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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 

RED-IZO    600 124 126 

 

Statutární orgán:   Mgr. Vladimíra Hrdinová 

 
Kontakt:    tel.: 572 587 449 

     mob.: 731 578 525 

     e-mail: zsmistrice@zsmistrice.cz 

     www: www.zsmistrice.cz 

  

 

1. 2  Zřizovatel   Obec Mistřice 
Mistřice 9 
687 12 Bílovice 
http://www.mistrice.cz/ 
obec@mistrice.cz 

+420 572 587 311, +420 573 902 382 
IČO 00291129 

 

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 

Poslední aktualizace v rejstříku škol:   11.04. 2017 

mailto:zsmistrice@zsmistrice.cz
http://www.zsmistrice.cz/
mailto:obec@mistrice.cz
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1. 4  Součásti školy a jejich kapacita 

 

1. 5  Základní údaje o součástech školy 

 

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

Základní škola 4 65 16,25 

Školní družina 2 53 26,5 

 

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 v platném znění. 

Zápisy ze zasedání školské rady jsou uloženy v ředitelně školy. 

V prosinci 2017 proběhly volby do školské rady. Na další volební období od 1. 1. 2018 byli 

zvoleni členové školské rady: 

Mgr. Marie Žáková – zástupce z řad pedagogických pracovníků školy 

František Abrhám  - zástupce zřizovatele do 14.12. 2018  

Vladimíra Vandírková – zástupce zřizovatele od 14.12. 2018 

Bc. Vendula Kašná, DiS. – zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy 

 

1. 7 Základní škola Mistřice 

 

ZŠ Mistřice je malotřídní škola se čtyřmi třídami, pěti ročníky. Budova školy stojí v dolní části 

obce a těsně přiléhající hlavní komunikace je oddělena krátkým zábradlím před hlavním 

vchodem.  K budově školy patří malá travnatá plocha (školní dvůr) a přístavba, původně byt 

ředitele školy, který byl později zrekonstruován pro využití školy. V současné době se využívá 

k výuce hlavních předmětů jednoho z ročníků - jedná se o dvě až tři vyučovací hodiny denně 

v pátém ročníku. V přízemí hlavní budovy se nachází jedna kmenová třída, která v době před 

vyučováním a po vyučování slouží k činnosti jednoho oddělení školní družiny. Dále se 

v přízemí nachází cvičebna, sborovna, šatna žáků, sociální zařízení a vchod do sklepa. V patře 

budovy se nachází tři kmenové třídy - jedna ze tří tříd v prvním patře je k dispozici druhému 

oddělení školní družiny jak před vyučováním, tak odpoledne. Dále se v prvním patře nachází 

ředitelna, učebna informatiky, sociální zařízení a vchod na půdu. Kotelna školy je umístěna 

pod přístavbou školy, zde také jednu z částí sklepních prostor tvoří kabinet pomůcek a 

Součásti školy Kapacita IZO 

Základní škola 85 žáků 102 731 501 

Školní družina 60 žáků 119 100 100 
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současně sklad potřeb pro chod školy. Část kabinetu je vyhrazena spisovně školy, kterou 

tvoří uzamykatelné skříně pro ukládání dokumentů.  

Všechny kmenové třídy jsou vybaveny notebookem a dataprojektorem, lze k nim připojit 

interaktivní médium eBeam. Počítačová učebna je vybavena patnácti pracovními stanicemi, 

dataprojektorem a velkým projekčním plátnem. Celý areál školy je pokryt Wi-Fi signálem. 

Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a židlemi, k pestrosti výuky slouží 

pomůcky, které se dle finančních možností modernizují, dále jsou k dispozici televizory ve 

třídách společných se školní družinou, videopřehrávače, tiskárny - ve sborovně, učebně 

informatiky a ředitelně, přenosné i pevně stojící klávesy, kytara a plně vybavený Orffův 

instrumentář k hudební výchově a nácviku pro řadu veřejných vystoupení, kterých se 

účastníme v rámci dění školy a Obce Mistřice. V průběhu školního roku jsme na uložení 

pomůcek do tělesné výchovy pořídili tři velké skříně v dolní chodbě. K výuce tělesné výchovy 

tak přibylo více místa ve cvičebně, kde se pomůcky do této doby skladovaly. 

