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Základní škola 
A)  Základní údaje o škole 

      Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov 

     Zřizovatel:        Obec Starý Poddvorov 

Ředitel školy:   Mgr. Miroslava Hajdová 

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 

Telefon: 518 372 152    e-mail: reditelka@zsstarypoddvorov.cz 

 

Rada školy je zřízena.  Schází se nepravidelně dvakrát ročně. Za činnost rady 

školy zodpovídá Radomíra Veselská. 

Složení Rady školy: 

Zástupci z řad rodičů: Tomáš Bařina a Ing. Tomáš Kuchař 

Zástupci z řad členů zastupitelstva: Josef Jež, Ing. Eduard Gertner 

Zástupci z řad pracovníků školy: Mgr. Veronika Stávková a Radomíra 

Veselská 

 

 

B) Přehled vzdělávacích oborů 
Malotřídní škola    stav k 30. 9. 2017 

 Školní rok 
2017/2018  Počet tříd 

 Počet 
ročníků 

 Počet žáků 
k 30. 9. 2017 

 Průměrný 
počet žáků na 
třídu 

   3  5  43  14,3 

 

 

 

 Celkový počet žáků v 1. ročníku:  6 

          Průměrný počet žáků na jednoho učitele:  12,29 
           

 

  

Zvolený vzdělávací program: 

Název zvoleného 

vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP pro základní 

vzdělávání 

„Tvořivá škola“ 

173/2007 Ve všech ročnících 

 

V letošním školním roce jsme neměli integrované žáky. 
 

 

 

 



D) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Odborná a pedagogická způsobilost 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

Fyzické/přepočtené 

4 / 3,68 % 

Z toho odborně a ped. způsobilé 4 /3,77 100% 
 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hajdová 

Zástupkyně ředitele: Jana Mikulicová 

Pedagogické pracovnice:  

- Mgr. Sylvie Hrbáčková 

- Mgr. Veronika Stávková 

- Věra Sochorová 

Nepedagogičtí pracovníci: 

- Školnice Vladimíra Šupová 
 

 

 

Věkové složení učitelů 
 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 0 

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 4 

Rodičovská dovolená 0 0 

 

 

ŠD, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem  

1                                               

 

25 

fyz.1/ přepoč.0,71 

 

Z činnosti školní družiny: 

Do školní družiny bylo zapsáno 25 žáků 1.- 4. ročníku. Z toho bylo 8 dívek a 17 

chlapců. Pracovali jsme podle ŠVP ŠD. Žáci zde našli odpočinek a relaxaci po 

vyučování. Odpočinkové činnosti jsme po celý rok zaměřili na četbu knih z naší 

školní knihovny, která je součástí školní družiny. Nazvali jsme tuto aktivitu 

„Druháci a třeťáci čtou prvňákům“. Seznámili jsme se s mnoha knihami a žáci si 

začali knihy půjčovat domů. Bylo z čeho vybírat, jelikož knihovna byla během 

roku doplněna mnoha novými tituly v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ. 



V rekreačních činnostech jsme se věnovali sportovním aktivitám venku i 

v tělocvičně. Při zájmových činnostech žáci vyráběli výrobky a tvořili výkresy, 

kterými jsme zdobili družinu a dolní chodbu školy. Na zápis budoucích prvňáků 

se děti oblékly do kostýmů pohádkových postav a byly na stanovištích, kde 

dohlížely na plnění úkolů. Též vyrobily dětem z MŠ dárky. V logopedických 

chvilkách jsme zdokonalovali řeč a učili jsme se logopedické písničky. V rámci 

EVVO jsme se i letos starali o krmení ptáčků a naši malou bylinkovou zahradu.  

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří “, tentokrát neúspěšně. 

Příprava na vyučování probíhala formou soutěží, prezentací na různá témata, 

luštění křížovek a hraní didaktických her.  

