
 

 

Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště,  

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2016/2017 

 

 

 

 

Předkládá 

Mgr. Vladimíra Hrdinová 

 ředitelka školy



 

2 

 

Obsah 

1  Charakteristika školy ................................................................................................................... 3 

1. 1  Základní údaje o škole ................................................................................................................. 3 

1. 2  Zřizovatel   Obec Mistřice .................................................................................................... 3 

1. 3  Údaje o zřízení školy ............................................................................................................ 3 

1. 4  Součásti školy a jejich kapacita ............................................................................................ 4 

1. 5  Základní údaje o součástech školy ...................................................................................... 4 

1. 6  Školská rada ......................................................................................................................... 4 

2  Přehled oborů základního vzdělání a vzdělávací programy ........................................................ 4 

2. 1  Přehled oborů základního vzdělání, vzdělávací programy, počty žáků ............................... 4 

2. 2  Organizace vzdělávání ......................................................................................................... 5 

2. 3  Nabídka nepovinných předmětů ......................................................................................... 5 

3  Personální zabezpečení činnosti školy ........................................................................................ 5 

3. 1  Zaměstnanci školy ve školním roce ..................................................................................... 5 

3. 1. 1  Údaje o pedagogických pracovnících .............................................................................. 5 

3. 1. 2   Údaje o nepedagogických pracovnících ......................................................................... 6 

4  Zápis k povinné školní docházce ................................................................................................. 7 

5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ................................................ 7 

5. 1  Počet zařazených žáků a výsledky vzdělání ......................................................................... 7 

5. 2  Absence žáků ....................................................................................................................... 7 

5. 3  Pochvaly a ocenění .............................................................................................................. 8 

5. 4  Napomenutí a důtky ............................................................................................................ 8 

5. 5  Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ...................................... 8 

6  Prevence sociálně patologických jevů ......................................................................................... 8 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................................................ 9 

8  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .................................................................... 9 

9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších  kontrol .... 10 

9. 1  Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok .................................................. 10 

9. 2  Ostatní kontroly ................................................................................................................. 10 

10  Základní údaje o hospodaření školy .......................................................................................... 11 

10. 1  Rozpočet pro rok 2016 ................................................................................................ 11 

10. 2  Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace ............................................. 11 

11  Projekty financované z cizích zdrojů ................................................................................. 11 

12 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání .......................................... 12 



 

3 

 

 

1  Charakteristika školy 

1. 1  Základní údaje o škole 
 

Název školy:    Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště,  

     příspěvková organizace 

 

Adresa školy:    Mistřice č. p. 1, 687 12 Bílovice 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

IČO:     750 21 021 

IZO:     102 731 501 

Identifikátor právnické osoby: 600 124 126 

 

Statutární orgán:   do 31.1. 2017 Mgr. Pavla Chocholatá 

     od 1.2. 2017 do 31.3. 2017 Mgr. Marie Žáková,  
     pověřená vedením školy 
     od 1.4. 2017 Mgr. Vladimíra Hrdinová 
 
Kontakt:    tel.: 572 587 449 

     mob.: 731 578 525 

     e-mail: zsmistrice@uhedu.cz 

     www: www.mistrice.cz 
  

 

1. 2  Zřizovatel   Obec Mistřice 

Mistřice 9 

687 12 Bílovice 

 

1. 3  Údaje o zřízení školy 

Datum založení:      01.09. 1888 

Zařazení do sítě škol:      15.02. 1996 

Datum zřízení školy jako příspěvková organizace:  01.01. 2003 

mailto:zsmistrice@uhedu.cz
http://www.mistrice.cz/
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Poslední aktualizace v rejstříku škol:   11.04. 2017 

1. 4  Součásti školy a jejich kapacita 

 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 85 

Školní družina 55 

 

1. 5  Základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu/oddělení 

Základní škola 4 55 13,8 

Školní družina 2 55 27,5 

 

1. 6  Školská rada 
 

Školská rada byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Mgr. Marie Žáková – zástupce z řad pedagogických pracovníků školy 

František Abrhám – zástupce za zřizovatele,  

Bc. Vendula Kašná, Dis. – zástupce z řad zákonných zástupců žáků  

2  Přehled oborů základního vzdělání a vzdělávací programy 

2. 1  Přehled oborů základního vzdělání, vzdělávací programy, počty žáků 

 