Vybavili jsme školu také přenosným projekčním plátnem, dvěma dataprojektory, deskovými 

hrami do vlastivědy a přírodovědy, obnovili jsme již hygienicky nevyhovující učebnice, a to 

především do výuky anglického jazyka a učebnu informatiky jsme doplnili kvalitními 

sluchátky. 

Aktivní jsme také na sportovním poli - McDonalds cup v Uherském Hradišti, Olympiáda 

v atletice v Uherském Hradišti a pravidelná utkání v rámci Školní ligy v miniházené. Ke 

sportovním aktivitám přidáváme také plaveckou výuku nejen povinně plavajících ročníků, ale 

také žáků 1. ročníku. V rámci matematických soutěží jsme se zúčastnili Matematického 

klokana 2019, kde druhý a třetí ročník plnil úkoly v  kategorii Cvrček a žáci čtvrtého a pátého 

ročníku v kategorii Klokánek. Ze školního kola další matematické soutěže - Pythagoriáda pro 

5. ročník -  postoupila do okresního kola jedna žákyně.  

Pozadu jsme nezůstali ani ve výtvarných soutěžích. Žák druhé třídy ve výtvarné soutěži 

Požární ochrana očima dětí a mládeže v okresním kole obsadil 2. místo a v krajském kole 3. 

místo. O všech aktivitách školy a školní družiny pravidelně informujeme rodičovskou i jinou 

veřejnost na webových stránkách školy http://zsmistrice.cz/.  

 V souladu se školním vzdělávacím programem se seznamujeme na podzim a na jaře 

prakticky s pěstitelskými pracemi na školním pozemku, který máme k dispozici v areálu 

Českého zahrádkářského svazu v Mistřicích. 

Školní družina převzala patronát nad prostranstvím v okolí pomníku padlých na návsi 

v Mistřicích a nad Lípou republiky, kterou jsme zasadili u příležitosti 100. výročí republiky 

v roce 2018. 

V průběhu celého školního roku jsme součástí společenského života v obci - žáci naší školy 

vystupují a reprezentují školu na akcích Vítání občánků, Zpívání u Vánočního stromu, Ples 

rodičů, Setkání s důchodci, Den dětí Spolku rodičů nebo svými výtvarnými pracemi podporují 

prezentace spolků u příležitosti jejich významných událostí - např. výročí SDH Mistřice.  
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K personálním změnám došlo v řadách pedagogických pracovníků ve školní družině - odchod 

do starobního důchodu. 

Školní rok 2018/2019 jsme ukončili slavnostním rozloučením s páťáky v reprezentačních 

prostorách obecního úřadu a následně se všemi žáky ve škole.  

 

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 2018/2019 

v ročnících/ 
v odděleních 

počet žáků 

79 -01 – C/01 

Základní škola 

Rámcový 
vzdělávací 
program pro 
základní 
vzdělávání 

Školní vzdělávací 
program  
pro základní 
vzdělávání 

 

1. ročník 13 

2. ročník 15 

3. ročník 12 

4. ročník 14 

5. ročník 11 

Školské zařízení 

Školní družina 
 

ŠVP pro školní družinu 
„Letem světem – vše 
co známe, patří 
dětem“ 

1. - 4. ročník 

2 oddělení 
53 

 

2. 2  Organizace vzdělávání 

 

Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy.  

Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách, v pěti ročnících, jedna třída je vždy spojena ze dvou 

ročníků. Ve školním roce 2018/2019 byl spojen 4. a 5. ročník v jedné třídě.  Snažíme o 

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

ve všech ročnících samostatně a spojeny jsou především předměty výchovného charakteru a 

informatika, která je vyučována v 5. ročníku dotací 1 hodina /týden, kapacita počítačové 

učebny je nastavena pro jeden ročník - 15 pracovních stanic (PC, monitor, klávesnice, myš).   

K výuce hlavních předmětů odděleně v každém ročníku využíváme prostory přístavby školy. 

Jednalo se o výuku českého jazyka a matematiky v pátém ročníku. 

