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   1. Základní údaje o škole    

1.1 Škola  

 

  

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Vřesovice, 

příspěvková organizace  

Adresa školy:  

 

Vřesovice 107, 798 09  

Právní forma:  

 

příspěvková organizace  

IČO:  

 

75 02 11 11  

IZO:  

 

181 043 076 

Ředitelka školy: 

 

Mgr. Martina Bradová 

Kontakt:   tel.: 582 330 043, 727 988 600  

email:zsamsvresovice@gmail.com 

web:  www.zsamsvresovice.cz  

Bankovní spojení:    

   

107-1268760267 / 0100   

Název zřizovatele:  
 

Obec Vřesovice 

 

Zápis do rejstříku škol: 
 

 

1. 9. 2013 

Zapsaný spolek Radostná školička 
 

Působí při škole 

  

  

1. 2                                            Základní údaje o zřizovateli      

  

Název zřizovatele:  Obec Vřesovice 

Adresa zřizovatele:  Vřesovice 41, 798 09  

Starosta obce:  

  

Josef Fica  

Kontakt:  tel.: 582 357 325  

e-mail: vresovice.pv@volny.cz 

web: www. vresovice.cz  

mailto:zsamsvresovice@gmail.com


IČO:  

  

00 28 89 51  

1.3                    Součásti školy  kapacita  

počet tříd/oddělení  

počet dětí/žáků  

Mateřská škola  45 2 45 

Základní škola   61 4  58 

Školní družina   55 2  53 

Školní jídelna 85 x  50 

  

  

  

1. 4          Charakteristika školy  

  

     Základní škola a mateřská škola Vřesovice je příspěvkovou organizací, základní škola je 

malotřídní, škola je zřizovaná obcí Vřesovice.   

     

      Základní škola sídlí v bývalé budově fary. 

      V tomto školním roce se žáci učili ve čtyřech třídách, které zahrnovaly 1., 2., 3., 4. a 5. ročník. 

Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.  

V přízemí jsou prostory pro obecní knihovnu, šatnu, třídu pro kroužky, třídu (III.A), toalety, 

počítačová učebna a keramickou dílnu. V prvním podlaží je třída I.A, II.A, a IV.A, 2 třídy školní 

družiny, ředitelna, sborovna, kabinety  a toalety. Výdejna stravy a jídelna se nachází ve vedlejší 

budově, přilehlé ke škole, v Denním centru Vřesovice. 

K výuce tělesné výchovy využíváme místní Sokolovnu a hřiště na okraji obce. 

 

     Do základní školy dochází kromě dětí z Vřesovic také děti z přilehlých vesnic z Výšovic, 

Vranovic, Dětkovic a Pivína. 

 

  

      Mateřská škola sídlí v budově zámku, kde má k dispozici téměř celé první patro, spolu 

s obecním úřadem. V budově zámku je také pošta, zkušebna místní kapely „Vřesovanka“, kulturní 

místnost a ordinace praktického lékaře. 

      Mateřská škola má dvě třídy, šatny, umývárny, kuchyňku pro výdej stravy, kancelář, kabinet, 

skladové prostory a toalety. Je rozdělena do dvou oddělení, třída Včeliček je určena pro děti od 2 

do 4 let. Třída Zajíčků vzdělává předškolní děti, děti od 5 do 6 let.  

Využívá prostory zámecké zahrady, kde obec zřídila dětské hřiště. 

     

 Do mateřské školy dochází děti z Vřesovic a také z Výšovic, Pivína, Čelčic a Hradčan. 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.1  Materiálně-technické podmínky 

základní školy  

 

Učebny:  1 třída (třída I.A), 2 třída (třída II.A), 3. třída  

(třída III.A) a 4. a 5. třída (třída IV.A) 

Školní družina:  2 místnosti (ŠD)  

Odpočinkový areál:   malý dvůr (v současné době se rekonstruuje), 

zámecká zahrada s pískovištěm, houpačkami, 

prolézačkami, hřiště na malou kopanou, tenis  

a atletiku, Sokolovna, okolí rybníka – relaxační 

zóna  

Sportovní zařízení:  Sokolovna  

Žákovský nábytek:  nový  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod.:  

nové a moderní (pravidelně se doplňuje  

a obnovuje)  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty:  nové, zpracováno dle RVP (pravidelně se 

obnovují a doplňují)  

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami:  standardní  

Vybavení ICT:  speciální učebna pro ICT, 15 počítačů  

s připojením na internet, notebook,  

ve třídě I.A je také počítač s interaktivní tabulí  

Investiční rozvoj:  v letošním školním roce: výstavba a rekonstrukce 

přilehlých budov školy (2 nové kmenové učebny, 

1 učebna – PC, jazyková učebna), kabinety, 

toalety se sprchou a úklidové místnosti, 

bezbariérový přístup do školy, zabezpečení školy, 

nový dvůr 

 

Komentář:  

     V letošním školním roce došlo jen k běžným provozním opravám. 