Obor vzdělání Rámcový 
vzdělávací 
program 

Školní vzdělávací 
program 

Školní rok 2016/2017 

v ročnících/ 
v odděleních 

počet žáků 

79 -01 – C/01 

Základní škola 

Rámcový 
vzdělávací 

program pro 
základní 

vzdělávání 

Školní vzdělávací 
program pro 

základní 
vzdělávání 

“Jen tým může 
dělat skvělou 

1. ročník 13 

2. ročník 11 

3. ročník 12 

4. ročník 9 
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práci“ 5. ročník 10 

Školské zařízení 

Školní družina 
 

ŠVP pro školní 
družinu 

„Letem světem – 
vše co známe, 
patří dětem“ 

1. -5. ročník/       

2 oddělení 
55 

 

2. 2  Organizace vzdělávání 

 

Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy.  

Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách, jedna třída je vždy spojena ze dvou ročníků. Snažíme 

o úsporné nastavení školního rozvrhu a organizace vyučování. Hlavní předměty jsou 

vyučovány samostatně a spojeny jsou hlavně předměty výchovného charakteru.  

Vyučovat hlavní předměty odděleně v každém ročníku můžeme díky tomu, že zřizovatel školy povolil 

výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného školským zákonem a prováděcími právními předpisy 

a hradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem. Pro 

výuku hlavních předmětů má uvedená výjimka zásadní význam. 

 

2. 3  Nabídka nepovinných předmětů 

 

Nepovinný předmět Náboženství 1. – 5. ročník 33 žáků 

  

3  Personální zabezpečení činnosti školy 

3. 1  Zaměstnanci školy ve školním roce 

 

Počet zaměstnanců 
v průběhu školního 

roku celkem 

Základní škola 
pedagogičtí 
pracovníci 

Školní družina  
Čerpání 

mateřské 
dovolená 

Správní 
zaměstnanci 

16 10 2 1 3 

 

3. 1. 1  Údaje o pedagogických pracovnících  
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1.9. 2016 – 31.1. 2017 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Studijní obor 
Splněná 

kvalifikace  

Počet roků  
pedagogické  

praxe 

učitelka VŠ, vychovatelství ŠMVZP ne, studující 26 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 19 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 9 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 10 

učitelka VŠ, Speciální pedagogika pro učitele ano 30 

učitelka VŠ, Speciální pedagogika ano 8 

vychovatelka SPGŠ, vychovatelství ano 33 

vychovatelka SŠ, CŽV – vychovatel ano 16 

učitel náboženství VŠ, kanonická mise ano 29 

 

 

1.2. 2017 – 31.8. 2017 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Studijní obor 
Splněná 

kvalifikace 

Počet roků 
pedagogické 

praxe 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 9 

učitelka VŠ, speciální pedagogika pro učitele ano 30 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 11 

učitelka VŠ, učitelství ŠMVZP ano 26 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 30 

učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 10 

vychovatelka SPGŠ, vychovatelství ano 33 

vychovatelka SŠ, CŽV – vychovatel ano 16 

učitel náboženství VŠ, pastorální teologie ano 7 

 

3. 1. 2   Údaje o nepedagogických pracovnících 

1.9. 2016 – 31.1. 2017 

Pracovní zařazení  Stupeň vzdělání 
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účetní SŠ 

školnice – uklízečka SOU 

 

1.2. 2017 – 31.8. 2017 

Pracovní zařazení  Stupeň vzdělání 

účetní SŠ 

školnice – uklízečka SŠ 

4  Zápis k povinné školní docházce 

Počet žáků zapsaných do 
1. třídy ve školním roce 

2016/2017  

Počet 
žádostí  

o 
odklad 

Počet přestupů na 
jinou školu před 

zahájením školního 
roku 

Počet žáků v 1. třídě školního 
roku 2016/2017 

18 4 1 13 

5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

5. 1  Počet zařazených žáků a výsledky vzdělání 

 

Třída/Ročník 

Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. pololetí 

/2. pololetí 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

I./1. ročník 13/13 13 13 0 0 0 0 

II./2.,3. ročník 23/23 23 23 0 0 0 0 

III./4. ročník 9/9 9 9 0 0 0 0 

IV./5. ročník 10/10 7 6 3 4 0 0 

Celkem 55/55 52 51 3 4 0 0 

 