2. 3  Nabídka nepovinných předmětů 

 

Nepovinný předmět Náboženství 1. – 5. ročník 36 žáků 
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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 

11 
5 pedagogů         

1 asistent pedagoga 
2 1 2 

 

3. 1. 1  Údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogičtí pracovníci Studijní obor 
Splněná 

kvalifikace 

Počet roků 
pedagogické 

praxe 

Učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 13 

Učitelka  VŠ, učitelství 1. st. ano 11 

Učitelka  VŠ, učitelství 1. st. a speciál. pedagog. ano 13 

Učitelka  VŠ, speciální pedagogika pro učitele ano 33 

Učitelka  VŠ, učitelství ŠMVZP ano 29 

Vychovatelka  VŠ - Bc., Učitelství praktického vyučování ano 2 

Vychovatelka  SŠ, CŽV – vychovatel ano 14 

Asistentka pedagoga  SŠ, studium pro AP ano 2 

 

3. 1. 2   Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Pracovní zařazení  Stupeň vzdělání 

Účetní SŠ 

Školnice  SOU 

4  Zápis k povinné školní docházce  

 

Počet žáků zapsaných ve 
školním roce 2018/2019 

Počet 
žádostí  
o 
odklad 

Počet přestupů na 
jinou školu před 
zahájením školního 
roku 

Počet žáků pro 1. třídu školního 
roku 2019/2020 

12 3 0 9 
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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. ročník 15/15 15 15 0 0 0 0 

III./3. ročník 12/11 11 10 1 1 0 0 

IV./4., 5. ročník 25/25 19 16 6 9 0 0 

Celkem 65/64 58 54 7 10 0 0 

 

5. 2  Absence žáků 

 

 Celkový počet 
zameškaných hodin 

Průměr na žáka 
Z toho počet 

neomluvených 

1. pololetí 1622 25,75 0 

2. pololetí 2824 42,59 0 

Celkem 4446 68,34 0 

 

5. 3  Pochvaly a ocenění 

 

Ve druhém pololetí byly uděleny pochvaly žákům pátého ročníku, kteří pokračují v dalším 

školním roce v ZŠ Bílovice. Třem žákům/žákyním byla udělena pochvala ředitelky školy za 

reprezentaci školy na sportovních akcích, pěti žákům/žákyním byla udělena pochvala za 

reprezentaci školy na kulturních akcích, jednomu žákovi za vynikající studijní výsledky během 

celé školní docházky a reprezentaci školy na sportovních akcích, jedné žákyni za vynikající 

studijní výsledky během celé školní docházky a za reprezentaci školy na kulturních a 

sportovních akcích, jedné žákyni za vynikající studijní výsledky během celé školní docházky a 

za reprezentaci školy na kulturních akcích. 

Žákovi druhého ročníku byla udělena pochvala ředitelky školy za úspěch ve výtvarné soutěži 

okresního a krajského kola. 

 

5. 4  Napomenutí a důtky 

 



 

ZŠ Mistřice                   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Stránka 9 

 

Ve školním roce nebyla žádná opatření k posílení kázně 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 (dále jen PO):  

Ročník Podpůrná opatření/PO Počet žáků 

2. ročník  3. st. PO, Individuální vzdělávací plán 1 

3. ročník  2. st. PO 1 

3. ročník  2. st. PO, Individuální vzdělávací plán 2 

4. ročník  3. st. PO, Individuální vzdělávací plán 1 

4. ročník  2. st. PO, Individuální vzdělávací plán 2 

5. ročník 2. st. PO, Individuální vzdělávací plán 3 

5. ročník 2. st. PO,  1 

6  Prevence sociálně patologických jevů 

Děti učit a vychovávat je náš primární cíl MPP, snažíme se prohlubovat základy dobrého a slušného 

chování s důrazem na celkový zdravý životní styl a umění čelit negativním jevům. Díky velmi dobré 

školní atmosféře se tento cíl podařilo splnit. 

Užší preventivní témata byla včleněna do výuky dle tematických bloků stanovených v MPP.  

