
Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín,  

696 34 Uhřice 90 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy  

za školní rok 2017- 18 

 

 

 

Část  I. 

Základní charakteristika školy 

 
 

a) Název školy  

      Základní škola a mateřská škola Uhřice 90, okres Hodonín 

    IZO: 600 116 115 

    Telefon: 773 631 574 

    E- mail:zs.uhrice@seznam.cz 

 
 

Zřizovatel školy 

Obec Uhřice, se sídlem Uhřice 177, 

    právní forma: obec 

    IČO: 00 285 421 

    Statutární zástupce: Petr Tihelka, bytem Uhřice  155, 696 34 Žarošice 

 
 

Ředitel školy:  

Mgr. Marcela Procházková, bytem Uhřice 266, 696 34 Žarošice 

Od 1.8.2018 PhDr. Kamil Ježík, MBA., bytem Vlkoš 153, 69641 

 

 

Rada školy zřízená dle  zákona 561/2004 Sb.§167 

Počet členů: 6 

Předseda:   Petra Bajerová, Dis. 

Zapisovatel:  Iva Krakovičová 

Členové:   Zdeněk Brabec 

        Kateřina Hrubá 

        Radmila Mokrá 

        Zdeněk Valihrach 

 

Od 1.4.2018 

Předseda:   Mgr. Jana Horáčková 

Zapisovatel:  Petra Bajerová, Dis 

Členové:    Zdeněk Brabec 

        Libor Plachý 

        Magda Šindarová 

      Jitka Žalkovská 
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Část  II. 

Druhy a typy škol a školských zařízení 
 

 

Součást IZO     Počet oddělení a tříd              Počet žáků 

 

Základní škola 102 115 222                   2                      22 

 

Mateřská škola 107 607 425                   1 

                 

                     35 

                                             

Školní družina 118 600 648                   1                      22 

 

Jídelna 103 167 293                 ----                      46 

                     

 

 

Základní škola - málotřídní  
 

 

 

I. třída ( 1. a 2. ročník) –   14 dětí, třídní učitelka Mgr. Marcela Procházková 

II. třída ( 3. a 4. ročník) –     8 dětí, třídní učitelka Mgr. Jana Horáčková 

                                                    

 

 

Školní rok 

2017/2018 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 
2 4 22 11 

 
 

 

V obou třídách vyučuje Barbora Vašíčková 

 

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících: 

 

 Počet žáků 
 

1. ročník 7 

 

2. ročník 7 

 

3. ročník                                     3 

 

4. ročník 5 
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Ve  4. ročníku je integrován žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Z důvodu 

souběžného postižení více vadami SPC doporučilo žáka zařadit do běžné třídy s využitím 

individuálního přístupu a dalších podpůrných opatření. V této třídě je i zřízena funkce 

asistenta pedagoga. Uvedený žák se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu a 

asistent je přítomen během vyučování v rozsahu 20 hodin týdně. Škola spolupracuje se 

Speciálně pedagogickým centrem při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené 

Brno. SPC poskytuje škole poradenskou a konzultační činnost, navštěvuje žáka i ve škole. 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

S úsměvem jde všechno líp 1/2007 1.,2., 3.,.4 

 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: NE 

 

Mateřská škola –dvojtřídní s celodenním provozem 
 

 

Vedoucí učitelka: Petra Bajerová, bytem Uhřice 28 

 

Učitelky:  Barbora Vašíčková 

                  Mg. Hana Stoklasová, po dobu nemoci Anna Kellnerová 

    Bc. Alena Strmisková 

 

Provoz školy: Denně od 6.30 do 16.30 hodin 

 

Úplata za předškolní vzdělávání: úplata za předškolní vzdělávání nebyla stanovena 
 
 

Školní rok 

2017/2018 

Počet tříd Počet dětí Počet dětí na 

jednu třídu 

Počet dětí na 

učitele 

Počet dětí dle 

5dní/měs. 

tř. standardní 

 

2 35 17,5 8,75 0 

Celkem 
2 35 17,5 8,75 0 

 

  

 

