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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 Počet žáků 

k 30. 9. 2021 

Počet žáků 

na třídu/oddělení 

Základní škola 4 56 14 

Součást školy Počet oddělení Počet žáků 

k 30. 10. 2021 

Počet žáků 

na třídu/oddělení 

Školní družina 2 40 20 

 

1. 6  Školská rada/ŠR 

 

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.  

Volební období školské rady je tříleté.  

Volby do ŠR proběhly v prosinci 2017. Volby v prosinci 2020 se neuskutečnily z důvodu 

protiepidemických opatření a MŠMT opatřením obecné povahy nabývajícím účinnost 29.10. 

2020 uvádí: 

„Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole 

podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 

měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne 

skončení nouzového stavu.“  

Volby do ŠR proběhly 17. června 2021. Volební období nové ŠR se tak posouvá od 1.7. 2021 

do 30.6. 2024.  

Byli zvoleni členové školské rady: 

Mgr. Marie Žáková – zástupce z řad pedagogických pracovníků školy 

Součásti školy Kapacita IZO 

Základní škola 85 žáků 102 731 501 

Školní družina 60 žáků 119 100 100 



 

ZŠ Mistřice                   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 Stránka 6 

 

Vladimíra Vandírková – zástupce zřizovatele 

Ing. Libor Miloševský – zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy 

 

1. 7 Základní škola 

 

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 

v hodinách, kdy je možné dělit žáky tak, aby mohl mít každý ročník ve spojené třídě hlavní 

předmět vyučován samostatně.  Jedná se zpravidla o dvě až tři vyučovací hodiny denně 

v pátém ročníku – ČJ mluvnice, matematika, angličtina. V přízemí hlavní budovy se nachází 

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. V prvním patře je také ředitelna, učebna informatiky, sociální zařízení a vchod na 

půdu.  

Ve všech třídách i učebně informatiky je výškově nastavitelný nábytek. Ve všech třídách lze 

realizovat interaktivní výuku díky multimediálním interaktivním učebnicím, které obsahují 

interaktivní verzi učebnice a doplňující multimédia. Totéž včetně dalších zakoupených 

výukových programů se využívá individuálně v pracovních stanicích počítačové učebny. Ke 

společným akcím je možné využívat přenosné projekční plátno i dataprojektor. 

Zakoupená licence přístupu ke službě Proškoly.cz byla poskytnuta všem žákům, zákonným 

zástupcům a pedagogickým pracovníkům k využívání jako užitečný vzdělávací nástroj. Všichni 

žáci školy mají zřízeny účty v aplikaci Office 365. Informace o přístupových údajích a využití 

aplikací dostávají zákonní zástupci na prvních třídních schůzkách. 

Průběh školního roku byl ovlivněn již mnohem méně opatřeními proti onemocnění covid- 19 

a karanténami tříd.  
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Ve druhém pololetí byla přijata do třetího ročníku žákyně z Ukrajiny. Do konce školního roku 

navštěvovala online hodiny výuky českého jazyka, na vysvědčení byla z českého jazyka 

hodnocena slovně. 

První společnou akcí pro veřejnost v budově školy bylo Odpoledne pro maminky. Žáci pod 

vedením vyučujících připravili pestrý program.  Opět se vracíme k tradičním akcím 

a společným setkáváním se zákonnými zástupci žáků.  

Děkujeme také všem zákonným zástupcům a návštěvám školy za respektování omezení 

pohybu po budově školy. 

 

Všechny důležité informace pro rodičovskou i jinou veřejnost jsou k dispozici na webových 

stránkách školy http://zsmistrice.cz/.  

 

1. 8  Školní družina 

Zájmová činnost v tomto školním roce byla přerušena několika dny karantén v souvislosti 

s onemocněním covid- 19.  

Celoroční plány nebyly ohroženy a plánované akce probíhaly k radosti všem přihlášeným do 

školní družiny. 

I. oddělení - žáci 1. a 2. ročníku. 

II. oddělení - žáci 3. a 4. ročníku a dojíždějící žáci 5. ročníku. 

V I. oddělení proběhla celoroční hra Dobrodružství s Machem a Šebestovou.  