 
 

Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti  a 

žáci   

zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  96 84 12 0 

 

 

 

 

Počet pracovníků školní jídelny k 15. 10. 2017 
Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2 

 
Vedoucí školní jídelny: Radomíra Veselská 

Kuchařka: Ludmila Pichlerová 

Pomocná kuchařka: Marta Blažková, od 1. 5. 2018 Marie Komosná 

Svačinářka: Radomíra Veselská 

 

 

 

 

F) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky                   2                               0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky                   0                            0 

Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. 

v platném znění 

                  0                            0 

 

Počet žáků přihlášených a přijatých do 1. ročníku pro rok 2018/2019:    9 

 

 

 



I) Údaje o výsledcích vzdělávání  

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo Opakují 

1. 
   

5 

                     

4 

  

1         

                  

0 

                

0 

2. 
                  

14 

        

13             

 

1 

                 

0 

 

0 

3. 
 

11 

        

8        

 

6 

                 

0 

                 

0 

4. 
 

7    

         

6           

 

1              

                    

0 

               

0 

5. 
 

4 

 

2           

      

2               

                 

0 

 

 0 

Celkem za I. stupeň 
 

41 

 

32 

 

 11           

 

 0 

 

  0 

Celkem za školu 
41 

 

30                     11                0 0 

 

 

Z celkového počtu žáků obdrželo vyznamenání 80,49 %. 
 

2. Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 

školy 

2        0                    0 

3        0                    0 

 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole:   0 

     Průměr na jednoho žáka:    0   

 

 

 

J) Prevence sociálně patologických jevů  

 Škola v této oblasti pracuje podle Minimálního preventivního programu školy, 

který obsahuje nabídku mimoškolních aktivit pro žáky a víkendové akce, které 

jsou zakotveny v plánu školy pro daný školní rok. Škola spolupracuje 

s Městskou policií města Hodonín a se Státní policií, s PPP Hodonín, 

Pedagogickým centrem v Kyjově a Sociálně právní ochranou dětí v Hodoníně. 

Úzkou spoluprací s rodiči se nám daří odstraňovat šikanu již v zárodku. 

 
 



M) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Jméno   Oblast DVPP  Počet hodin 

 Hrbáčková Sylvie 

Příprava uchazečů ke 

konkurznímu řízení 

ČŠI – Inspirace ke 

zkvalitnění výuky 

matematiky a 

přírodovědy 

16 

 

 

 

8 

 Stávková Veronika 

Cesta ke čtenářské 

gramotnosti 4 

 Hajdová Miroslava 

Nebojte se GDPR 

ČŠI – Inspirace ke 

zkvalitnění výuky 

matematiky a 

přírodovědy 

4 

 

8 

  
 celkem   40 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic probíhalo v rámci projektu Šablony: 

- Nové metody ve výuce ZŠ – Matematická gramotnost 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Matematická gramotnost 

 

N) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 

V rámci projektu Škola Starý Poddvorov Registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002070 z Podpory škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ byly pro žáky otevřeny: 

V I. pololetí byla pro žáky připravena příprava na vyučování v rozsahu 3 hodin 

týdně: 

1. a 4. ročník – Mgr. Sylvie Hrbáčková –   7 žáků 

2. ročník – Věra Sochorová – 7 žáků 

3. a 5. ročník – Mgr. Veronika Stávková - 7 žáků 

 

V II. pololetí jsme pro žáky otevřeli kroužek doučování, který měla na starosti 

paní učitelka Věra Sochorová a Mgr. Veronika Stávková v rozsahu 1 hodina 

týdně. 

Věra Sochorová v 1., 2. a 3. ročníku – 6 žáků 

Mgr. Veronika Stávková ve 4 a 5. ročníku – 5 žáků 

Čtenářský klub – Mgr. Veronika Stávková – 8 žáků 

Klub deskových her – Věra Sochorová – 6 žáků 

 



Ve všech třídách byl otevřen nepovinný předmět náboženská výuka. Výuku 

prováděl P. Miroslav Čamek ve 3., 4. a 5. ročníku – 13 dětí  a katechetka Adéla 

Kuchařová v 1.a 2. ročníku – 10 dětí jako nepovinný předmět. 

Celkem navštěvovalo náboženskou výuku 23 žáků. 