Mateřská škola má dvě třídy – Pastelky – kapacita 15 dětí a Sluníčka – kapacita 28 dětí  

 Mateřská škola má vypracovaný školní vzdělávací program s názvem Jaro, léto, podzim, 

zima, ve školce je vždycky prima s platností od 1.9.2017. Tento program je v souladu 

s koncepcí naší mateřské školy, symbolizuje pohodu, která pozitivně působí na psychický, 

fyzický a sociální vývoj dětí. Vizí naší mateřské školy je pohodová, radostná, spolupracující, 

tvořivá a škola, které pozitivně motivuje děti k celoživotnímu učení. 
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Je rozdělen na 4 tematických celků: 

 

1. Barevný podzim 

2. Zimní čas 

3. Jaro, jaro, přišlo k nám 

4. Letní nálada 

 

 

Předškolní vzdělávání se snaží o nastavení těchto klíčových kompetencí: 

 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

  

  Každá ze tříd má vypracován třídní vzdělávací program. 

 

 

Věkové složení dětí 

 

 Počet dětí 

 

 Od 1.9.2015 Z toho dívek 

2 letí ( nar.1.9.2015 – 30.9.2015) 0 0 

2letí (nar. 1.1.2015 - 31.8.2015) 0 0 

3letí (nar. 1.9.2014 - 31.12.2014)  4 3 

3letí (nar. 1.9.2013 – 31.8.2014)  9 2 

4 letí (nar. 1.9.2012- 31.8.2013) 9 4 

5 letí (nar. 1.9.2011- 31.8.2012) 13 6 

6 letí (nar. 1.9.2010 – 31.8.2011) 0 0 

starší (nar. 31.8.2010 a dříve) 0 0 

Celkem 35 15 

 

 

 

Péče o integrované děti  

 

V letošním školním roce nebylo do naší školy integrováno zdravotně postižené dítě. 
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Zařízení školního stravování 

 

Vedoucí:   Anna Tumová 
 

Kuchařky:  Iva Šefferová 

           Lenka Havránková 

 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti  a 

žáci   

zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  

 

1 56 12 22 

922  ŠJ – vývařovna     

 

923  ŠJ – výdejna     

 

Náhradní stravování     

 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy), … 

  

Jídelna vaří i jídla pro cizí strávníky, od 3.1.2005 má zřízen živnostenský list. Předmětem 

podnikání je výroba potravinářských výrobků.  Jedná se o doplňkovou činnost školy a je 

sledována odděleně od běžného hospodaření. 

 

měsíc Počet obědů 

 

 žáci zaměstnanci Cizí 

strávníci 

celkem 

 MŠ ZŠ    

 

září 334 336 200 363 1233 

říjen 500 410 213 435 1558 

listopad 479 434 215 416 1544 

prosinec 382 323 166 303 1174 

leden 448 412 226 400 1486 

únor 271 245 181 383 1080 

březen 355 338 189 416 1298 

duben 439 405 211 405 1460 

květen 499 403 217 438 1557 

červen 468 372 206 449 1495 

červenec 221    0   86 422   729 

srpen    0    0    0    0 0 

celkem       4396       3678        2110      4430 14614 

 

 

Obec Uhřice přispívá na každý oběd žáka základní a mateřské školy 10 Kč – na potraviny. 

Zaměstnavatel ZŠ a MŠ Uhřice přispívá z FKSP částku 4 Kč na 1 oběd uvařený pro své 

zaměstnance. 
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V současné době obec Uhřice nepřispívá na obědy pro cizí strávníky. Ti hradí celou 

stanovenou cenu oběda. 

Školní jídelna se snaží o to, aby jídelníček byl pestrý a odpovídal současným trendům 

zdravé výživy. Aby strava byla pestrá a vyvážená. Do jídelníčku zařazujeme ovoce, zeleninu, 

ryby, obiloviny i netradiční potraviny. 

 

 

Školní družina,  která je součástí základní školy  

 

 

Vychovatelka: Iva Krakovičová 
 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

 

celkem 1 22 fyz.1  / přepoč.0,5 

 

 

 

Provoz školní družiny je denně  od 12 .00 do 15.30 hodin. 