II. oddělení školní družiny žilo celý rok Harry Potterem, jeho kouzelnickými schopnostmi, 

životem na koleji a školou čar a kouzel v Bradavicích.  

V obou odděleních se řešily hádanky, kvízy, rébusy, křížovky a sudoku. Tvořilo a sportovalo 

se. Využívala se co nejvíce možnost pobytu na čerstvém vzduchu po celý školní rok. 

Celodružinové akce začaly podzimní hrou Honba za pokladem, následovalo Dýňování, 

Vánoční dílničky, Karneval, Hledání velikonočního vajíčka. Do výzvy Barevný týden se na 

výzvu družiny zapojila celá škola včetně zaměstnanců. Tvořivé dny se uskutečnily také ke Dni 

Země, Dni matek, Dni otců. 

Tradiční závody autíček na dálkové ovládání nechyběly ani letos. 

I. oddělení přečetlo společně několik dětských knih, z nichž největší oblibu získalo Telátko 

Popleta. 
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II. oddělení se zapojilo do soutěže, kterou vyhlásila ZŠ Zlechov na téma Vánoce, Vánoce 

přicházejí. 

V obou odděleních na závěr školního roku proběhla jednotlivě závěrečná akce 

k celoškolnímu projektu.  

Jak Dobrodružství s Machem a Šebestovou, tak Dobrodružství s Harry Pottrem i společné 

aktivity obou oddělení během roku přinesly žákům spoustu nových podnětů a byly 

naplňovány hravou a zábavnou formou cíle zájmového vzdělávání. 

 

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 2021/2022 

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 10 

2. ročník 11 

3. ročník 10 

4. ročník 11 

5. ročník 14 

Školské zařízení 

Školní družina 

 ŠVP pro školní 

družinu 

„Letem světem – 

vše co známe, 

patří dětem“ 

1. - 4. ročník 

2 oddělení 

40 

 

2. 2  Organizace vzdělávání 

 

Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy.  
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Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách, v pěti ročnících, jedna třída je vždy spojena ze dvou 

ročníků. Ve školním roce 2021/2022 byl spojen 1. a 5. ročník v jedné třídě.   

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. 

Tabulace učebního plánu 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obory 
Předměty 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 
Celkem 

Z toho 

disponibilní 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český 

jazyk a 

literatura 

Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 41 8 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
 0+1 3 3 3 10 1 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a 

komunikační technologie 
Informatika 0 0 0 0 1 1 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

14 2 Přírodověda - - - 2 1+1 

Vlastivěda - - - 2 1+1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12 0 
Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět práce 
Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 0 

Disponibilní časová dotace 3 4 3 2 4 - 16 

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 - 
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2. 3  Nabídka nepovinných předmětů 

 

Nepovinný předmět Náboženství 1. – 5. ročník 36 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 Správní 
zaměstnanci 

10 5 vyučujících         

1 asistent pedagoga 

2 vychovatelky 2 

 

3. 1. 1  Údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogičtí pracovníci Studijní obor Splněná 

kvalifikace 

Počet roků 

pedagogické 

praxe 

Učitelka VŠ, učitelství 1. st. ano 16 

Učitelka  VŠ, učitelství 1. st. ano 14 

Učitelka  VŠ, učitelství 1. st. a speciál. pedagogika ano 16 

Učitelka  VŠ, speciální pedagogika pro učitele ano 36 

Ředitelka  VŠ, učitelství ŠMVZP ano 32 

Vychovatelka  VŠ - Bc., Učitelství praktického vyučování ano 5 

Vychovatelka  SŠ, CŽV – vychovatel ano 17 

Asistentka pedagoga  SŠ, studium pro AP ano 5 

 

 

3. 1. 2   Údaje o nepedagogických pracovnících 
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Pracovní zařazení  Stupeň vzdělání 

Účetní SŠ 

Školnice  SOU 

 

4 Zápis k povinné školní docházce  

 

Zápisu k pravidelné školní docházce předcházely v únoru v dopoledních hodinách dvě 

návštěvy předškoláků z MŠ Mistřice.  

