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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 hajdovamiroslava@seznam.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. 2016 

 Školní rok 
2016/2017  Počet tříd 

 Počet 
ročníků 

 Počet žáků 
k 30. 9. 2016 

 Průměrný 
počet žáků na 
třídu 

   3  5  48  16 

 

 

 

 Celkový počet žáků v 1. ročníku:  14 

            Průměrný počet žáků na jednoho učitele:   

           

 

  

 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. 

 

 

 

 

 



C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Odborná a pedagogická způsobilost 
Celkový počet pedagogických pracovníků 

Fyzické/přepočtené 

4 / 4 % 

Z toho odborně a ped. způsobilé 4  100% 

 

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hajdová 

Zástupkyně ředitele: Jana Mikulicová 

Pedagogické pracovnice:  

- Mgr. Sylvie Hrbáčková 

- Mgr. Veronika Stávková 

- Věra Sochorová 

4. 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.0,6 

 

Z činnosti školní družiny: 

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 25 žáků 1. - 4. ročníku. 

Září jsme převážně věnovali stmelení kolektivu dětí, nastavení určitých pravidel 

chování a vzájemné toleranci mezi dětmi. Též bylo potřeba vést živé děti 1. a 2. 

ročníku ke klidu a usměrňovat jejich chování.  

Každodenní klidovou činností byla četba knih ze školní knihovny, kterou si děti  

velmi oblíbily. Čtení probíhalo v rámci odpočinkové činnosti. 

 Další činnost spočívala v zájmových aktivitách. Opět jsme se zaměřili na  

dopravní výchovu, kde jsme soutěžili ve znalosti dopravních značek a  

pravidel pohybu na silnici pro chodce. Vše jsme ověřovali prakticky. 

Zaměřili jsme se i na správnou výslovnost a rozvoj slovní zásoby v rámci  



logopedických chvilek, které jsme s žáky 1. ročníku měli každý týden. 

 V rámci EVVO jsme se opět starali o bylinkovou zahradu a využili jsme  

nasušené byliny hlavně v zimě při vaření čaje.  Opět jsme nezapomněli na  

krmení ptáčků.  

V  projektu Ovoce do škol proběhl v družině Zdravý týden, kdy jsme  

poznávali a třídili exotické ovoce a společně s žáky 5. ročníku jsme připravili  

ovocný salát pro všechny žáky školy. 

Zapojili jsme se do akcí školy a organizovali jsme Zápis pro děti do 1. ročníku. 

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří, kde jsme uspěli: 

Tadeáš Tichánek získal 1. místo a Elena Čechová 2. místo ve své kategorii. 

Během roku jsme vyrobili a nakreslili spoustu prací, které zdobily v přízemí naši  

školu a družinu.  

 
 

Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti  a 

žáci   

zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  89  12 0 

 

 

 

 

Počet pracovníků školní jídelny k 15. 10. 2016 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2 

 
Vedoucí školní jídelny: Radomíra Veselská 

Kuchařka: Ludmila Pichlerová 

Pomocná kuchařka: Marta Blažková 

Svačinářka: Radomíra Veselská 

 

 

 

 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky                   0                               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 2017/2018   6 

 



E) Údaje o výsledcích vzdělávání  

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo Opakují 

1. 
   

14 

                     

14 

  

0          

                  

0 

                

0 

2. 
                  

12 

        

 9              

 

3 

                 

0 

 

0 

3. 
 

8 

        

6         

 

2 

                 

0 

                 

0 

4. 
 

4    

         

2             

 

2               

                    

0 

               

0 

5. 
 

9 

 

6            

      

3               

                 

0 

 

 0 

Celkem za I. stupeň 
 

47 

 

37 

 

 10            

 

 0 

 

  0 

Celkem za školu 
47 

 

37                     10                 0 0 

 

 

Z celkového počtu žáků obdrželo vyznamenání 78,72%. 
 

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   

 

 

 

F) 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 a využívá jejich přednášek 

a aktivit směřujících k prevenci patologických jevů. Úzkou spoluprací s rodiči se 

nám daří odstraňovat šikanu již v zárodku. 

 
 

 

 



G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 Jméno   Oblast DVPP  Počet hodin 

 Hrbáčková Sylvie 

 Didaktické studium 
cizího jazyka – 
angličtina 
Konference 
k environmentální 
výchově 
Anglický jazyk 

 60 
 
 
 
8 
60 

 Stávková Veronika 

Didaktické studium 
cizího jazyka - 
angličtina  60 

 Sochorová Věra 
Práce s krásnou 
literaturou  4 

 Hajdová Miroslava Nová legislativa  4 
 celkem   196 
 

H) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 

Základní škola nabídla žákům možnost pracovat v těchto zájmových kroužcích: 

Národopisný soubor Kordulka – vedoucí souboru Mgr. Miroslava Hajdová -  15 

žáků 

Výtvarný kroužek –  Mgr, Veronika Stávková –  12  žáků 

Flétny – Mgr. Sylvie Hrbáčková –  9 žáků 

V I. pololetí pracoval kroužek Míčové hry – Věra Sochorová 7 žáků 

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: 

Čtenářský klub – Jana Mikulicová – 12 žáků 

Klub deskových her – Věra Sochorová – 8 žáků 

Hodiny doučování pro všechny ročníky v předmětech jazyk český, jazyk 

anglický a matematika: 

 Doučování využilo: český jazyk – 17 žáků, anglický jazyk – 6 žáků, 

matematika – 10 žáků 

 

Ve všech třídách byl otevřen nepovinný předmět náboženská výuka. Výuku 

prováděl P. Miroslav Čamek ve 3., 4. a 5. ročníku a katechetka Marie Bartálová 

v 1.a 2. ročníku jako nepovinný předmět. 