 Školní družina má vypracovaný Školní vzdělávací program pro školní družinu. Ten se 

zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti s důrazem na klíčové kompetence. Cílem je připravit 

děti pro život ve společnosti, rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, posilovat jejich 

sebevědomí, vybavit je žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji prostřednictvím 

volnočasových aktivit. Dále se ŠVP zaměřuje na vedení dětí k všestranné a otevřené 

komunikaci, současně však ke kamarádským postojům vůči dalším dětem. 

 Ve školním roce 2017/2018 družina pokračovala s celoročním plánem „Jiný kraj, jiný 

mrav“. Hravou formou se seznamovali s kraji České republiky a poznávali města a zvyky. 
 

 

 

 

Část III. 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

 

Druh zařízení Mateřská 

škola 

Základní 

škola 

Družina 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4/3,4 3/2,45 1/0,5 

 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 

Sb. 

4/3,4 3/2 1/0,5 

 
 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na 

školu: 1 
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3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na 

školu: 3 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: 0 

       

 

5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 2 

 

 

6. Věkové složení učitelů 

 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 4 

35-50 let 1 2 

nad 50 let 0 0 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 6 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

 

7. Počet pracovníků školního stravování  

 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,16 

 

 

 

Část IV. 

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 

odvolání proti tomuto rozhodnutí 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 3 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 9 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí do MŠ 5 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 2 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2018/2019 :   9 
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Část V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo Opakují 

1. 7 

 

7 0 0 0 

2. 7 7 0 0 0 

3. 3 

 

2 1 0 0 

4. 5 5 0 0 0 

5.  

 

    

Celkem 

zastupeň 

22 

 

21 1 0 0 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2015 
 

 

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 za školní rok 2017/2018: 0, průměr na 

jednoho žáka: 0 

 

 

4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):0 

 

 

5. Testování žáků 

     

    V letošním školním roce neproběhlo testování žáků. 

 

 

6.  Romský asistent: NE 
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Část VI. 

Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 
 

 

 Počet zúčastněných 

pracovníků/počet hodin 

Typ kurzu –  Odborné  

Rodič – partner v dialogu 
 

1/6 

Čtení to je zábava, aneb ten, kdo nečte, není Čech 
 

1/8 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 
 

1/4 

Bezpečná škola pro všechny -  odborná konference se zahraniční 

účastí 

 

1/8 

Výživa ve výchově ke zdraví 
 

2/8 

Nápady pro školní družiny a školní kluby 
 

1/4 

Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil 
 

1/5 

Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ 
 

1/6 

Komunikace s rodičem 
 

1/6 

Sebepoznání a relaxační techniky 
 

1/8 

 
 

Typ kurzu – Jednotlivé předměty 
 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 
 

1/6 

Jak na čtení hravě 
 

1/2 
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Pohybové hry 
 

1/2 

Výuka čtení a psaní s porozuměním v 1. ročníku pomocí metody 

tří startů 

 

1/6 

 
 

Typ kurzu- Vzdělávání vedoucích pracovníků 
 

Konference – Zdraví nás baví – Rodina a škola 
 

1/6 

GPDR srozumitelně a prakticky – Implemantace na školách 
 

1/6 

Konference – Jak se žije málotřídkám 2018 
 

1 

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol – 

Timemanagement a sebeřízení v práci ředitele málotřídky 

 

1/6 

Výjezdní zasedání -Hnanice 2018 
 

1/10 

Celostátní konference – Mateřská škola v pohybu 
 

2/16 

 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v souladu s Plánem personálního 

rozvoje. 

 

ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v oblasti ICT v návaznosti na ICT 

plán školy. 
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Část VII. 