Důležitou složkou prevence rizikového chování je stálá nabídka volnočasových aktivit, ty byly 

zajištěny nejen programem školní družiny, ale i prostřednictvím DDM Šikula, Kroužky Zlín, SVČ Klubko 

a hudební školou Ivanky Burešové.  

Z jednorázových akcí byla velmi vydařená beseda Kamarád on-line, Hasík, ponožkový den, netradičně 

pojatý Den učitelů, návštěvy knihovny v Mistřicích, úžasné dopoledne v zážitkovém stanu s 

vesmírným programem, Den s modrým majákem, Z farmy na náš stůl, besedu se zahrádkáři a několik 

dalších projektů a soutěží. 

K celkově přátelské atmosféře přispívaly také tyto společensko-sportovní akce: turnaje v házené, 

atletické závody, halová atletická olympiáda, výšlap do Amfíku Bukovina, každoroční dýňování, 

koledování a vánoční dílničky. Dále divadelní představení ve Slováckém divadle a výchovný koncert ve 

Zlíně. Samozřejmě nesměla chybět už tradiční polonéza a aerobic na rodičovském plese. Dále bych 

zmínila odpolední pásmo pro maminky, setkání s důchodci a Indiánské odpoledne, které si pro děti 

připravil Spolek rodičů z Mistřic.  

V rámci DVPP a samostudia probíhalo také v tomto roce vzdělávání všech pedagogických pracovníků, 

včetně metodika prevence. 
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Všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2018/2019 podařilo splnit. V oblasti sociálně 

patologických jevů a zdravého životního stylu získali žáci mnoho vědomostí a dovedností, které jim 

pomáhaly vytvářet a posilovat kamarádské vztahy mezi sebou. Proto v příštím školním roce chceme 

pokračovat v podobném trendu, který se nám dlouhodobě osvědčuje. 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Název vzdělávání Účast Místo konání 

Datová schránka OVM 1 Zlín 

Rozvoj manažerských dovedností 1 Skalka u Ježova 

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí 1 Zlín 

Řízení a rozvoj školy 1 Uherské Hradiště 

Jak chytře používat známky 1 Online 

Osudové chyby školní klasifikace  1 Online 

Alternativní způsoby hodnocení 1 Online 

Vlastivěda a Přírodověda, aby žáka bavila 1 Online 

Jak komunikovat s rodiči 1 Zlín 

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti 1 Zlín 

Metodický průvodce první třídou 1 Uherské Hradiště 

Příprava k obraně státu pro učitele  1 Zlín 

 

8  Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Název akce Ročník Realizace 

Dopravní výchova 4. září 

Honba za pokladem ŠD září 

Turnaj v miniházené  2. - 5.  září 

Etické otázky každého dne 2. - 5. říjen 

Projekt Sv. Václav  1. říjen 

Házená 2. - 5.  říjen 

Kamarád on-line 1. - 5. říjen 

100. let republiky - projekt 1. - 5.  říjen 

Hody, milé hody ŠD říjen 

Veselé dýňování ŠD říjen 

Na koňském hřbetu 1. - 5.  listopad 
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Finanční gramotnost 1. díl 1. - 5.  listopad 