1. ročník –  8 žáků, 2.- 8 žáků a  3., 4. a 5. ročník 9 žáků. Celkem 

navštěvovalo náboženskou výuku 25 žáků. 

Při škole pracovalo celoročně elokované pracoviště Základní umělecké školy 

v Dolních Bojanovicích. Výuku prováděla paní učitelka Jana Gajdošíková. 

 

Celoroční projekty: 

Během školního roku probíhaly na škole tři celoroční projekty: 

 

1. Environmentální výchova: 

- Cíle environmentálního vzdělávání  

Cíle environmentální výchovy, které jsme si stanovili ve Školním programu 

EVVO, jsme ve školním roce 2016/2017 realizovali prostřednictvím 

průřezových témat stanovených Školním vzdělávacím programem - „Tvořivá 

škola“. Plnili jsme je v rámci tematických plánů v jednotlivých předmětech.  

Nově jsme se zapojili do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT 

České republiky Recyklohraní. Dále jsme se účastnili veřejných projektů a 

soutěží, organizovali jsme vlastní školní projekty a soutěže, absolvovali jsme 

výukové programy CEV Dúbrava, VIS Bílé Karpaty, podporovali jsme 

charitativní činnost a v neposlední řadě jsme vedli žáky ke třídění odpadů, k 

úspoře neobnovitelných zdrojů a k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí 

školy.    

- Veřejné akce 

•  V letošním školním roce, stejně jako loni, jsme se zapojili do projektu 

s názvem „Ukliďme Poddvorov“ společně s Obecním úřadem ve Starém 

Poddvorově. Nasbírali jsme spolu s občany skoro dvě a půl tuny odpadu. 

• Účastnili jsme se výstavy trofejí pořádané Okresním mysliveckým spolkem 

v Hodoníně a zapojili jsme se do soutěže s názvem Mé toulky za zvěří, kde 

jsme byli velmi úspěšní.  

• Zapojili jsme se do přípravy Dýňového víkendu. 

- Školní akce 

• Dvakrát během školního roku, v říjnu a v dubnu, organizujeme sběr netříděného 

papíru pod názvem „Přines sběr – zachraň strom“. Nově se zapojily i děti 

mateřské školy. Děti spolu s rodiči přivezli na podzim 4 288 kilogramů a na jaře 

5 569 kilogramů papíru. 



• 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. 

- Výukové programy 

• Pokračovali jsme ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Dúbrava 

v Hodoníně. Žáci 1., 2. a 3. ročníku absolvovali výukový program pod 

názvem „Kdo zde žije“. Tento program byl zaměřen na nejznámější druhy 

zvířat žijících v ČR a jejich životní podmínky.  

• Obnovili jsme spolupráci s VIS Bílé Karpaty. Program „Kouzelná jabloň“ 

přiblížil žákům 1. a 2. ročníku jak žije ovocný strom během čtyř ročních 

období a vše o jabloních a jablkách. Součástí výuky byla výroba jablečného 

moštu. Žáci 3., 4. a 5. ročníku zjistili prostřednictvím programu „Odkud se 

bere jídlo“ a formou různých interaktivních her si to i vyzkoušeli. Získali 

základní informace o tom, které potraviny jsou našemu zdraví prospěšné a 

kterých bychom se měli raději vyvarovat. Během programu si děti utloukly a 

pak i ochutnaly máslo, pomlely pšenici, oves a kávové boby. Konec patřil 

přípravě ovocného a zeleninového talíře, kdy si žáci sami vyřezávali 

z různých druhů zeleniny a ovoce rozmanité tvary.  

- Soutěže 

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

každoročně vyhlašuje TESPRA Hodonín, s.r.o. Za rok 2013 byly 

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

tady jsme získali 2. 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 Okresním kole výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“, kterou vyhlašuje 

každoročně Okresní myslivecký spolek v Hodoníně, se letos umístili dokonce 

dva žáci naší školy. Oba v  kategorii 6 – 8 let: 1. místo Tadeáš Tichánek  - 

Jelen u krmelce, 2. místo Elena Čechová – Čáp u rybníka. 

• Ve školním recyklačním programu RECYKLOHRANÍ jsme úspěšným 

splněním dvou vyhlášených úkolů získali 620 bodů. 

- Charitativní činnost 



• Věnovali jsme pejskům z Útulku pro psy a kočky v Hodoníně pytle 

s granulemi a spoustu psích pamlsků, které přinesli žáci naší školy. 