Počet žáků zapsaných 
ve školním roce 
2021/2022 

Počet 
žádostí  
o odklad 

Počet přestupů na 
jinou školu před 
zahájením školního 
roku 

Počet žáků pro 1. třídu školního 
roku 2022/23 

19 5 0 14 

 

5 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

o Během celého školního roku jsme se snažili rozvíjet kompetence žáků – osvojovat si 

strategie učení a motivovat pro učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné komunikaci, ke schopnosti 

spolupracovat, k respektu sebe i druhých, k uplatňování svých práv a plnění svých 

povinností, vnímavosti k lidem i prostředí, k rozvíjení  a ochraně fyzického, duševního 

zdraví, k toleranci a ohleduplnosti, k poznávání a rozvíjení svých schopností a reálných 

možností. 

o Škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků 5. ročníků základních škol 

v předmětech Český jazyk, Matematika a test Dovednosti usnadňující učení. 
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

6. 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 10/10 10 10 0 0 0 0 

II./2. ročník 11/11 11 11 0 0 0 0 

III./3. ročník 9/10 9 10 0 0 0 0 

IV./4. ročník 12/11 6 6 6 5 0 0 

I./5. ročník 14/14 11 11 3 3 0 0 

Celkem 56/56 47 48 9 8 0 0 

 

Jedna žákyně pátého ročníku úspěšně složila přijímací zkoušky a byla přijata na víceleté 

Gymnázium od školního roku 2022/2023. 

6. 2  Absence žáků 

 

 Celkový počet 
zameškaných hodin 

Průměr na žáka Z toho počet 
neomluvených 

1. pololetí 2 389 42,66 0 

2. pololetí 3 727 66,55 0 

Celkem 6 106 109 0 

 

6. 3  Pochvaly a ocenění 

 

Ve druhém pololetí byly uděleny pochvaly žákům pátého ročníku za jejich aktivity, přístupy 

k plnění povinností, reprezentaci školy a vzájemnou spolupráci a pomoc v rámci kolektivu třídy 

po dobu vzdělávání na prvním stupni.  
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6. 4  Napomenutí a důtky 

Ve školním roce nebylo uděleno.  

 

6. 5  Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

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

opatření (dále jen PO):  

 

 
Ročník 

 
Podpůrná opatření/PO 

 
Počet 
žáků 

2. ročník 2. st PO, předmět speciálně pedagogické péče 2 

3. ročník  2. st PO, předmět speciálně pedagogické péče 1 

4. ročník  2. st. PO, předmět speciálně pedagogické péče 1 

5. ročník  3. st. PO, asistent pedagoga, individuální vzdělávací plán 1 

5. ročník  2. st. PO, předmět speciálně pedagogické péče 2 

7  Prevence sociálně patologických jevů 

Naším primárním cílem MPP je 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 a SVČ Klubko. Sportovní volnočasové aktivity žáci plně obsadili 

a kroužky s nadšením fungovaly. Ke konci roku jsme mohli opět zhlédnout několik krásných 

vystoupení. 

I když se nepodařilo zajistit všechny akce, které nám utekly za distanční výuky, myslím si, že 

jsme nijak ochuzeni nebyli. Hned v září jsme začali besedou o kyberprostoru, jaké jsou jeho 
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nástrahy a celkově o pravidlech bezpečného chování na internetu. Dopravní hřiště navštívila 

4. třída.  

Celoškolní říjnová akce mířila do Topolné – do společnosti TOPAGRA, kde se žáci dověděli řadu 

informací o životě dobytka a zpracování mléka. Další týden absolvovala 1. a 2. třída besedu 

Kouzelný les s paní Pavelčíkovou a také nám začal celoškolní tradiční kurz finanční 

gramotnosti, který pokračoval až do konce pololetí.  

V adventu k nám přišel opravdický sv. Mikuláš a předvánoční povídání si pro nás připravili farní 

kaplan Tomasz a jáhen František.  

V měsíci lednu si 3. – 5. třída připomněla, jak je pro naši Zemi důležitá voda – z této besedy, 

Voda pro život, plné nových zajímavých informací a pokusů, byli žáci velmi nadšeni. 