  

  

1.5.2 Materiálně-technické podmínky 

mateřské školy  

 

Učebny:  2 třídy  

Odpočinkový areál:   hrací část třídy, dvůr a zámecká zahrada  

s pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, hřiště 

na malou kopanou, tenis a atletiku, Sokolovna  

Sportovní zařízení:  Sokolovna, hřiště Stadion  

Dětský nábytek:  1. třída (stolečky na pitný režim,stolek pod 

PC, policová skříň na hračky 

2. třída (nové šatní skříňky, odkládací stolek, 

paravan s věšáky a lavicemi) 



Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod.:  

nové a moderní (pravidelně se doplňuje  

a obnovuje) televice, PC 

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami:  na vysoké úrovni  

Vybavení ICT:  kancelář 2 počítače s připojením na internet, 

tiskárna s kopírkou 

Investiční rozvoj:  Realizace zabezpečení školy 

 

 

1.6    Údaje o školské radě   

Datum zřízení:  19. červen 2013  

Počet členů školské rady:       3  Mgr. Helena Andrejco - zástupce za školu, 

předsedkyně ŠR 

Břetislav Ulma - zástupce za obec 

Jana Štreitová - zástupce za rodiče 

Kontakt:  předsedkyně Mgr. Helena Andrejco 

tel.: 722 538 545  

  

Komentář:  

  

     Obec Vřesovice zřizuje školskou radu, která se pravidelně schází 2x ročně.   

  

  

  

  

  

2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

  
  

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání  

  

  

2.2  Školní vzdělávací programy   

Vzdělávací program:  Zařazené ročníky  

„Radostná školička“ (pro ZŠ), č. j. ZSaMSVRE/201/2016  1. – 5. roč.  

„Radostná školička“ (pro ŠD), č. j. ZSaMSVRE/147/2013 ŠD  

„Barevný svět kolem nás“, č.j. ZSaMSVRE/146/2014 MŠ  

  

 

 

 

 



 

 

 2.3   UČEBNÍ PLÁN PRO 1. – 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
  

  

Učební plán pro 1. – 5. ročník základního vzdělávání 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

Ročník     Minimální 

časová dotace 

Disponabilní 

hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.   

Jazyka jazyková 

komunikace 

Český jazyk 9 9 9 8 7 33 9 

 Anglický 

jazyk 

- - 3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 5 5 5 5 5 20 5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - - - 1 1  

 Prvouka 2 2 2 - - 5 1 

Člověk a jeho svět Přírodověda - - - 2 2 4  

 Vlastivěda - - - 2 2 3 1 

 Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 5  

Umění 

a kultura 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 

2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Pracovní 

činnosti 

1 1 1 1 1 5  

Průřezová témata  P P P P P P  

Týden.hod.adispon. 

hodiny 

Dotace 3 3 3 4 3 102 16 

Celk.týden.počet hodin – 

max. týdně 

 21 21 24 26 26 118  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4    Organizace školy  

  

Třída  Třídní 

učitelka  

Počet žáků 

celkem  

z toho chlapců  z toho dívek  Poznámky  

I. A  Mgr. Petra 

Ludvová 

8 3 5 1. ročník 

II.A Mgr. Markéta 

Jorníčková 

14 7 7 2. ročník 

III.A Mgr. Hana 

Svozilová 

15 5 10 3. ročník 

IV.A PaedDr. Silvie 

Nakládalová 

20 9 11 4. a 5. ročník 

  

2.5 Nepovinné předměty 

 

Třída Vyučující Počet žáků 

celem 

z toho chlapců z toho dívek Poznámky 

IV.A Mgr. 

Andrzej 

Kaliciak 

19 10 9 1. – 5. ročník 

 

 

2.6    Zájmové útvary organizované školou  

  
  

Název kroužku  Počet žáků  Ročník  Počet hodin 

týdně  

Vedoucí 

kroužku  

Angličtina 

hrou  

8 1. ročník  1  Mgr. Markéta 

Jorníčková 

Angličtina 

hrou  

11 2. ročník  1  Mgr. Markéta 

Jorníčková 

Keramika 10 1.a 2. ročník 2 

(1x za 14 dní) 

Lichý týden 

Mgr. Petra 

Ludvová 

Keramika  12 3. ročník  2  

(1x za 14 dní) 

Sudý týden 

PaedDr. Silvie 

Nakládalová 



Dramatický 

kroužek 

12 1. - 5. ročník 1 Mgr. Hana 

Svozilová 

Sportovní hry 

 (1. – 5. roč.) 

20 1. – 3. ročník 1 

 

Mgr.Petra 

Ludvová 

Čtenářský klub 

(projekt 

Šablony) 

15 1. – 5. roč. 2 Mgr. Hana 

Svozilová 

  

Komentář:  

  

     Zájmové útvary jsou bezplatné a jsou určeny pouze žákům školy.   

   

  

  

 

2.7   Zájmové vzdělávání – školní družina  

  
  

Oddělení  Vychovatelka  Počet žáků – 

pravidelná 

docházka  

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka  

Poznámky  

1  Mgr. Michaela 

Turková  

23 0  3. - 5. ročník  

2 Mgr. Markéta 

Jorníčková 

30 0 1. – 2. ročník 

  

 

Komentář:  

  

    Program v ŠD koresponduje s ŠVP pro ŠD, ale zabývá se také specializovanými činnostmi 

podle zájmů dětí (hrajeme a zpíváme si, čteme si a povídáme, projektové dny atp.).  

 

  

 

 

2.8   Zájmové útvary organizované školní družinou  

   

Název   Počet žáků  Ročník  Počet hodin 

týdně  

Vychovatelka  

0  0  0  0  0  

  
Komentář:  

  



  V letošním školním roce ŠD neorganizovala žádný speciální zájmový útvar. Činnost 

školní družiny je však velmi pestrá. Vychovatelky ŠD pořádají pravidelně s dětmi soutěže, 

projektové dny, výlety,… Každý měsíc je věnován tématu, které pak děti rozvíjí (např. „Umím 

to jako maminka“ – děti měly možnost vyzkoušet si činnosti spojené s maminkou, jako např. 

přišívání knoflíků, loupání brambor či povlékání polštáře).   