Sv. Martin  - projekt 1.  listopad 

Házená 2. - 5.  listopad 

Finanční gramotnost 2. část 1. - 5.  listopad 

Koledování  1. - 5.  prosinec 

Mikuláš ve škole 1. - 5.  prosinec 

Vánoční dílničky 1. - 5.  prosinec 

Vánoční beseda 1. - 5. prosinec 

Finanční gramotnost 3. část 1. - 5.  leden 

Divadelní představení - Slovácké divadlo 1. - 5.  leden  

Beseda v Knihovně B. B. Buchlovana 5. leden 

Tři králové - projekt 1. - 3.  leden 

Hasík 2. leden 

Polonéza a aerobic na plese 5. leden 

Etické otázky každého dne - Rodina 2. -5. leden 

Hrátky ve sněhu 1. -5.  únor 

Karneval ŠD únor 

Házená 2. - 5.  únor 

Koncert ve škole 1. - 5.  únor 

Finanční gramotnost 1. - 5.  únor 

Recitační soutěž 1. - 5.  březen 

Barokní perličky - výchovný koncert  1. - 5.  březen 

Halová atletická olympiáda  1. - 5.  březen 

Beseda se zahrádkáři 1. - 5.  březen 

Etické otázky každého dne  2. - 5.  březen 

Netradiční Den učitelů ve škole 4. - 5.  březen 

Ponožkový den 1. - 5.  březen 

Světový den vody - projekt 1. březen 

Návštěva knihovny v Mistřicích 1. duben 

Zážitkový stan 1. - 5.  duben 

Zápis do 1. třídy - dárečky pro předškoláky ŠD duben 

Barevný týden - projekt ŠD duben 
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Návštěva knihovny v Mistřicích 1. květen 

Návštěva knihovny v Mistřicích 5. květen 

Návštěva knihovny v Mistřicích 2. květen 

Turnaj v miniházené 2. - 5.  květen 

Odpoledne s hasiči ŠD květen 

Grand Prix  ŠD květen 

Atletická olympiáda  1. - 5. květen 

Odpoledne pro maminky 1. - 5.  květen 

Setkání s důchodci 1. - 5.  květen 

Galaxie Zlín ŠD květen 

Dopravní výchova  4. květen 

Návštěva knihovny v Mistřicích 2. červen 

Křížem krážem kontinenty - projekt 1. - 5.  červen 

Odpoledne mezi motýly ŠD  květen 

Z farmy na náš stůl 4. - 5.  červen 

Noc s Andersenem 1. - 5.  červen 

Indiánské odpoledne 1. - 5.  červen 

Návštěva kina Hvězda  1. - 5.  červen 

Den s modrým majákem  1. - 5.  červen 

Plavba edukační lodí 5. červen 

Příroda okolí Mistřic - projekt u rybníků 1. - 5. červen 

McDonald’s Cup 1. -5.  červen 

Výlet do Galaxie Zlín ŠD  červen 

Punkevní jeskyně - školní výlet 1. - 5.  červen 

Výlet do Amfíku Bukovina  1. - 5.  červen 

Sběr papíru  1. - 5.  červen 

Pasování na čtenáře 1.  červen 

Návštěva páťáků v ZŠ Bílovice 5. červen 

Finanční gramotnost  1. - 5.  červen 

Atletické závody - školní kolo, účast MŠ 1. - 5.  červen 

Slavnostní ukončení vzdělávání v ZŠ Mistřice s páťáky na OÚ 5. červen 
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9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších 

kontrol 

 

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

 

 Ve školním roce neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

9. 2  Ostatní kontroly 
 

 Kontrola provedená zástupci zřizovatele – 16. 10. 2018 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kontrola plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.8. 

2014 - 30.4. 2019. Závěrečný protokol o výsledku kontroly č.j. OPSP/Mš/465/2019. 

10  Základní údaje o hospodaření školy  

10. 1  Rozpočet pro rok 2018 

 

Druhy finančních prostředků 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jedná se o účelové prostředky na platy, odvody 

zákonného pojištění, pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Na rok 2018 byly schváleny ve výši 4 324 355 Kč. 

2. Zřizovatel Obec Mistřice – provozní prostředky – jedná se o příspěvek na úhradu 

nákladů související s hlavní činnosti organizace.  

Na rok 2018 byl zřizovatelem přidělen příspěvek ve výši 518 786 Kč. 

 

Přehled výnosů 

Kraj 4 324 355 

Zřizovatel 518 786 Kč 

Celkem 4 843 141 Kč 

 

Přehled nákladů ze státního rozpočtu/Kč 

Platy 3 057 276 

Platy OON      26 570 

Zdravotní a sociální pojištění 1 029 205 
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Příděl do FKSP      61 146 

Ostatní neinvestiční náklady      150 158/náhrada nemoci, plavání, DVPP, pomůcky ONIV/ 

Celkem 4 324 355 

 

Přehled nákladů od zřizovatele/Kč 

Spotřební materiál  

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba energií:   

 

 

 

Opravy:  

 

Cestovné: 

 