 

 

 

Vzhledem k velké vytíženosti pedagogických pracovnic při naplňování projektu 

Šablony pracoval na škole kroužek národopisný, a to DFS Kordulka. 

V DFS pracovalo 21 dětí: Malá Kordulka 11, Velká Kordulka 10 

 

Celoroční projekty: 

Během školního roku probíhaly na škole tři celoroční projekty: 

 

1. Environmentální výchova: 

Cíle environmentální výchovy, které jsme si stanovili ve Školním programu 

EVVO, jsme i v tomto školním roce realizovali prostřednictvím průřezových 

témat stanovených Školním vzdělávacím programem - „Tvořivá škola“.  

Pokračovali jsme ve školním recyklačním programu Recyklohraní. Účastnili 

veřejných projektů a soutěží, absolvovali jsme výukové programy školského 

zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Podporovali jsme charitativní 

činnost, vedli žáky ke třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů a 

k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy. Členové pedagogického sboru 

se aktivně zapojují do příprav a organizace aktivit EVVO.   

Veřejné akce 

• Navštívili jsme se výstavu trofejí v Mikulčicích, kterou pořádá Okresní 

myslivecký spolek Hodonín, a zapojili jsme se do soutěže s názvem Mé toulky 

za zvěří. 

• „Ukliďme Poddvorov“ je akce, kterou pravidelně organizujeme společně 

s Obecním úřadem ve Starém Poddvorově v rámci oslav Dne Země.  

 

Školní akce a projekty 

• „Přines sběr – zachraň strom“ je tradiční akce, kterou organizujeme dvakrát 

během školního roku, v říjnu a v dubnu. Na podzim jsme navážili 3 536 

kilogramů a na jaře 5 074 kilogramů starého papíru. 



• „Recyklohraní“ - celoročně jsme sbírali baterie, akumulátory a elekrozařízení. 

V programu Recyklohraní jsme splnili tři zadané úkoly a získali tak 500 bodů. 

Dalších 1359 bodů nám bylo připsáno po odevzdání 27 kg baterií, 350 kg 

elektrozařízení a třech vyřazených počítačů. 

• Školní družina celoročně vhodně doplňuje svými aktivitami výuku a cíle 

environmentální výchovy. V zimním období krmí ptáčky v krmítkách na školní 

zahradě a v okolí školy. Na jaře se věnují setí jarního osení, řeřichy, pažitky, 

přesazují sazenice rajčat. Určují jarní byliny, obilniny a trávy. 

• Účastníme se projektu „Ovoce do škol“. 

Výukové programy 

• Jezírko - Lipka - školské zařízení pro environmentální výchovu - zde jsme 

absolvovali dva výukové programy. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl program 

„Mravencovo desatero“. Žáci se dozvěděli nové informace o životě v 

mraveništi, formou didaktických her poznali, z jakých částí sestává mravenčí 

tělo, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušeli si, jaké je to být 

mravencem. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku 

„mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života 

mraveniště). „Potravní vztahy a fotosyntéza“ se jmenoval program pro 

žáky 3., 4. a 5. ročníku. Při skupinových aktivitách, pohybových a 

didaktických hrách žáci přemýšleli o potravních vztazích, koloběhu látek a 

tocích energie v přírodě. Prozkoumávali půdní organismy pomocí 

krabičkových lup. Seznámili se s hlavními účastníky potravní sítě, 

dramatickou formou prožili proces fotosyntézy a vyvodili její význam pro 

život. 

Soutěže 

• Opět jsme se zapojili do soutěže „O PAPÍROVÉHO KRÁLE“, kterou 

každoročně vyhlašuje TESPRA Hodonín, s.r.o. Za rok 2016 byly 

vyhodnoceny dvě kategorie: 1. kategorie - množství přepočteno na 1 žáka - 

tady jsme získali 3. místo a 2. kategorie - celkové množství za školu - v této 

kategorii jsme se umístili na 17. místě. Soutěže se zúčastnilo 31 škol 

hodonínského okresu.   



• V rámci školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ jsme 

uspořádali soutěž ve sběru baterií, kde žáci nasbírali 536 kusů baterií. 

Odevzdali jsme je k recyklaci. 