  

  

2.8    Školní jídelna  

  

  Počty zapsaných strávníků    

děti   

2 – 6 let  

děti   

7 – 10 let  

děti  

11–14 let  

děti  

15 a více let  

dětí a žáků 

celkem  

zaměstnanci 

školy  

strávníků   

celkem  

45 48 2 0  95 14 109 

  
  
  

Komentář:  

  

     Základní škola i mateřská škola má svou vlastní výdejnu. Ve školních jídelnách se stravují 

nejen žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vřesovice, ale i děti MŠ, jsou zde kromě obědů připravovány  

i dopolední a odpolední svačiny. Jídlo odebírá ze ZŠ a MŠ Bedihošť. 

     Školní jídelna nemá doplňkovou činnost, takže není možné nabídnout stravování pro veřejnost.  

 

  

3. Personální zabezpečení  

  
     Pedagogický sbor je stabilizovaný. K výměně pedagogů dochází přirozeným odchodem do 

důchodu nebo odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou.  

      Pedagogové zatím jsou odborně kvalifikovaní. Ve škole pracuje metodik pro prevenci sociálně 

patologických jevů (ředitelka školy) a metodik ICT (ředitelka školy).  

 

 

  

 

  

3.1 Základní údaje o pracovnících školy   

Počet pracovníků celkem  19 

Počet učitelů ZŠ  5 (ředitelka je zároveň učitelkou ZŠ)   

Počet vychovatelů ŠD  2   

Počet učitelek MŠ  3 (1 uč. na RD)  

Počet učitelů náboženství 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ  6  

Počet správních zaměstnanců ŠJ  4  



  

Komentář:  

        

 Na ZŠ pracuje aprobovaně ředitelka Mgr. Martina Zbořilová a 4 učitelky PaedDr. Silvie 

Nakládalová, Mgr. Petra Ludvová, Mgr. Hana Svozilová, pracují na celý úvazek a Mgr. Markéta 

Jorníčková, která v současné době pracuje také jako učitelka a vychovatelka na zkrácený úvazek. 

Vychovatelka ŠD je také Mgr. Michaela Turková, aprobovaná, zaměstnaná na celý úvazek.  

Paní Markéta Polanská a Pavla Vršťalová jsou zaměstnány jako domovnice a pracovnice výdejny 

stravy. Miroslava Týmová pracuje jako školní asistentka – personální podpora ZŠ. Tato aktivita 

vychází z projektu „ Personální podpora pro ZŠ  a MŠ Vřesovice“.   

Každý týden probíhá na ZŠ výuka nepovinného předmětu náboženství, které vyučuje místní kněz 

Mgr. Andrzej Kaliciak. 

 

 V MŠ pracuje jako učitelka aprobovaně Mgr. Helena Andrejco a Mgr. Dagmar Grmelová na 

celý úvazek.   Místo vedoucí učitelky je obsazeno aprobovanou paní učitelkou Annou Milčákovou. 

Chůva – personální podpora MŠ je Bc. Markéta Ficová. Tato aktivita vychází z projektu                 

„ Personální podpora pro ZŠ  a MŠ Vřesovice“.   

 Domovnice a pracovnice výdejny stravy jsou: paní Zdeňka Pluháčková pracuje na celý pracovní 

poměr, paní Marie Kardinálová pracuje na zkrácený pracovní poměr. 

 

  

3.2       Údaje o pedagogických pracovnících  

  

  

  

Pedagogičtí 

pracovníci  Funkce/jméno  Úvazek  
Praxe  Stupeň 

vzdělání  Aprobace  

1  Ředitelka Mgr. 

Martina 

Bradová 

    1,00  22  VŠ  Učitelství 1.st. pro 

ZŠ   

 

1  třídní učitelka ZŠ 

PaedDr. Silvie 

Nakládalová  

1,00  38        VŠ  Učitelství 1.st. pro 

ZŠ   

1  třídní učitelka ZŠ 

Mgr. Petra 

Ludvová  

1,00  6       VŠ  Učitelství 1.st. pro 

ZŠ   

1 třídní učitelka ZŠ 

Mgr. Hana 

Svozilová 

1,00 6 VŠ Učitelství pro 1.a 2. 

stupeň ZŠ 

1 třídní učitelka ZŠ 

Mgr. Markéta 

Jorníčková 

0,54  3       VŠ  Učitelství 1.stupeň 

ZŠ   



1 Vychovatelka ŠD 

Mgr. Markéta 

Jorníčková 

0,50 3 VŠ Učitelství 1.stupeň 

ZŠ   

1 Vychovatelka ŠD 

Mgr. Michaela 

Turková 

1,00 2 VŠ Specializace v 

pedagogice 

1 Vedoucí učitelka 

MŠ 

Anna Milčáková 

1,00 9 SŠ SPgŠ 

1  učitelka MŠ  

Mgr. Helena 

Andrejco  

1,00  26 VŠ  SPgŠ, 

VŠ - Pedagogika   

- správní činnost  

1  učitelka MŠ  

Mgr. Dagmar 

Grmelová  

1,00  11 VŠ  Učitelství 2. st. pro 

ZŠ (ČJ, RV), SPGŠ  

  

  

 

  

  

  

3.3   Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce  

  

Odborná kvalifikace  Splňuje 

kvalifikaci  

Nesplňuje 

kvalifikaci  

Aprobovanost ve výuce  %  

Učitelé 1. stupně  5  0  Učitelé 1. stupně  100 

Učitelky MŠ  3 0  Učitelky MŠ  100  

Vychovatelka ŠD  1  1 Vychovatelka ŠD  50 

   