Co se týkalo samotného školního vyučování, zpracovávali žáci během celého školního roku 

několik projektů, byla jedenkrát týdně zařazena pravidelná hodina doučování, kam docházeli 

žáci, kteří měli nějaké nedostatky z distanční výuky. Toto doučování pokračovalo i ve druhém 

pololetí, ale už bylo určené pro ty, kteří potřebovali další procvičení aktuálního učiva. 

Doučovali se nejen žáci, ale také učitelé v rámci DVPP a samostudia se průběžně během roku 

vzdělávali formou různých seminářů a webinářů. 

V polovině měsíce února se vybraní žáci zúčastnili recitační soutěže, kterou pořádal DDM 

Šikula v Uh. Hradišti.  

Další přírodovědná beseda Všechno lítá, co má peří nás čekala v březnu, a jak už název 

napovídá, týkala se ptáků. Po velmi dlouhé době se podařila zajistit kultura. Vyjeli jsme s celou 

školou do zlínské filharmonie na program Děti dirigují. Také jsme prožili vytouženou Noc 

s Andersenem s přespávačkou ve škole.  

V dubnu žáci prožili zajímavou besedu s názvem Jak to chodí u mravenců, a aby kultury nebylo 

málo, tak za námi přijeli manželé Vackeovi se svým úžasným scénickým čtením – Čarodějnice 

od Roalda Dahla. Den Země se nesl ve znamení projektu Tondy Obala a čtvrtá třída vyjela opět 

na dopravní hřiště.  

V květnu byly do školy pozvány všechny maminky a babičky, pro které měly děti nachystanou 

krásnou besídku. Naposledy k nám přijela paní Pavelčíková, jejíž beseda Vůně medu byla 

zaměřena na život včel, speciálně pak na výrobu medu i s ochutnávkou různých druhů. Další 

akcí byla odměna za výhru v celostátním projektu „Jsem laskavec“, do kterého jsme se zapojili 

úklidem svého okolí a přáníčky pro onkologicky nemocné pacienty. V této souvislosti za námi 

přijel vypravěč příběhů Martin Hak se svým doprovodným nástrojem bongem a dětem velmi 



 

ZŠ Mistřice                   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 Stránka 16 

 

poutavým způsobem vyprávěl příběhy o laskavosti. V tomto měsíci se také vybraní žáci 

účastnili akcí pořádaných obcí Mistřice, konkrétně vítání občánků a besedy pro důchodce. 

Poslední akcí tohoto bohatého měsíce byl školní výlet 5. ročníku do Prahy. 

Den dětí jsme oslavili školním výletem, na který vyjel 1. – 4. ročník, a to do unikátního 

zábavního parku Permonium zakomponovaného do oslavanského dolu KUKLA, kde se žáci 

interaktivním způsobem dověděli o historii a technologii těžby černého uhlí. Velmi zajímavou 

akcí byl projekt „Cirkusová dílna“ Jiřího Sadila. Děti si užily zábavy při výuce žonglování, jízdy 

na jednokole a dvojkole, dále práci s balančními talíři a různými pomůckami. Na závěr roku 

nechyběly ani tradiční atletická olympiáda, MC Donald‘s Cup a nevyhnutelná rozlučka s našimi 

velkými páťáky. 

Velké poděkování patří paní Miloševské, místní knihovnici, díky které jsme mohli během 

celého školního roku navštěvovat v dopoledních hodinách místní knihovnu a která měla vždy 

připraven velmi zajímavý a praktický program zakončený půjčovnou knih. 

 Všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2021/2022 podařilo splnit. Věřím, 

že naší prací přispíváme k minimalizaci šikany a pomáháme vytvářet kamarádské vztahy mezi 

žáky. Proto v příštím školním roce chceme pokračovat v podobném trendu, který se nám 

dlouhodobě osvědčuje. 

 

8 Výchovné poradenství 

 

Práce v oblasti výchovného poradenství se odvíjela v komunikaci s pedagogickými pracovníky 

v souvislosti s šetřením žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, v přípravě 

návrhů na další péči o tyto žáky. 

Nedílnou součástí byla spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a příprava podmínek pro 

práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy spočívala ve vyhodnocování naplňování 

podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v tvorbě 

a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, ve zprostředkování metod pedagogické 

diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy, v poskytování informací o činnosti 
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školy, školských a dalších poradenských zařízení, jejich zaměření a možnostech využívání jejich 

služeb žáky a jejich zákonnými zástupci, ve shromažďování odborných zpráv a informací 

o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se 

zákonem o zpracování osobních údajů, ve vedení písemných záznamů umožňujících doložit 

rozsah a obsah činnosti výchovného poradce. 