Charitativní činnost 

• V ZOO Hodonín jsme adoptovali hroznýše královského. Na chov tohoto 

plaza jsme přispěli částkou 1500,- Kč. 

Provoz školy 

• Každá kmenová třída je vybavena nádobami na třídění papíru. Nasbíraný a 

vytříděný papír hromadíme a v rámci pravidelných sběrových dnů odvážíme.  

• V prostorách školy byly umístěny sběrové nádoby na plasty, kartonové 

obaly, tonery a červená popelnice na drobná elektrozařízení od Asekolu. 

Sbíráme baterie. 

• Žáky vedeme k úsporám elektrické energie a vody.  

• Žáci se aktivně podílí na udržování vzhledu a pořádku v okolí školy. 

Závěr  

Hlavní i dílčí výchovně vzdělávací cíle stanovené Ročním plánem EVVO byly 

splněny. Aktivně jsme se účastnili charitativní činnosti. Pružně jsme reagovali 

na možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Třídíme odpady 

v kmenových třídách. Pokračujeme v činnosti školního programu Recyklohraní. 

Nadále využíváme síť s metodickou a informační podporou M.R.K.E.V. 

Odebíráme časopisy Bedrník a Jihomoravské listy. Školní aktivity prezentujeme 

prostřednictvím školních webových stránek a nástěnky EVVO. Zájem o 

ekologickou výchovu a její podpora ze strany pedagogického sboru i správních 

zaměstnanců je na velmi dobré úrovni.  

Hlavním garantem projektu je Mgr. Sylvie Hrbáčková 

 

 

2. Výchova k tradicím obce: 

 

V rámci tohoto projektu se žáci podíleli na několika folklorních akcích 

v průběhu roku: 



1. Dýňový víkend – výstava dýňových výrobků ve spolupráci s obyvateli 

obce. I v letošním roce jsme se spojili se Zahrádkářským spolkem, který 

v rámci Dýňového víkendu uspořádal Krojované vinobraní. 

2. V době adventu jsme se připravovali na nadcházející vánoční svátky a pro 

veřejnost jsme připravili v průběhu adventních nedělí akce: 

- Rozsvěcování vánočního stromku  

- Vánoční besídku  - nastudovali jsme divadelní představení pohádky 

Pyšná princezna. 

3. Postupová soutěž malých zpěváčků ve spolupráci s Regionem Podluží – 

Zpěváček Podluží 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 45 dětí z celého 

regionu. Naši školu reprezentovali: Alma Přibilová, Štěpán Bařina, 

Vanessa Gebauerová, Elena Čechová, Vít Přibil. 

4. Vynášení Smrtnice – tuto folklorní akci jsme uspořádali jako školní 

projektový den. 

5. Na závěr školního roku jsme se zapojili do akce obce 100. výročí vzniku 

Československa. V budově školy jsme se podíleli na výstavě, připravili 

jsme část- 100 let naší školy, Naše obec očima dětí a Co vím o svých 

předcích. Ku příležitosti výstavy škola vydala zpravodaj. 

Hlavním garantem projektu byla ředitelka Mgr. Miroslava Hajdová 

 

 

3. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

 

V letošním školním roce byla tomuto projektu věnována velká pozornost. 

Splnili jsme tyto aktivity: 

- Vydali jsme dva školní časopisy – zimní – vánoční a ku příležitosti oslav 

100. Výročí vzniku Československa 

- Připravili jsme dramatické vystoupení – k Vánocům jsme nastudovali 

pohádku Pyšná princezna a sehráli jsme ji pro veřejnost v kulturním 

domě, 

 ke Dnu matek a Dnu rodiny – jsme připravili pásmo písní, tanců a 

recitace v dramatickém bloku Vysílání televize SP1 

- Uspořádali jsme literární soutěže na téma – Vánoční příběh a Co vím o 

svých předcích. Nejlepší práce jsme vydali ve školním časopise. 

- V prosinci jsme provedli testování žáků v čtenářské gramotnosti. 

Výsledky testování bylo podkladem pro pedagogické pracovnice v práci 

tříd v této oblasti. 