 

3.4    Pedagogičtí  pracovníci podle věkové skladby  

  

do 35 let  36 – 45 let  46 – 55 let  nad 55 let  v důchodovém 

věku  

Celkem  

4 3 1 1 0 9 

  

 

 

  

  



3.5    Údaje o nepedagogických pracovnících  

  

 

Ostatní pracovníci Funkce/jméno Úvazek 

ZŠ  Domovnice a pracovnice výdejny 

stravy - Markéta Polanská 
1,00 

ZŠ  Domovnice a pracovnice výdejny 

stravy – Pavla Vršťalová 
0,69 

ZŠ Školní asistent – Miroslava 

Týmová 
0,50 

MŠ Domovnice a pracovnice výdejny 

stravy -  

Zdeňka Pluháčková 

1, 00 

MŠ Domovnice a pracovnice výdejny 

stravy - Marie Kardinálová 
0,61 

MŠ Chůva – Bc: Markéta Ficová                   0,50  

  
  

3.6      Zařazení pracovníků do platových tříd  

  

Platová třída  Počet zařazených pracovníků  

1.    

2.  4 

3.  2  

4.    

5.    

6.   

7.   

8.    

9.  5 

10.   

11.    

12.  5 

13.    

   

3.7        Trvání pracovního poměru v organizaci   

  

Doba trvání  Počet zaměstnanců  

do 5 let  16 

do 10 let  2 

do 15 let    

do 20 let  1  



do 30 let   

nad 30 let   

celkem  19  

  

 

4. Zápis k povinné školní docházce  

  

  

  

4. 1      Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy  

  

Zápis proběhl 6. dubna 2018.  

  

Počet prvních tříd  Počet dětí přijatých do 

první třídy  

Z toho počet dětí 

starších 6-ti let (nástup 

po odkladu)  

Počet odkladů pro  

školní rok 2018/2019  

1  16 1 1 

  

Komentář:  

  

     V daném termínu se zápisu zúčastnilo 19 dětí (12 dívky a 7 chlapců). 

Celkový počet přijatých žáků na školní rok 2018 / 2019 činí 16, 1 děti dostaly odklad povinné 

školní docházky a 2 se odstěhovaly. 

  

  

   

  

4.2    Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy – přestup z jiné školy  

  

  

Ročník  1. 2.  3.  4.  5.  

Počet žáků  1 0 2 2 0 

 

 Komentář:  

  

      K 1. 9. 2017 nastoupily 2 nové žákyně do 1. a 4. ročníku z jiné školy. 

  Od 4. – 8. 6. 2018 nastoupili 2 žáci do 3. ročníku a 1 žák do 4. ročníku z jiné školy.   

  

 4.3    Žáci odcházející do vyšších ročníků základní školy – přestup do jiné školy  

 

Ročník  1. 2.  3.  4.  5.  

Počet žáků  0 0 0 0 0 

 

Komentář: 

  

.  



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

  
     Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně čtyřikrát ročně na pedagogické radě. Zákonní 

zástupci jsou s výsledky žáků seznamováni třikrát ročně na třídních schůzkách a osobních 

konzultacích, které se konají kdykoliv po předchozí domluvě se zákonnými zástupci                      

a s vyučujícími.   

        

  

5.1.1   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

  

Přehled o prospěchu:  1. stupeň  

1. pololetí 

  

Ročník  Počet 

žáků  

Prospělo  Prospělo s 

vyznamenáním  

Neprospělo  Žáci s 

dostatečnou  

Nehodnoceno  

1.  8 0 8 0  0  0  

2.  16 1 14 0  0  1 

3.  15  2 13 0  0  0  

4.  10 3 6 1 0 0  

5.  10 3 7 1  0 0  

  

2. pololetí 

 

Ročník  Počet 

žáků  

Prospělo  Prospělo s 

vyznamenáním  

Neprospělo  Žáci s 

dostatečnou  

Nehodnoceno  

1.  8 0 8 0  0  0  

2.  16 0 15 0  0  1 

3.  15 2 13 0  0  0  

4.  9 5 4 0  0 0  

5.  10 2 8 0 0 0  

V 2.ročníku je zapsána žákyně, která navštěvuje základní školu v Německu.  

Ve 4. ročníku se 1 žákyně v průběhu roku odstěhovala. 

 

5.1.2   Přehled údajů o zameškaných hodinách 
 

1. pololetí 

 
Třída  

 

Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. A 164 20,50 0 0 

II. A 379 25,27 0 0 

III.A 416 27,73 0 0 

IV. A 627 31,35 0 0 

Celkem 1644 28,34 0 0 

 



 
2. pololetí 

 
Třída  

 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. A 603 75,38 0 0 

II. A 649 43,27 0 0 

III.A 752 50,13 0 0 

IV.A 1143 57,15 0 0 

Celkem 3147 54,26 0 0 

 

 

 

5.2   Výchovná opatření  

 

  

5.2.1   Výchovná opatření – pochvaly  

  
      V 1. pololetí nebyly uděleny pochvaly třídního učitele  

 

  Ve 2. pololetí byly uděleny: 

• 1. ročník: 5 pochval třídního učitele 

• 2. ročník: 4 pochvaly třídního učitele 

• 3. ročník: 13 pochval třídního učitele 

• 4. ročník: 2 pochvaly třídního učitele 

 

 

 

5.2.2   Výchovná opatření – napomenutí a důtky  

  

  Ve školním roce 2017/2018 nebylo uloženo žádné napomenutí či důtka třídního učitele ani 

ředitele školy.       