5. 2  Absence žáků 

 

 Celkový počet 
zameškaných hodin 

Průměr na žáka 
Z toho počet 

neomluvených 

1. pololetí 1228 23,48 0 
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2. pololetí 1682 30,28 0 

Celkem 1910 53,76 0 

 

5. 3  Pochvaly a ocenění 

Za vítězství v celostátní výtvarné soutěži časopisu Čtyřlístek byla udělena pochvala ředitelkou 

školy žákyni první třídy. 

5. 4  Napomenutí a důtky 
Ve školním roce nebyla žádná kázeňská opatření udělena. 

5. 5  Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Dle § 16 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění – poskytovaná podpůrná 

opatření:  

Ročník Podpůrná opatření Počet žáků 

2. ročník  Individuální vzdělávací plán 1 

3. ročník  Individuální vzdělávací plán 1 

4. ročník  Individuální vzdělávací plán 1 

5. ročník  Individuální vzdělávací plán 2 

6  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Cílem prevence bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu, zvládat každodenní situace, čelit 

negativním jevům a zvyšovat odolnost žáků vůči nežádoucím patologickým jevům. Učili se 

dodržovat správnou životosprávu a smysluplně využívat volný čas.  

Zaměřili jsme se  

 na základní etické problémy, a to pozdravit, poděkovat, omluvit se, chovat se slušně ve 

škole i mimo školu.  

 žáci 4. ročníku si zopakovali pravidla silničního provozu v programu „Mladý cyklista 

  celoroční práce školních zájmových kroužků pro smysluplné vyplnění volného času 

 kamarádské vztahy ve třídě, ve škole – projekt adopce prvňáčků 

 zdravý životní styl – Ovoce do škol 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Název DVPP Účast Místo konání 

Aktuální změny v právních předpisech ve školství 1 Zlín 

Vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací 1 Zlín 

Výkon spisové služby v kontextu současné legislativy 1 Uherské Hradiště 

dmSoftware  1 Zlín 

 

8  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Název akce Ročník Realizace 

Život sv. Václava  - projekt 5. září 

Sběr papíru  1. – 5. říjen 

Zlínský kraj - projekt 5. říjen 

Adopce prvňáčků 1. a 5.  říjen 

Jablíčkový den 1. říjen 

Cukr - projekt 5. říjen 

Dýňové tvoření 1. - 5. říjen 

Můj fantastický den – výtvarná soutěž 1. – 5. listopad 

Experimentárium Otrokovice - exkurze 4. a 5.  listopad 

Mikuláš 1. – 5.  prosinec 

Posezení s rodiči 3. prosinec 

Výšlap po Mistřicích 1. – 5.  prosinec 

Vánoční těšení  1. – 5.  prosinec 

Zpívání u „Vánočního stromu“ 1. – 5.  prosinec 

Taneční vystoupení na plese rodičů 5. leden 

Výlet do Galaxie Zlín  1. – 5.  leden 

Zvířata v zimě  - centrum TRNKA 1. – 5. únor 

Beseda s myslivcem 1. – 5. únor 

Turnaj v miniházené - Jarošov 4. a 5. únor 
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Netradiční „Den učitelů“ 3. březen 

Návštěva předškoláků ve škole 1. – 5.  březen 

Kyberšikana  - projekt 4. a 5. březen 

Dentální hygiena – přednáška s ukázkou 1. – 5.  duben 

Den Země v Kovosteelu Staré Město 1. – 5.  duben 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Uherském Hradišti 4. duben 

Milotice - školní výlet 1. – 5. květen 

ZOO Hodonín – školní výlet 1. – 5. květen 

Odpoledne pro maminky 1. – 5.  květen 

Den s modrým majákem 3. květen 

Kulturní pásmo pro besedu s důchodci 1. – 5. květen 

Noc s Andersenem 1. – 5. červen 

Návštěva knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti 1. červen 

Návštěva místní knihovny 1. červen 

Turnaj v miniházené v Uherském Hradišti 4. – 5. červen 

Návštěva ZŠ Bílovice 5. červen 

Plavba lodí 5. červen 

Výlet do Uherského Hradiště – historická místa 2. červen 

McDonald’s cup  1. – 5.  červen 

Výšlap na Rovninu 2. a 3. červen 

Kulturní program pro akci „Vítání občánků“ 1. – 5.  červen 

Čtenářské odpoledne  - „Jsem čtenář“  1. červen 

Rozloučení s páťáky – rodiče a děti 5. červen 

   

9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších 

 kontrol 

9. 1  Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok 

 

Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 

9. 2  Ostatní kontroly 
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Kontrola provedená zástupci zřizovatele – listopad. 