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

a/ Mimoškolní aktivity školy 

 

Divadla a kulturní akce: 

 

 13. září     Filmové představení „Já, padouch“ – kino Kyjov 

(předškoláci a ZŠ – v odpoledních hodinách) 

 4. října                  Filmové představení „Velká oříšková loupež“ – kino Kyjov 

(předškoláci a ZŠ – v odpoledních hodinách) 

 12. října                Divadelní představení v divadle Radost v Brně Malý princ (3. a     

                                 4. ročník) 

 31. října    Divadelní představení v lodi divadla Radost Špalíček veršů a    

                                  Pohádek (MŠ a 1. a 2. ročník)  

 13. prosince          Vánoční dílny v Kyjově v muzeu 

 8. ledna             Výchovný koncert – Život a dílo Bedřicha Smetany 

 26. února               Divadlo Barborka – Do pohádky za zvířátky 

 13. června                 Festival Republika (3. a 4. ročník) 

 

 

Ostatní: 

 

 8. září      Stavění domečků z přírodnin - ochrana přírody, chování v přírodě   

                             a v lese 

 17. října    Sběr papíru  

 22. listopadu   Vánoční dílny – výroba čertů z kukuřičného šustí, výroba   

                                        tradičního perníku  

 5. prosince        Mikulášská nadílka  

 21. prosince          Zdobení stromečků pro zvířátka 

 22. prosince               Vánoční nadílka a dílny 

 12. – 15.února           Barevný týden 

 16. února    Olympijský festival v Brně 

 21. března                 Zábavný park Bongo 

 3. dubna    Fotografování 

 20. dubna                   Loučíme se se zimou – Pálení Moreny 

 12. dubna    Výstava Merkur v Kyjově (družina) 

 20. dubna                   Den Země – enviromentání výchova, úklid okolí školy 

 30. dubna                   Tradice – Filipojakubská noc 

 15. května              Fotografování 

 16. května         Sběr papíru 

 4. června                    Pohádkový den – oslava dne dětí, spolupráce s rodiči, různé   

                                   plnění úkolů, soutěže, pohádka, občerstvení 

 14. června     Andersenova noc – společná akce pro MŠ i ZŠ – různé aktivity    

                                        na  rozvoj čtenářství a děti spaly ve škole 

 26. června                  Cyklovýlet pro žáky základní školy 

 27. června                  Vyhodnocení sběru – papír a kůra 

 28. června          Pasování předškoláků na školáky a rozloučení se čtvrťáky 
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 29. června           Slavnostní ukončení školního roku. 

                      

Plavání:  

 

  V letošním školním roce probíhal plavecký výcvik v bazénu Bučovice v období 6. dubna 

až 8. června 2018. Plaveckého výcviku se účastnilo 23 dětí mateřské školy a 22 dětí základní 

školy a zajišťovala jej pro nás Plavecká škola Ratíškovice. Škola získala prostředky 

z rozvojového  programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 ( 2. etapa) 

ve výši 29750 Kč. 

 

 

b) Spolupráce školy s dalšími subjekty 

    

Škola spolupracuje se ZŠ Žarošice a Dambořice, MŠ Násedlovice, Žarošice, 

Dambořice a Archlebov. Dále spolupracujeme s Pedagogicko- psychologickou poradnou  

v Kyjově a Speciálně pedagogickým centrem při mateřské škole a Základní škole pro tělesně 

postižené Kociánka Brno Škola spolupracuje se zřizovatelm, kulturní komisí a ostatními 

organizacemi v obci. 

 

 

c)    Spolupráce s rodiči 

 

 

 27. září       7. ročník sportovní olympiády – uspořádali pro děti za ZŠ a MŠ Uhřice  

                                rodiče 

 19. října         Den otevřených dveří v základní škole 

 10.dubna           Den otevřených dveří v základní škole 

 13. května     Vystoupení pro maminky na školní zahradě 

 29. června         Táborák – ukončení školního roku 

 

 

 Škola zapojuje rodiče do svých aktivit. Oslovuje je při přípravě akcí. Zprostředkováváme 

jim také nákup hraček a knih. Pořádáme v budově školy výstavy knih z různých 

vydavatelství.  Návštěva fotografa -  rodiče mohli nechat své děti vyfotit. Velmi dobrá 

spolupráce se nám podařila navázat při olympiádě, Andersenově noci, karnevalu a dětském 

dnu. 

 

   

   d/účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 
 

Žáci i zaměstnanci se účastní veškerého dění v obci – krojované hody, oslavy 

Velikonoc, Vánoc, apod. 