   

  

5.3   Údaje o integrovaných žácích  

  

  

Druh postižení   Ročník  Počet žáků  

Sluchové postižení  -  0  

Zrakové postižení  -  0  

S vadami řeči  -  0  

Tělesné postižení  -  0  

S kombinací postižení  -  0  

S vývojovými poruchami učení  2., 3. a 5. 3 

S vývojovými poruchami chování - 0 

 



 

5.4   Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu  

  

    Všechny pracovnice školy se snažily udržet nastavený model školy rodinného typu, kde se 

děti budou cítit příjemně. Škola se otevřela veřejnosti, neboť pořádá dny otevřených dveří  

a další akce (viz dále). Výhodou školy je rovněž malý počet žáků ve třídách, tudíž se zde 

nevyskytuje šikana a žádné jiné sociálně-patologické jevy.  

  

     Výuka probíhala na principech činnostního učení, tempo výuky se přizpůsobilo schopnostem 

žáků ve třídě, prostor pro naučení byl dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné 

nebo i podprůměrné. Činnostní charakter výuky dával dostatek prostoru i k dobrému 

individuálnímu rozvoji nadaných žáků. Výsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení byla 

dobrá kázeň ve třídě a příjemná tvůrčí atmosféra. V rámci vzdělávacího, ale i volnočasového 

procesu jsme vedly žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnily jsme žákům osvojit si 

strategii učení. Podněcovaly jsme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů nejen při samostatné práci, ale hlavně ve skupinách, kde se naučili komunikovat  

a spolupracovat.   

  

Analýza podmínek ke vzdělávání  

  

     Nezbytnou součástí je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola 

spolupracuje Policií ČR, IRIS a DDM Němčice na Hané, jejichž pořady nebo projekty pravidelně 

navštěvuje. Vzdělávání je dále zpestřováno nabídkou hudebních, filmových a divadelních 

představení, za kterými děti i žáci jezdí do Prostějova, ale některá vystoupení se uskutečňují  

i v budově základní nebo mateřské školy.  

  

     Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků trvale k udržitelnému rozvoji a ochraně 

přírody. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby pro třídění odpadu. Informace ke správnému 

třídění odpadů žáci získávají ve výuce nebo přednáškami „Tonda, obal na cestách“. Škola se 

zapojila i do projektu „Plastožrout“, kde všechny děti i žáci školy sbírají plastová víčka od PET 

lahví. Dále jsme se zapojili do projektu „ Ovoce do škol, Mléko do škol a Ukliďme Česko“. 

  

     Součástí výuky a třídnických hodin byly rozhovory zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.  

  

     V letošním školním roce bylo v nabídce školy 7 zájmových kroužků na ZŠ: 

• Angličtina hrou (Mgr. Markéta Jorníčková) 

• Keramika (Mgr. Petra Ludvová) 

• Dramatický kroužek (Mgr. Hana Svozilová) 

• Sportovní hry (Mgr. Petra Ludvová) 

• Čtenářský klub (Mgr. Hana Svozilová ) 

 

 

         O všechny zájmové kroužky byl ze strany dětí, ale i rodičů velký zájem, proto je cílem školy 

nadále tyto aktivity podporovat a rozšiřovat nabídku. 

 



         V MŠ byl nabídnut dětem také kroužek Angličtina, kterou zajišťovala jazyková škola LC 

Prostějov, taneční kroužek (Rytmik Olomouc). Dále dětem byla nabídnuta logopedická depistáž a 

preventivní screeningové vyšetření zraku. 

    

Zaměstnanci školy jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat 

při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit.  

   

 Již tradičně pořádáme “ Dny předškoláků ve škole - budoucí prvňáčci“ se seznamují se školou, 

plní nejrůznější úkoly (pracovní listy) a učí se pracovat s interaktivní tabulí.  

        

Dále škola spolupracuje se ZUŠ Němčice na Hané, které pronajímá prostory a umožňuje žákům 

učit se hře na klavír, keyboard a různé dechové nástroje.   

   

 

  

Školní družina  

  
     Školní družina pracovala ve dvou odděleních. Děti ji mohou navštěvovat od 7:00 do 7:40 a 

odpoledne od 11:45 do 16:00. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na 

aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními, hudebními a výtvarnými 

soutěžemi. Pravidelně přihlášení účastníci platili pro tento školní roku úplatu 60,- Kč měsíčně.  

  

  

Školní jídelna  

  
     Základní škola nabízí stravování všem žákům i zaměstnancům školy, v mateřské škole se 

stravují také všechny děti i zaměstnanci školy v prostorách této činnosti určených.   

  
  

  

  

6.   Prevence sociálně patologických jevů  

  
  
      Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní 

metodik prevence (ředitelka školy) zpracovala minimální preventivní program, který vychází  

z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období           

2013 – 2018. Ředitelka školy neabsolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů týkajících se prevence sociálně patologických jevů.  

     Jednotlivá témata a činnosti jsou zařazené především do výuky prvouky, českého jazyka 

(slohu), pracovních činností, výtvarné výchovy a přírodovědy. Během roku probíhají další 

jednorázové akce, zvlášť na smysluplné využívání volného času. Děti mají možnost aktivně trávit 

volno v zájmových aktivitách organizovaných školou. Přehled zájmových útvarů je v bodě 2.5 

výroční zprávy.  

     Další činnosti probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. Policie ČR, SOKOL 

Vřesovice, Iris, Tonda obal na cestách, Plastožrout, atp.). Tyto aktivity probíhají formou 

přednášek, pohybových aktivit na základní i v mateřské škole.  