Více jsme věnovali pozornost metodám rozvoje čtenářské gramotnosti. Ve všech 

hodinách, ve všech předmětech byly tyto metody zařazovány. 



Nejvíce se na čtenářskou gramotnost soustředila školní družina. Ta se denně 

věnovala četbě a práci s textem. 

Otevřeli jsme kroužek Čtenářského klubu, který navštěvovalo 12 žáků. 

Vybavení školní knihovny se výrazně zlepšilo.  

 

Co se nám nezdařilo uskutečnit: 

- Návštěvu místní knihovny 

Tuto aktivitu jsme nahradili besedou se spisovatelkou dětských knih 

Michaelou Fišarovou. 

Garantem projektu byla ředitelka školy Mgr. Miroslava Hajdová 

 

V průběhu roku dále proběhlo na škole několik dalších projektů: 

a. Dopravní hřiště 

b. Výuka s rodilým mluvčím – v průběhu roku přicházeli do naší 

školy vyučující – rodilí mluvčí, kteří s žáky 3.,4. a 5. ročníku měli 

hodinu anglické konverzace. Tato výuka se stala mezi žáky i rodiči 

velmi oblíbená, i v dalším roce budeme v tomto projektu 

pokračovat. 

 

Škola v průběhu roku uspořádala několik dalších významných akcí pro 

veřejnost, a tak se významně podílela na kulturním dění v obci. 

Byly to: 

- Podzimní výstava – Dýňový víkend 

Do této akce se zapojila celá vesnice. Vyzdobili jsme celou obec 

dýňovými strašáky. Vypomáhali jsme při organizaci Krojovaného 

vinobraní, soubor Kordulka se podílel na programu. 

- Lampionový průvod v rámci oslav 17. listopadu 

- Adventní aktivity – Rozsvěcování vánočního stromku s vypouštěním 

lampiónků s vánočním přáním 

- Vánoční besídka – divadelní představení 

- Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsme připravili program – předtančení 

na Ples rodičů. Žáci vystupovali také na VIII. obecním plese ve Starém 

Poddvorově. 

- Den matek a Den rodiny 

- Regionální postupová soutěž Zpěváček Podluží. 

Pro děti všech věkových skupin jsme připravili: 

- Karneval  

- Cestu pohádkovým Poddvorovem spojenou s vystoupením žongléra. 



Úspěchy našich žáků 
 

Pěvecké a verbířské soutěže: 

 

Štěpán Bařina 1. místo Verbíři Podluží 

                          2. místo v národní přehlídce verbířů ČR 

                          3. místo Zpěváčci Podluží 

Alma Přibilová 1. místo Zpěváčci Podluží 

                           3. místo „O věneček z rozmarýnu   

                               Fanoša Mikuleckého“ 

Vít Přibil 1. místo Zpěváčci Podluží 

                 2. místo „O věneček z rozmarýnu Fanoša   

                     Mikuleckého“ 

                 1. místo Verbíři Podluží 

Elena Čechová 3. místo Zpěváčci Podluží 

Sebastian Herzán 3. místo Verbíři Podluží 

Vanessa Gebauerová Čestné uznání Zpěváčci Podluží 

 

Skupina verbířů Malé Kordulky ve složení Štěpán Bařina, Vít Přibil, Matyáš 

Hassa, Dominik a Sebastián Herzánovi získali 1. místo ve skupinovém 

verbuňku v soutěži Verbíři Podluží. 

 

 
 

 



Výtvarné soutěže: 

 

Adéla Stávková získala 1. místo v soutěži Brněnský hrnek 

2018 svým keramickým výrobkem na téma „Máme rádi 

zvířata“. 

 

 

 

 
 

 

Soutěž ve sběru odpadových surovin: 

Žáci školy se umístili na 3. místě v okresní soutěži „O papírového krále“. 

Celkem jsme odevzdali 10,82 t starého papíru, což činilo 251,63 kg na jednoho 

žáka. 