Kancelářské potřeby    6 161 

Čisticí prostředky  12 002 

Učební pomůcky, knihy  17 264 

Spotřební materiál  82 611 

Platy nepedagog. pracov.  56 629 

Platy pedagogic. pracov. ------------- 

Celkem 174 667 

Voda   24 288 

Elektřina   49 818 

Plyn 100 920 

Celkem 175 026 

Opravy celkem 45 153 

Cestovné celkem 2 470 

Poštovné 654 

Telefon poplatky   9 781 

Mzdová účetní 22 940 

Odpady 9 221 

Revize zařízení 6 589 

Plavání 26 808 
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Ostatní služby:  

 

 

Celkový hospodářský výsledek v hlavní činnosti/Kč 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

4 950 587,78 4 922 576,61 28 011,17 

 

10. 2  Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

 

Fond FKSP  - zůstatek k 31. 12. 2018   22 793,95 Kč 

Fond rezerv - zůstatek k 31. 12. 2018   86 246,51 Kč 

11  Projekty financované z cizích zdrojů 

 

Celoročně je škola zapojena do projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Každý týden žáci 

ochutnají něco z produktů zdravé výživy. Vždy se jedná o kus ovoce nebo zeleniny plus 

mléčný produkt. Tento projekt je doplněn zajímavými doprovodnými programy, kdy žáci 

ochutnávají neobvyklé a často neznámé plody. 

Nadace SYNOT ZALOŽENA SENÁTOREM IVO VALENTOU nás podpořila částkou 10 000 korun, 

kterou byl uhrazen nákup 13 kusů Drumbenů.  

K vyhlášenému rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách 

v roce 2019 (IV. etapa), a to na dopravu žáků na plaveckou výuku, jsme na základě naší 

žádosti obdrželi částku 14 800 korun, kterou byly částečně pokryty náklady dopravy na výuku 

plavání a zpět. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve spolupráci s WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 

na projektu OBĚDY PRO DĚTI. Tento projekt pomáhá dětem ze základních škol po celé ČR, 

jejichž rodiče si, vzhledem ke své tíživé finanční situaci, nemohou dovolit uhradit 

jim obědy ve školní jídelně. 

V listopadu 2018 jsme podali žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II. MŠMT 

jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o 

poskytnutí dotace v celé částce, o kterou jsme žádali, a to ve výši 659 522 Kč. Projekt Výzva 

63 v ZŠ Mistřice jsme začali realizovat 1. února 2019. Realizujeme personální šablony - školní 

asistent, šablony využití ICT ve vzdělávání - nákup tabletů, projektové dny ve škole i mimo 

školu a klub zábavné logiky.  

Ostatní služby - GDPR, … 57 357 

Celkem 133 350 
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V závěru školního roku proběhla výměna všech žaluzií za nové v celém objektu školy, a to za 

finanční podpory zřizovatele. 

 

12 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

  

Život školy je neoddělitelně propojen se životem v obci. Spolupráce se zřizovatelem Obcí 

Mistřice je nejvýznamnější. Dále naše aktivity a vzdělávání podporují a s námi spolupracují:  

MŠ Mistřice 

Zahrádkáři Mistřice 

TJ Sokol Mistřice 

SDH Mistřice 

Spolek rodičů z Mistřic 

Sbor pro občanské záležitosti v Mistřicích 

Mimo obec se nám spolupráce daří s: 

Provozovatelem dopravního hřiště Uherské Hradiště 

KPPP Uherské Hradiště 

KPP Zlín 

SPC Lazy Zlín 

Plaveckou školou Uherské Hradiště  

Sběrnými surovinami Uherské Hradiště 

CVČ Klubko Staré Město 

DD Šikula Uherské Hradiště 

Kroužky Zlín 

Bovys – dodavatel ovoce, zeleniny a mléka do škol 

Women for Women, o. p. s 

ZŠ Bílovice 

 

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

podporu ve vzdělávání. 

Datum zpracování zprávy:  Srpen 2019 

Datum projednání na pedagogické radě: 30. 8. 2019 

Datum schválení školskou radou:  19. září 2019 

č.j. ZŠ83/2019 

 

…………………………………………… 

Mgr. Vladimíra Hrdinová 
      ředitelka školy 
 