 

 1. října         Vítání občánků 

 3. prosince            Rozsvícení vánočního stromu před školou 

 14. listopadu  Svatomartinská slavnost 

 3. prosince  Vítání občánků 
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 10. prosince      Vystoupení pro seniory na KD – mateřská škola připravila pásmo  

                            básniček a písniček s názvem „Zabíjačka“ a školáci „Andělskou   

                            pohádku“. Pro každého dědečka a babičku připravili „andílka“ na   

                            památku. 

 22. prosince      Koledování – na obci, v obchodě, ap. 

 28. ledna    Zorganizování karnevalu na KD pro širokou veřejnost 

 13. února            Masopustní průvod obcí 

 21. února          Vítání občánků 

 3. dubna           Vítání občánků 

 4. června          Spolupráce při organizování dne dětí na hřišti 

 

 

e) Prezentace školy na veřejnosti 

  

 Škola pravidelně přispívá do obecního Zpravodaje, má vlastní webové stránky a 

facebookovou skupinu. V této skupině mohou být zaměstnanci školy a rodiče a slouží k lepší 

informovanosti o dění ve škole. 

 

f) Oslava narozenin 

 

Každé dítě, které má narozeniny, má možnost oslavit „svůj den“ se svou třídou. Ať třídou 

mateřské školy, či základní školy. Ostatní děti oslavenci popřejí, připijí si s ním, zazpívají, 

paní kuchařka ozdobí oslavenci talíř. Ten den má dítě určité privilegia, jde první na oběd, na 

vycházce, není zkoušeno apod. 

 

 

 

g)/ Zapojení školy do projektů 
 

 Celoroční zapojení do akce “Školní mléko“ – Jedná se o projekt, jehož cílem je přispět  

ke konzumaci mléka a mléčných výrobků. Každý žák má každý vyučovací den nárok 

na jeden dotovaný mléčný výrobek. 

 

 Celoroční zapojení do akce „Ovoce do škol“ – Jedná se o projekt Evropské unie, 

jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě a tím i zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou 

skupinou jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma 

dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. V letošním 

školním roce jsme využili i mimořádné nabídky a objednali žákům v rámci projektu 

ochutnávkový koš. Kde jsme kromě zeleniny a ovoce obdrželi i plakáty další využití. 

Z ovoce a zeleniny jsme s dětmi připravili kompoty a saláty. 

. 

 Zapojení do mezinárodního projektu „Záložka spojuje školy“ – spolupráce se školou 

na Slovensku – v letošním školním roce to byla Základná škola Staré. Letos byl již 8. 

ročník této akce a mottem byla : „Tajuplný svět lidských příběhů.“ Do projektu se 

přihlásilo 1134 škol s celkovým počtem žáků 148 076, z toho bylo 337 českých škol  a 

797 slovenských škol. Cílem projektu nenavázání kontaktu mezi českými a 

slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Děti 

vytvoří záložky a vymění je s partnerskou školou. 
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 Naše škola se zapojila do projektu „Koukají na nás správně?“ Jedná se o projekt 

preventivního vyšetření zraku 

 Zapojili jsme se do programu „Hrdá škola“. V jeho rámci jsou připraveny různé 

aktivity, které dělají všechny zúčastněné školy ve stejný den. První aktivitou byl   

mezinárodní Suit-up den, který proběhl na celém světě v pátek 13. října a všechny děti   

základní školy přišly hezky a formálně oblečeni. Další aktivitou v tomto projektu byl  

Den školy. Celé dopoledne jsme byly ve školních tričkách, vyfotili jsme se a společně  

jsme si zazpívali školní hymnu a nechyběl ani školní pokřik. Tentokrát se zapojila  

mateřská i základní škola. V lednu to byl „Den v teplácích“. V únoru jsme se také  

zapojili do projektu „Hrdá škola“ a každý den v druhém únorovém týdnu byl v duchu  

nějaké barvy - pondělí: červená, úterý: žlutá, středa: modrá – čtvrtek: černá a pondělí  

v dalším týdnu: duhová. Tento den byl nejbarevnější, oblékli jsme si všechny barvy,  

co jsme doma našli. 28. Března jsme oslavili s dětmi Den učitelů – opět v rámci  

projektu Hrdá škola. Každá paní učitelka ze základní školy měla připravenou obálku a  

děti jí do ní vkládaly různé vzkazy a dokonce i drobné dárečky. 