9 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta/EVVO 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se ve všech ročnících snažili poskytnout dětem co nejširší 

povědomí o základních vztazích nejen v přírodě, ale i ve společnosti. Při akcích mimo budovu 

školy jsme se je snažili seznámit s nutností udržitelného rozvoje na Zemi, umožnili jsme dětem 

poznat jednotlivé složky přírody a zároveň chránit životní prostředí tím, že se učili třídit odpad 

i v praxi – na chodbách umístěny odpadkové koše na tříděný odpad (plast, papír), nejbližší 

okolí školy (popelnice a odpadkové koše). 

V rámci plánu na školní rok 2021 / 2022, dle rozvržení podle měsíců se nám podařilo splnit: 

Poznávání okolí školy a okolní přírody  

Evropský den bez aut – šli jsme do školy pěšky, či jeli na kole 

Den stromů (v rámci výuky PRV, PŘV) 

Příroda v zimě (v rámci výuky) 

Recyklace, recyklovaní (ve VV) 

Světový den lesů (v rámci výuky) 

Světový den vody (v rámci výuky) 

Sběr papíru, vršků od PET lahví 

Mezinárodní den Země – celoškolní projektové dopoledne v okolí rybníků  

Projekt „Ukliďme Česko“ (individuálně) 

Pobyt v přírodě (pozorování, ekosystémy) 

Další aktivity: 

o vycházky do okolí školy, pozorování a bádán 

o úpravy okolí a prostředí školy, péče o zeleň 

o zajištění programu MŠMT- Mléko do škol, Ovoce do škol 

o projekty, přednášky, výukové programy 
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Nestihli jsme z našeho plánu splnit (z důvodu karantény covid 19) : 

o výroba krmítek – péče o ptactvo 

o vánoční strom pro zvířátka – výroba „ jedlých ozdob“ 

 

10  Informační a komunikační technologie 

 

Pracovní stanice v učebně informatiky 

Učebna informatiky je vybavena patnácti pracovními stanicemi s pevnými počítači 

a sluchátky. U pevných počítačů proběhl HW Upgrade - WD Green SSD 3D NAND SATA / 600, 

2-Power 4GB MultiSpeed DDR3.   

K dispozici pro výuku je také třináct notebooků. 

 

Pracovní stanice ve třídách a sborovně 

V kmenových třídách je k dispozici pět notebooků ke každodennímu využití během vyučování. 

Ve sborovně je neustále k dispozici jeden notebook. 

Jeden notebook je součástí vybavení ředitelny. 

 

Tablety 

Disponujeme dvanácti tablety – OS Android. 

 

Připojení k internetu 

Všechny počítače ve škole jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu. Celá škola je pokryta 

Wifi. Všechny počítače jsou vybaveny antivirovou ochranou.  

 

Prezenční technika 

Učebna informatiky je vybavena rolovacím plátnem a dataprojektorem. Všechny třídy jsou 

vybaveny dataprojektorem a interaktivitou eBeam. 

 

Jiné vybavení 
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Ke zlepšení pracovních podmínek přispívá síťová tiskárna s jednobarevným tiskem, skenerem 

a kopírkou, síťová tiskárna s barevným tiskem, síťová tiskárna se skenerem, kopírkou a tiskem 

ve formátu A3, kopírka, skener, místní tiskárna. 

K výuce „nové informatiky byly pořízeny tři ozoboty Evo a patnáct kusů micro:bit. Další 

vybavení k výuce informatiky bude pořízeno na základě auditu Národního pedagogického 

institutu, který proběhl v červenci 2022. 