  

     Vzhledem k tomu, že jsme školou malotřídní a počet žáků je velmi nízký, nevyskytují se  



u nás žádné sociálně patologické jevy (jako např. záškoláctví, šikana atd.)  

  

     Veškerá drobná porušení školního řádu a dobrých mravů žáků jsou vždy řádně prošetřena  

a řešena jak se žáky, tak i s jejich zákonnými zástupci.  

  
 

         Na naší škole usilujeme o:  

 

1. rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, 

odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání,  

2. posilování komunikačních dovedností,  

3. zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku,  

4. vytváření pozitivního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení  

      do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu  

      a nejistoty,  

5. formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám,  

6. pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje atp.  

 

 

 

         Analýza MPP:  

 

         Co se mám daří – co nás těší  

 

1. škola poskytuje žákům dostatek volno časových aktivit,  

2. dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí,  

3. těší nás velký zájem zákonných zástupců o akce společné pro děti, žáky a rodiče, např. školní 

výstavy, vánoční besídka, Dny otevřených dveří, pasování předškoláčků, loučení s páťáky nebo 

výměnné pobyty se ZŠ ve Strunkovicích,  

 

4.   v loňském školním roce jsme neřešili žádné  výrazné patologické jevy,  

 

5.   vedeme kroniku všech akcí školy.  

 

 

         Co se nám nedaří – co nás trápí  

 

1. více komunikovat s některými rodiči problémových žáků  

 

 



         Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly:  

 

a) pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily,  

 

b) kvalitněji a účelněji využívat metod osobnostní a sociální výchovy,  

 

 

c) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči žáků.  

 

 

         K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme:  

 

a) vnitřní řád školy vyvěšen na nástěnce v šatně, schránku důvěry,  

b) konzultační hodiny,  

c) volnočasové aktivity.  

 

 

Akce pořádané školou v letošním školním roce:  

 (viz. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) 
 

 

Závěrem:  

 Stanovené cíle a úkoly se nám daří průběžně plnit podle programu. Ve školním roce 2017/18 

jsme neřešili žádný závažný problém týkající se sociálně patologických jevů. Do programu je 

zapojen celý pedagogický sbor. Cíle a úkoly jsou plněny průběžně po celý rok dle daných ročníků.  

O plnění programu byli zákonní zástupci pravidelně informováni na třídních schůzkách, schůzkách 

pro rodiče, na školních nástěnkách a školních webových stránkách. Hlavní cíle MPP se nám podařilo 

splnit. Hodnocení MPP bylo projednáno na pedagogické radě.   

 

 

  

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

  
     Cílem školy je mít vzdělané pedagogy. Při plánování dalšího vzdělávání pedagogů vycházíme z 

potřeb školy i profesních zájmů pedagogů.  

 

 

 

 



Komentář:  

  

     V období vedlejších prázdnin se pedagogové sebevzdělávali, studovali legislativu a koncepční 

dokumenty.  

  

  

  

 

8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

  

     Začátek školního roku patřil již tradičně Pasování nových žáků Radostné školičky, který se 

konal 4. září 2017. Byli pozváni  rodiče a přátelé školy, kteří se o dění ve škole zajímají a pan 

starosta obce Vřesovice Josef Fica a pan starosta obce Výšovice Mgr. Jakub Haluza.  

     Na konci kalendářního roku se v místní Sokolovně konala besídka žáků ZŠ a MŠ pod vedením 

Mgr. Martiny Bradové a ostatních pedagogických pracovníků. Součástí besídky byl také vánoční 

jarmark, kde si návštěvníci mohli zakoupit drobné rukodělné výrobky dětí a žáků z naší školy       

z keramiky, proutí, dřeva, ale také šperky.  

Na konci školního roku jsme se rozloučili nejprve s prvními páťáky v Denním centru Vřesovice 

a pak na zahradě mateřské školy s našimi „předškoláky“, neboť ti po letních prázdninách 

odcházejí na základní školu. V upomínku na školní léta strávená v MŠ i ZŠ byly děti 

ostužkovány a dostaly na památku fotoknihu, ve které najdou fotografie z různých akcí, 

projektových dnů atd. za celé období jejich docházky do MŠ a ZŠ a pohádkovou knihu pro 

první čtení. 

     Všechny akce byly fotograficky zdokumentovány Mgr. Martinou Bradovou a Mgr. Helenou 

Andrejco a fotky pak dány na web školy a do školní kroniky. Zároveň o nich Mgr. Martina 

Bradová a PaedDr. Silvie Nakládalová napsaly články, které byly následně zveřejněny                   

v Prostějovském týdnu, Prostějovském Večerníku a ve Zpravodaji vydávaném ve Vřesovicích  

a Výšovicích.  

účastní se: program název  termín/ čas Cena/ podpis 

Anna Milčáková Vzdělávací institut Školení 

zdravotníka 

(organizování a 

poskytování první 

pomoci)  

31. 11. 2017 424,- Kč 

Osvědčení 

 

Pedagogové ze ZŠ 

EDOOKIT Matrika 8. 1. 2018 800,- Kč 

Osvědčení 

Markéta Polanská, 

Pavla Vršťalová 

KHS Hygienické 

minimum 

6. 2. 2018 750,- Kč 

Osvědčení 

Mgr. Jorníčková, 

Mgr. Ludvová, 

Mgr. Svozilová 

 

 

Schola servis Metody k podpoře 

čtenářské 

gramotnosti napříč 

vyučovacími 

předměty 

10. 4. 2018 4. 800,- 

Osvědčení 

Mgr. Dagmar 

Grmelová 

Vzdělávací institut Školení 

zdravotníka 

(organizování a 

poskytování první 

pomoci)  