 
 

h/ péče o talentované žáky a péče o zaostávající, problémové žáky 
 

 Díky malému počtu žáků škola preferuje individuální přístup k dětem. Pedagogové se 

účastní různých školení, která přispívají ke zlepšení výuky.  

 

 

ch) Kroužky při ZŠ 

 Keramika – 2 skupiny 

 Rukodělný 

 Flétna 

 Anglický jazyk 

 Folklorní 

 

i/ Nepovinné předměty  
 

Byl vyučován nepovinný předmět náboženství 2 hodiny týdně, dvě skupiny, celkem 

16 žáků. Vyučoval pan Mgr. Jaroslav Horák. 

 

 

 

j) Péče o předškoláky 

 

 Předškolním dětem se individuálně věnují obě paní učitelky ve třídě..  
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Část VIII.. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

 

V letošním školním roce neproběhla na naší škole inspekční činnost. 

 

 

Část IX. 

Základní údaje o hospodaření školy 

Viz Výroční zpráva o hospodaření 
 

 

Část X. 

Poradenské služby v základní škole 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 

a)  počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 0   

školní metodik prevence 1 Nemá kvalifikaci vysokoškolské 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  ---   

školní speciální pedagog 

(netřídní)* 

---   

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 

a)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 

výchovný poradce    

školní metodik 

prevence 

1 0 0 

školní psycholog    

školní speciální 

pedagog 

   

 

a) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků: 

výchovný poradce: -- 

školní metodik prevence: Metodické setkání a semináře 

školní psycholog: --  

školní speciální pedagog:-- 
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2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

 Nečerpáme v této oblasti žádné finanční prostředky. 

 

 

3. Individuální integrace 
 

 V letošním školním roce byl v našem zařízení integrován 2 zdravotně postižení žáci.. 

Jeden byl vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu. 

 

 

 

Část XII.. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Do těchto programů se škola nezapojila 

 

 

 

Část XIII. 

Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 
 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

 

 

Část XIV. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

s jiných zdrojů 
 

 

 

 

Část XV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšímu partnery při plnění úkolů vzdělávání 
 

 Při naší škole není zřízena odborová organizace.  

Spolupracujeme s místními organizacemi, se zřizovatelem a kulturní komisí obce. 

Snažíme se aktivně zapojovat do dění v obci. 
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Část XVI. 

Zhodnocení a závěr 

 

V našem zařízení je integrována mateřská a základní škola. Spolupráce mezi nimi je na 

dobré úrovni. Děti společně vystupují při besídkách, jezdí spolu na kulturní představení, 

výlety a plavání. Paní učitelky vzájemně spolupracují a snaží se o dobrou návaznost mezi MŠ 

a ZŠ. V letošním školním roce se nám velmi osvědčily společné akce a aktivity – výlety, 

exkurze, zájezdy do divadel, masopustní průvod obcí, pálení Moreny, Andersenova noc, a 

podobně. Velmi dobrá je i zastupitelnost učitelek. Jedna z učitelek v základní škole je 

aprobovaná i pro práci v mateřské škole. 

Snažíme se také o dobrou spolupráci se ZŠ Žarošice, z důvodu snazšího přechodu žáků 

z naší málotřídní školy na školu plně organizovanou. Velmi dobře spolupracujeme i se ZŠ 

Dambořice, protože část dětí z naší základní školy na tuto školu přechází. 

Snažíme se, ve spolupráci s OÚ Uhřice, vybavit postupně školu novými a moderními 

učebními pomůckami. Škola má počítačové vybavení na dobré úrovni, včetně připojení na 

internet, kopírku, tiskárnu, skener, tablety, notebooky. K dispozici CD i DVD přehrávač, 

televizor, klavír, hrací koberce apod. Obě třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi, externím diskem, notebooky. Investujeme do nových výukových materiálů a 

moderních pomůcek. Postupně proškolujeme pedagogické pracovníky v různých oblastech, 

včetně využití interaktivní tabule a vytváříme metodické materiály, které ověřujeme v běžné 

výuce. V budoucnu bychom chtěli vybavit interaktivní tabulí a počítači i mateřskou školu. 