Nejlepší sběrači byli odměněni dárky: 

Vítězové podzimní soutěže:  

1. místo Samuel Sasínek     261 kg 

2. místo Dominik Herzán    211 kg 

           Sebastian Herzán 211 kg   

3. místo Dominik Vala         210 kg    

Vítězové jarní soutěže: 

1. místo Alžběta Veselská    649 kg 

2. místo Matyáš Hassa          400 kg 

3. místo Václav Šturma          254 kg 

 

 

Zhodnocení  

 

- Závěrečná pedagogická ráda hodnotila prospěch a chování žáků. 

- Všichni žáci prospěli. Nikdo nebyl trestán sníženou známkou z chování 

ani důtkou. 

- Ze 41 žáků školy obdrželo vyznamenání 33, což činí 80,49 %. 

- V průběhu roku jsme se snažili do výuky žáků zařazovat úkoly rozvíjející 

tvořivé myšlení žáků. Vedli jsme je k práci v týmu, toleranci ostatních a k 

hodnocení své vlastní práce i práce spolužáků. Chceme, aby si sami 

dokázali uvědomit, co již zvládli, v čem jsou výborní a kde mají ještě 

nedostatky. Naším cílem bylo vést děti k tomu, aby se samy chtěly 

zdokonalovat, aby samy toužily po vědomostech. 

- Snažili jsme se vytvářet ve škole klima přátelství, spokojenosti a pracovní 

pohody.  



- Zařazováním projektů do výuky jsme naplňovali jednotlivá průřezová 

témata. 

- Využili jsme nabídku agentury a organizovali jsme konverzace 

anglického jazyka s rodilým mluvčím. U žáků je tato forma výuky 

oblíbená, proto budeme v této aktivitě pokračovat i v příštím školním 

roce. 

- V letošním školním roce jsme pokračovali v aktivitách plánu školy v 

rámci celostátního Programu škol podporujících zdraví „Škola pro 

zdraví“. Plnili jsme jednotlivé pilíře plánu. 

- Dokončili jsme projekt Škola Starý Poddvorov Registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002070 z Podpory škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ a připravili podklady 

pro projekt Šablony 2. 

 

 
 

S) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V letošním školním roce na naší škole neproběhla kontrola ČŠI. 

 

T) Základní údaje o hospodaření  

Škola obdržela v rozpočtu z MŠMT částku 5 313 535,-. Tyto prostředky byly 

použity na hlavní činnost školy, na vzdělávání. 

Od zřizovatele jsme obdrželi částku 1 480 000,-. Odpisy tvořily 230 000,- Kč. 

Zbývající částka 1 250 000 byla použita na provoz obou budov a na nutné 

opravy. 

Z rozpočtu obecního úřadu jsme vyčlenili prostředky na opravy a rekonstrukce 

částku 330 000,- Kč. 

 

Byly provedeny tyto opravy: 

- nátěry dveří v ZŠ – 21 000,- Kč 

- zakoupen nábytek do tříd ZŠ – 68 400,- Kč 

- malířské práce v MŠ – 39 492,- Kč 

- podlaha v altánku a výstavba zahradního domku – 87 798,- Kč 

- postýlky do MŠ – 47 750,- Kč              

 

U) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V letošním školním roce jsme dokončili projekt z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství. V našem projektu Škola 

Starý Poddvorov Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002070 

z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ jsme se věnovali především výchově a vzdělávání dětí – v MŠ jsme 

zavedli práci chůvy, v ZŠ – doučování žáků, příprava na vyučování, klub 



čtenářů a klub deskových her. Připravili jsme podklady pro pokračování tohoto 

projektu Šablony 2. 

 
V) Zapojení školy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola nebyla zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

X) Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných 

z cizích zdrojů 

Škola nebyla zapojena. 
 

Y) Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole pracuje odborová organizace, předsedou organizace je paní Jana 

Mikulicová. S odborovou organizací byla uzavřena kolektivní smlouva. Na 

základě pravidel vytyčených kolektivní smlouvou spolupracuje vedení školy 

s odborovou organizací.  

 
 

Ve Starém Poddvorově     dne 1. 9. 2018 

 

         

 

Mgr. Sylvie Hrbáčková 

ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy 20. 9. 2018 

 