Krajská hygienická stanice – duben. 

Dohlídka stavu spisové služby a spisovny – duben. 

Veřejnoprávní kontrola na místě – květen. 

10  Základní údaje o hospodaření školy  

10. 1  Rozpočet pro rok 2016 

 

 Schválený rozpočet v K4 Upravený rozpočet k 31. 12. 

Platy 2070828 2164335 

Ostatní osobní náklady 18000 18000 

ONIV přímé  814564 814564 

NIV celkem 2903392 3030095 

 

10. 2  Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

 

 Stav 
k 31. 12. 2016 

Tvorba 
 

Čerpání 
 

Stav 
k 31. 8. 2017 

Fond odměn 0 0 0 0 

FKSP 46238,80 32877 20361 68832,95 

Rezervní fond (413) 44567,72 4537,14 0 49104,86 

Rezervní fond (414) 600 0 0 600 

 

11  Projekty financované z cizích zdrojů 
Celoroční projekt Ovoce a zelenina do škol je velmi vítaným u žáků školy, kdy každý druhý týden 

dostávají ovoce, zeleninu, případně nápoj. Zajímavé jsou doprovodné programy tohoto projektu, kdy 

žáci ochutnají neobvyklé a často neznámé plody. 

Ve druhém pololetí školního roku škola obdržela od Nadace Synot částku 10 000 korun v rámci 

Grantu školství a zájmové činnosti. Uvedená částka sloužila k vybavení cvičebny. 

V červenci škola obdržela stoprocentní dotaci v rámci vypsaného neinvestičního dotačního programu 

„Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem do pěti.“ 



 

12 

 

V průběhu letních prázdnin došlo k modernizaci učebny informatiky, k pokrytí signálem Wi-fi v celém 

areálu školy, ke stavebním úpravám v přístavbě školy (domečku), proběhla oprava výmalby v celé 

škole, byly vyměněny podlahové krytiny v přístavbě a v učebně informatiky, došlo k výměně vadných 

komponentů v zářivkách ve všech třídách školy, byla instalovaná chybějící výlevka pro úklid školy 

v přízemí budovy. Uvedené aktivity byly realizovány díky zřizovateli školy – Obci Mistřice. Spolupráce 

školy a zřizovatele školy probíhá na velmi dobré úrovni, zřizovatel je podporovatelem rozvoje a 

modernizace školy. 

 

12 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

  

Život školy je neoddělitelně propojen se životem v obci, a to především v oblasti kulturních 

a společenských akcích. Spolupráce se zřizovatelem je na uvedeném poli nejvýznamnější.   

Spolupracujeme dále s: 

MŠ Mistřice 

Provozovatelem dopravního hřiště Uherské Hradiště 

PPP Uherské Hradiště 

Plaveckou školou Uherské Hradiště – výuka plavání 

Sběrnými surovinami Uherské Hradiště 

DD Šikula Uherské Hradiště 

Kroužky Zlín 

Bovys – dodavatel ovoce a zeleniny do škol 

Spolky a organizacemi v obci, a to v neposlední řadě. Partnerem ve vzdělávání je nám 

z místních spolků a organizací především Spolek rodičů z Mistřic a TJ Sokol Mistřice 

 

Ředitelství školy děkuje zřizovateli, spolkům, organizacím, institucím i jednotlivcům za 

podporu ve vzdělávání. 

 

V Mistřicích  23.8. 2017 

 

Datum zpracování zprávy: 23.8. 2017 

Datum projednání na pedagogické radě: 1.9. 2017 

Datum schválení školskou radou: 25.8. 017 

                                                     …………………………………………… 

          Mgr. Vladimíra Hrdinová 
          ředitelka školy 