 

11  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Název vzdělávání Úča

st 

Místo konání 

Náměty na využití skupinové práce na 1. stupni ZŠ  1 online 

Toulavý autobus do přírodních zahrad 1 Hostětín, Brno 

Používání aplikace WocaBee 1 online 

Metodická podpora IT Guru 1 ZŠ Mistřice 

Základy algoritmizace a programování 1 online 

Základy práce a programování s Microbitem na ZŠ pro 1. stupeň 1 online 

Základy programování ve Scratchi pro výuku na ZŠ pro 1. stupeň 1 online 

Zařazení robotiky a mikropočítačů do výuky na 1. stupni ZŠ 1 online 

Stručný úvod do „nové informatiky“ 1 online 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 1 online 

Jak na nový RVP ZV ve škole 1 online 

Informatika s Emilem 4 1 online 

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ 1 online 

Anglická gramatika – efektivní metody pro žáky 1. stupně ZŠ 1 online 

Practical tips and online tools for modern foreing language 

teaching 

2 online 

Jak kreativně a hravě na gramatiku EN 2 online 

Autentické materiály při výuce cizích jazyků 1 obline 
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Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 Zlín 

Výtvarné hry pro školy a školky 1 online 

 

12  Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Realizace Název aktivity Ročník 

Září Bezpečí na internetu 1. – 5. 

Sova Hedvika přilétá ŠD 

Svatý Václav 1. – 5. 

Dopravní hřiště 4. 

Odpoledne otevřených dveří pro jubilanty 1972  

Říjen Návštěva místní knihovny 4. – 5. 

Výlet na Den otevřených dveří do TOPAGRA Topolná 1. – 5.  

Hůlka si vybírá svého kouzelníka ŠD 

Moudrý klobouk promluvil ŠD 

Můj dům, můj hrad ŠD 

Strašně strašná strašidýlka ŠD 

Podzimní tvoření ŠD 

Přáníčka pro onkologické pacienty ŠD 

Finanční gramotnost I 1.- 5. 

Kouzelný les 1.- 2. 

Honba za pokladem ŠD 

Listopad Svatý Martin 1., 4. 

Svatomartinská husa ŠD 

Finanční gramotnost II a III 1. – 5. 

Škola naruby – místní knihovna  1. – 3. 

Prosinec Svatý Mikuláš 1.- 5. 

Poutavé čtení v knihovně 5. 

Vánoční dílničky 1. – 5. 
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Finanční gramotnost IV. 1. – 5. 

Leden Zapovězený les a pavouk Aragog ŠD 

Voda pro život 3. – 5. 

Návštěva v knihovně 4.- 5. 

Únor Svatý Valentýn 1. - 4. 

Recitační soutěž 1. – 5.  

Březen Všechno lítá, co má peří 3. – 5. 

Matematika jinak 1. 

Návštěva knihovny 1., 4., 5. 

Fantastická zvířata a kolejní rap ŠD 

Veselý karneval ŠD 

Návštěva předškoláků I a II  

Matematický klokan 4. - 5. 

Matematický cvrček 2. – 3. 

Hrajeme si s ozoboty 1.,5. 

Filharmonie Zlín 1. – 5. 

Den s Legem 1., 5. 

Duben Noc s Andersenem aneb spíme ve škole 1. – 5. 

Jak to chodí u mravenců 1. - 5.  

Velikonoční dílničky ŠD  

Hledání velikonočního vajíčka ŠD 

Expecto patronum ŠD 

Dobbyho ponožka ŠD 

Scénické čtení - Vackeovi 1. – 5. 

Den Země 1. – 5. 

Květen Odpoledne pro maminky 1. – 5.  

Vůně medu  1., 2. 

Sportcentrum Rybníček 1.- 3.  

Barevný týden ŠD 

Výlet do Galaxie Zlín ŠD 

Výlet do Prahy  5. 
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Potterovské pexeso ŠD 

Grand Prix ŠD 

Pampeliškové okouzlení  ŠD 

Jsem laskavec – beseda s Martinem Hakem 1. - 5. 

Červen Školní výlet – Permonium Brno 1. – 4.  

Návštěva knihovny  2., 3. 

Veselé zoubky 1. 

Pasování na čtenáře 1. 

Cirkus Jiřího Sadily 1. - 5.  

Atletická olympiáda 1. - 4.   

McDonald’s Cup 1. - 5. 

Konec dobrodružství ŠD 

Beauty odpoledne ŠD 

Rozloučení s páťáky 5. 