12. 4. 2018 424,- Kč 

Osvědčení 



     Žáci naší školy se také zúčastnili několika výtvarných soutěží. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku se 

zúčastnili celostátní matematické soutěže „ Matematický klokan“ a výběrového zjišťování 

výsledků žáků 5. ročníku za školní rok 2016 / 2017.  Viz. příloha č. 2  

 

  

8.1   Údaje o aktivitách školy  

  

Září 

Slavnostní otevření školy, zahájení školního roku 2017/2018 (ZŠ + MŠ)  

Školská rada 

Informativní třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ 

Maňáskové divadlo v MŠ „Podzim s veverkou Zrzečkou“ 

Projektový den ŠD „Drak z papíru“        

Projektový den „Ukliďme Vřesovice“  (ZŠ, MŠ)                                                                                                               

  

Říjen  

Zahájení činnosti kroužků a náboženství na ZŠ i MŠ 

Projektové vyučování v ZŠ – „Starý strom“ 

Projektové vyučování v ŠD – „Obluda obludná“ 

Dopravní hřiště (3.-5. roč.), trénink dovedností cyklisty  

Logopedická depistáž 

Fotografování dětí v MŠ s vánoční tématikou 

Koncert „Písničková abeceda“ 

Projektový den v MŠ – „Slavnost padajícího listí“                                                                                                           

Sběr starého papíru 

Divadelní představení pro děti MŠ v Prostějově “Marbo-Máme rádi písničky“ 

 

Listopad  

Projektový den v MŠ – „Slavnost padajícího listí“   

Projektový den v ZŠ – „Sázíme stromky“                                                                                                                                                                 

Divadelní představení v Sokolovně „Ježkovo dobrodružství“ 

Maňáskové divadlo v MŠ „Pecivál a čert“ 

Strašidelné odpoledne pro děti pořádané spolkem Radostná školička 

Sběr obnošeného šatstva pořádané spolkem Radostná školička 

Zábavný ekologický program „Zvířátka“ pořádané spolkem Radostná školička 

Divadelní představení pro žáky ZŠ v Prostějově “Čertův švagr“ 

Pedagogická rada, valná hromada spolku 

Třídní schůzky na ZŠ 

 

Prosinec  

Rozsvěcování vánočního stromečku ve Vřesovicích a Výšovicích 

Mikulášská besídka ve Výšovicích a Vřesovicích, vystupují žáci ZŠ 

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ a ZŠ   

Vystoupení žáků ZŠ pro seniory v Denním centru Vřesovice                                                                                          

Projektový den v MŠ – „Přijde k nám Mikuláš“ 

Projektový den v ŠD – „Pečeme perníčky, Zdobíme perníčky“                                                                                                                                                                 

Vánoční koncert v MŠ (Marek Soldán) 

Vánoční besídka školy a jarmark pro rodiče a příznivce školy v Sokolovně ve Vřesovicích 

Vánoční besídky ve třídách ZŠ a MŠ                                                                                                            

 

Leden  

Pedagogická rada, metodické sdružení 



Zimní výuka na dopravním hřišti v KAScentru Prostějov  

Projektový den v ZŠ – „Setkání s policií “  

Vystoupení žáků ZŠ pro seniory v Denním centru Vřesovice                                                                                           

Projektový den v MŠ „Kdo to ťuká na okénko“ 

Pohádka „O Sluneční paní a Temné královně“ hasiči z Určic hrají pro děti ze školy 

Vydávání výpisu z vysvědčení 

Únor  

Projektový den v ZŠ a ŠD – „Vločkový den “  

Maňáskové divadlo v MŠ „Mášenka a medvěd“ 

Zahájení výuky plavaní pro 2. – 3. ročník ZŠ 

Školská rada 

Projektový den v ŠD – „ Zimní olympijské radovánky “ 

Projektový den v MŠ – „ Masopust“ 

Screeningové vyšetření očí v MŠ 

Třídní schůzka v MŠ pro rodiče předškoláků 

 

Březen 

Projektový den pro ŠD – „Měsíc knihy“ 

Projektový den pro ŠD – „Heřmánkové mýdlování“ 

Projektový den pro ZŠ – „Veselé Velikonoce“ 

Projektový den v MŠ –“Hody, hody, doprovody…“. 

Maňáskové divadlo v MŠ „Nepořádný medvídek“. 

 

Duben                                                                                                                                                                  

Návštěva městského divadla v Prostějově „ Záhada hlavolamu“ akce je určena pro žáky 3.-5. roč..  

Maňáskové divadlo v MŠ „ Prasátka a jejich velká jarní výprava 

Projektový den ŠD „Hra – Jarní procházka“ 

Pedagogická rada ZŠ, čtvrtletí 2. pololetí, valná hromada spolku Radostná školička  

Třídní schůzka ZŠ 

Projektový den ŠD „Hra – Utajený velitel“ 

Sběr starého papíru 

Den otevřených dveří v ZŠ, návštěva předškoláčků v 1. třídě                                                                                                                       

Hudební koncert v ZŠ a MŠ „Písničková abeceda“ 

Zápis do 1. ročníku ZŠ  

Třídní schůzka v MŠ                                                                                              

Projektový den v ZŠ a ŠD – „Velikonoční tvořeníčko“ 

Projektový den ZŠ a MŠ „Ukliďme Vřesovice“: 

Projektový den v MŠ „Rej čarodějnic“. 

