýšlíme nové podněty, které dělají školu místem, 
kam se všichni rádi vrací. Aktuálně v rámci tříd realizujeme celoroční motivační projekty a 
hry, při nichž stavíme na hlavních principech a koncepci školy- přátelství, podpoře a 
spolupráci. 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. 
Za velmi důležitou oblast také považujeme velmi úzkou spolupráci s rodinou, prohlubování 
komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žáky založených na vzájemné důvěře a 
úctě.  
 
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: 27. 08. 2018 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 29. 08. 2018 
 
Schváleno školskou radou dne: 31. 8. 2018 
 
 

Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  