-  Provoz školy 

• Každé 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. Velmi pružně jsme 

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

v kmenových třídách. Přihlásili jsme se do školního programu Recyklohraní. 

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

Odebíráme časopisy Bedrník a Jihomoravské listy. Disponujeme 

nadstandardním vybavením tříd počítači a interaktivními tabulemi. Školní 

aktivity prezentujeme prostřednictvím školních webových stránek a nástěnky. 

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 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 

Anděl Páně. 

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

Zpěváček Podluží 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 60 dětí z celého 

regionu 

4. Pěveckou přehlídka dětských zpěváčků „O perníkové srdce Poddvorova 

jsme uspořádali koncem školního roku. Na přehlídce se představilo 

celkem 22 dětí z mateřské a základní školy, program doplnil soubor 

Kordulka. 

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

projektový den. 

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 ke Dnu rodiny 

- Připravili jsme dramatické vystoupení – k Vánocům jsme nastudovali 

pohádku Anděl Páně a sehráli jsme ji pro veřejnost v kulturním domě, 

 ke Dnu matek a Dnu rodiny – dramatizaci operek Zdeňka Svěráka 

- Uspořádali jsme literární soutěž na téma, Vím, odkud rostu 

- V prosinci jsme provedli testování žáků 

- Navštívili jsme Janáčkovo divadlo v Brně a shlédli jsme balet Louskáček 

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 bude vyřešeno v přípravném týdnu příštího školního 

roku, kdy nám přijdou objednané knihy. 

Co se nám nezdařilo uskutečnit: 

- Návštěvu místní knihovny 

- Druhou literární soutěž 

O co budeme usilovat v příštím roce: 

- Soustředíme se na metody rozvoje čtenářské dovednosti 

- Budeme pokračovat v práci Čtenářského kruhu 

- Zapojíme se do literárních soutěží, které vyhlašují různé instituce 

Garantem projektu byla ředitelka školy Mgr. Miroslava Hajdová 

 



V průběhu roku dále proběhlo na škole několik dalších projektů: 

a. Dopravní hřiště 

b. Projekt Praha pro žáky 5. ročníku 

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

školy vyučující – rodilí mluvčí, kteří s žáky 2., 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 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 vystoupení 

- Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsme připravili program – předtančení 

na Ples rodičů. Žáci vystupovali také na VII. 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 balonkovými dílnami. 

 

 

 

Úspěchy našich žáků: 

Naše úspěchy ve výtvarných soutěžích: 

Tadeáš Tichánek 1. místo Mé toulky za zvěří 

Elena Čechová     2. místo Mé toulky za zvěří 

 

Kolektiv – Amálie Plecáková, Simona Bartošová, Tereza Valová, Tadeáš 

Stávek, Petr Novák -  3. místo Čarovné barvy země 



 

 

 

 

 

 

 
 

V pěveckých soutěžích reprezentoval školu a DFS 

Kordulku Štěpán Bařina, získal:  

2. místo – Verbíř Podluží a cenu poroty v soutěži 

Zpěváček Slovácka. 

 

Tradicí naší školy je sběr papíru. Ve dvou sběrech 

/jarním a podzimním/ jsme za rok 2016 celkem 

odevzdali 10,18 t papíru, což činilo 216,6 kg na 

jednoho žáka. Tak jsme získali 2. místo ve sběrové 

soutěži „O papírového krále“.  

 

Zhodnocení  
 

- Závěrečná pedagogická ráda hodnotila prospěch a chování žáků. 

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

ani důtkou. 

- Ze 47 žáků školy obdrželo vyznamenání 37, což činí 78,72 %. 

- Z 37 vyznamenaných žáků 15 bylo hodnoceno samými jedničkami. 

- 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. 

 

 
 

I) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V letošním školním roce na naší škole neproběhla kontrola ČŠI. 

J) Základní údaje o hospodaření  

Škola obdržela v rozpočtu z MŠMT částku 4 777 000,-. Tyto prostředky byly 

použity na hlavní činnost školy, na vzdělávání. 

Od zřizovatele jsme obdrželi částku 1 480 000,-. Odpisy tvořily 210 000,- Kč. 

Zbývající částka 1 270 000 byla použita na provoz obou budov a na nutné 

opravy. 

Z rozpočtu obecního úřadu jsme využili na opravy a rekonstrukce částku 

321 114,- Kč. 

 

Byly provedeny tyto opravy: 

- rekonstrukce školního dvora – 258 739,- Kč 

- zakoupen nábytek do tříd ŠD -   52 425,- Kč 

- malířské práce –                         9 950,- Kč 

 

K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V letošním školním roce jsme zahájili 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, klub čtenářů a klub deskových 

her. Pedagogické pracovnice jej využily na zvýšení své kvalifikace a 

vzdělávání- anglický jazyk. V tomto programu budeme pokračovat i v příštím 

školním roce. 

 
L) Zapojení školy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektů 

financovaných z cizích zdrojů 
Škola nebyla zapojena 



 

N) 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. 2017 

 

         

 

Mgr. Miroslava Hajdová 

ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy na zasedání  1. 9. 2017 