V budově se provádí postupně opravy, údržba a modernizace tak, aby škola 

odpovídala bezpečnostním a hygienickým předpisům. Záměrem obce je zachování školy 

v obci, proto dochází k dohodě při řešení otázek týkajících se zajištění provozu školy, potřeb 

školy.  

V letošním školním roce byl na žádost rodičů provoz mateřské školy i během části 

prázdnin. 

V letošním roce se naše škola účastnila soutěže ve sběru papíru. Tuto akci každoročně 

vyhlašuje firma EKOR a nejšikovnější sběrači jsou odměněni malým dárkem od této firmy. 

Všechny děti jsou tak motivovány k dalšímu sběru malým dárečkem od školy. Umístili jsme 

se na 5. místě mezi 15 školami Kyjovska, celkově jsme nasbírali 10 780 kg a v množství 

nasbíraného papíru na žáka jsme byli také na 5. místě s 189,1 kg. Nejlepšími sběrači jsou 

sourozenci Nella a Jan Malý – nasbírali 1536 kg, 2. místo obsadil Mikuláš Mokrý s 622 kg a 

3. jsou Filip Kuksa a Lucie Aufová s 568 kg. 

Sbírali jsme také kůru z  pomerančů. Tam jsme se také činili.  Nejlepší sběračkou byla 

Nela Tesaříková z mateřské školy, která nasbírala 17,63 kg kůry. Kůru od nás vykupuje 

LEROS a využívá se na farmaceutické účely. 

Poprvé se žáci naší školy účastnili recitační soutěže „O Boleradický džbánek“.  Děti – 

Ema Maleňáková, Adam Hrubý a Filip Kuksa odjely reprezentovat naši školu do Boleradic. 

Vyzkoušely si svůj přednes v divadle, před diváky, hereckou porotou a těžké konkurenci pěti 

škol. Vůbec se nebály a celou soutěž zvládly na výbornou. I proto si přivezly jedno třetí místo 

a jednu zvláštní cenu poroty. 

Postupně zlepšujeme i spolupráci s rodiči, jejich informovanost. Informujeme je 

pomocí nástěnek umístěných ve škole, ale také tak, že pravidelně přispíváme do Zpravodaje, 

který vydává obec. Snažíme se nabízet dětem kvalitní kulturní vyžití.  Prezentujeme školu při 

různých akcích a pořádáme nebo se podílíme na přípravě různých akcí v obci. Např. listopadu 

jsme uspořádali Martinskou slavnost a přijel dokonce i Martin na bílém koni, v  prosinci jsme 

pro nejstarší obyvatele Uhřic připravili vystoupení na KD a pro každého z nich jsme vyrobili 

dáreček. Dále jsme připravili pro širokou veřejnost pásmo písní a koled s vánoční tematikou, 
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které zazpívaly děti z mateřské a základní školy u vánočního stromku před školou. V měsíci 

lednu jsme uspořádali pro širokou veřejnost dětský karneval, který se všem zúčastněným 

velmi líbil. V květnu popřáli všem maminkám a babičkám na školní zahradě a připravili pro 

ně malé dárečky.  

Během prázdnin došlo ke změně ve vedení školy. V měsíci červnu proběhl konkurz na 

obsazení místa ředitele školy. Vyhrála jej stávající ředitelka, ale starosta obce jmenoval od 

1.8.2018  PhDr. Kamila Ježíka, takže teď záleží na něm, kam bude uhřickou školu dále 

směřovat a jakým směrem se bude vyvíjet. 

       

 

V Uhřicích dne 12. října 2018         Mgr. Marcela Procházková 

                   

 

 

 

Projednáno v Radě školy dne: 

 

 

 

 

 

Projednáno v Pedagogické radě dne:          