 

 

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

 kontrol 

 

13. 1  Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok 

 

Ve školním roce proběhlo  

o Inspekční elektronické zjišťování problematiky podpory pohybových aktivit a 

pohybových dovedností žáků. Výstupy z tohoto tematického šetření poskytnou 

informace a podklady pro nastavení vhodné podpory školám k rozvoji pohybových 

dovedností žáků. 

o Inspekční elektronické zjišťování prevence rizikového chování a podpory nadaných, 

talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. 
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13. 2  Ostatní kontroly 

 

• Veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2020, 2021 provedená zřizovatelem. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

14  Základní údaje o hospodaření školy  

 

14. 1  Rozpočet pro rok 2021 

 

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 2021 byly schváleny ve výši 5 999 344 Kč. 

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

nákladů související s hlavní činností organizace.  

Na rok 2021 byl zřizovatelem přidělen příspěvek ve výši 620 000 Kč. 

 

Přehled výnosů 

Kraj 5 999 344 Kč 

Zřizovatel    620 000 Kč 

Jiné ostatní výnosy/čerpání fondů, úroky, školní družina/    306 990,51Kč 

Celkem 6 926 334,51 Kč 

 

Přehled nákladů ze státního rozpočtu/Kč 

Platy 4 212 338 

Platy OON      20 060 

Zdravotní a sociální pojištění 1 423 767 
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Příděl do FKSP      85 154 

Ostatní neinvestiční náklady     258 025 /náhrada nemoci, plavání, DVPP, pomůcky ONIV/ 

Celkem 5 999 344 

 

Přehled nákladů od zřizovatele/Kč 

Spotřební materiál  

 

 

 

 

Spotřeba energií:   

 

 

 

 

Opravy:   

 

 

Cestovné: 

 

Kancelářské potřeby     4 906 

Čisticí prostředky   14 375,85 

Učební pomůcky, knihy   16 723,47 

Spotřební materiál   47 015,47 

Celkem  83 020,79 

Voda   18 059 

Elektřina   61 535,64 

Plyn 181 309,95 

Celkem 260 904,59 

Opravy celkem 76 345,75 

Cestovné celkem       580 

Poštovné       190 

Mzdová účetní  25 320 
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Ostatní služby:  

 

 

 

 

Mzdy a odvody zřizovatel 

Mzdy 71 713 

Sociální 17 787 

Zdravotní    6 456 

FKSP    1 434 

Celkem 97 390 

  

Poplatky, pojištění, ostatní náklady, majetek nad 300 Kč 

Ostatní náklady /Kooperativa…/  23 722,60 

Poplatky /banka/    5 827,37  

Pojištění žáků    3 000 

Drobný majetek nad 3000 Kč 36 508,80 

Celkem  69 058,78 

 

Odpady    4 945,28 

Revize zařízení   24 221,39 

Ostatní služby - GDPR,střežení 

objektu,BOZP, školení 
  92 346,16 

Celkem 147 022,83 

Mzdy šablony 91 520 

Soc,zdravotní,  30 935 

PC technika připojení 20 565,25 

Mareriál nad 3000 kč 87 457,50 
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Šablony 

 

 

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

6 926 334,51 6 964 144,49 -37 809,98 

 

14. 2  Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

 

Fond FKSP_ zůstatek k 31. 12. 2021       39 489, 35 Kč 

Fond rezerv_ zůstatek k 31. 12. 2021  150 875, 74 Kč 

Fond rezerv Šablony_zůstatek k 31.12.2021          107 174,50 Kč 

 

15 Poskytování informací 

 

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- počet žádostí o informace dle InfZ: 0 

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti  

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled  

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech  

a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a  

nákladů na právní zastoupení: 0 

Celkem 230 477,75 
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d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  

výhradní licence: 0 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ: 0 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

 

ZŠ jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle  

InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat na adresu školy, datovou 

schránkou, elektronicky, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ 

 

Poznámky: 

Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 30.8. 2022 

Datum projednání pedagogickou radou: 31. 8. 2022 

Datum schválení školskou radou: 26.9. 2022 

 

č.j.  ZŠ256/2022 

 

 

……………………………………… 

Mgr. Vladimíra Hrdinová 

      ředitelka školy 

 