Řemesla a řemeslné dovednosti v MŠ (praktická ukázka řemesel) 

 

Květen                                                                                                                                                                  

Dopravní hřiště (4.-5. roč.), trénink dovedností cyklisty  

Vystoupení dětí na stavěné Máje se sletovou skladbou „Noty“ 

Den otevřených dveří v MŠ 

Zápis do MŠ na šk. rok 2018/2019 

Den matek – vystoupení dětí z MŠ (organizovaná Kulturním klubem OÚ Vřesovice)                                          

Projektový den v ŠD – „Básnička pro maminku“ 

Fotografování školy                                                                                                                                     

Maňáskové divadlo v MŠ „Tři prasátka“. 

 



Červen  

Projektový den v MŠ – „Co je dětí na světě“ 

Vystoupení dětí na župním a krajském Sletu se skladbou „Noty“ 

Projektový den v ŠD – „Pojďme si povídat“ 

Výstava „Něco o mně“ spojená se křtem čtvrté školní knihy, rozloučení s páťáky, výstava ovocného 

rautu 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

Beseda spojená s procházkou po Vřesovicích pro žáky 4. a 5. roč. s panem Sojkou, místním 

historikem o historii Vřesovic 

Výlet MŠ do Rosic u Brna. 

Maňáskové divadlo v MŠ „Letní slavnost veverky Zrzečky“. 

Ukázková hodina Angličtiny v MŠ 

Škola v přírodě – Beskydy, hotel Kyčerka 

Pasování předškoláků na zahradě MŠ, vystoupení dětí z MŠ, zábavné odpoledne pro všechny děti, 

opékání špekáčků  

Vystoupení žáků ZŠ ve Vřesovicích pro seniory 

Ukončení výuky plavání 

Vysvědčení 

Pedagogická rada, metodické sdružení 

Kontrolní dny ČŠI ve škole 

 

Červenec, Srpen  

Informativní třídní schůzka pro rodiče dětí z MŠ 

Pedagogická rada, metodické sdružení 

 

  

                                                      
8.2   Vystoupení a akce pro veřejnost, na kterých se podílela ZŠ a MŠ  

  

Mikulášské besídka  

Vánoční rozsvěcování stromečku ve Vřesovicích a Výšovicích  

Vánoční besídka 

Vystoupení pro seniory z Výšovic a Vřesovic 

Den matek 

   Vítání nových občánků ve Výšovicích 

   Divadelní vystoupení žáků ZŠ Vřesovice pro veřejnost 

   Pasování předškoláčků spojené s loučením se se školním rokem  

Výstava ve stacionáři „ Něco o mně “, rozloučení s páťáky, křest čtvrté školní knihy. 

Vystoupení děti z MŠ na stavění Máje se sletovou skladbou „Noty“ 

 

8.3    Účast žáků školy ve sportovních soutěžích  

  

       V letošním školním roce se žáci zúčastnili školy v přírodě.  

  

  

8.4   Spolupráce školy se zákonnými zástupci  

  

        Pro zákonné zástupce byly uspořádány troje třídní schůzky na základní škole. Rodiče, kteří se 

nemohli dostavit na třídní schůzky, mohli kdykoli během roku přijít na individuální konzultaci, 

která byla často využívána. Pro rodiče budoucích prvňáčků byl uspořádán Den otevřených dveří 



před zápisem do 1. třídy, který byl zároveň pojat jako Den pro veřejnost. Někteří rodiče si 

domluvili individuální hospitace přímo v MŠ i ZŠ. Byla uskutečněna i jedna třídní schůzka pro 

rodiče budoucích prvňáčků.   

  V mateřské škole byly uspořádány troje třídní schůzky pro rodiče, kde zákonní zástupci byli 

seznámeni s plánem práce na školní rok 2017/2018, se Školním řádem, novinkami týkající se 

hlavně budoucích předškoláků a novým způsobem vzdělávání a přípravy nynějších předškoláků    

a jinými aktivitami, které probíhaly během školního roku.  

  

  

8.5  Spolupráce školy s OÚ  

  

     Žáci připravili kulturní program na různé akce pořádané OÚ Vřesovice i Výšovice, např. Den 

matek, Setkání seniorů, Mikulášská besídka, divadelní představení, aj. Vedení školy je v úzkém 

kontaktu s OÚ.  Obec a pan starosta i zastupitelstvo je škole příznivě nakloněno a díky tomu bylo 

pořízeno další vybavení do ZŠ a MŠ. V červenci a srpnu 2018 proběhla výmalba mateřské i 

základní školy a drobné opravy.   

8.6  Spolupráce s dalšími složkami , institucemi 

     Škola spolupracuje s Policií ČR, s ekocentrem Iris v Prostějově a DDM Němčice, s PPP, aj.  

      

 

  

 9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

  

     V letošním školním roce proběhlo kontrolní šetření ze strany ČŠI. Nebyla nalezena žádná 

pochybnost. Dále byla provedena kontrola KHS Prostějov na základní školu a druhá na  se týkala 

dodržování zákonů č. 255/2012 a 258/2000. 

Viz. Příloha č.2 

 

 

  

10.   Zpráva o vydaných rozhodnutích za školní rok 2017 / 2018 

  
18  správních rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku ZŠ 

1  správních rozhodnutí o odkladu školní docházky na ZŠ 

2  správních rozhodnutí o nepřijetí žáka do 1. ročníku ZŠ 

 

 

 

13 správních rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ                                                                                                               

 

 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

  

     V letošním školním roce nebyla naše škola zapojena do rozvojových a mezinárodních 

programů.  



  

   

12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

  

     V letošním školním roce škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení.   

  

 

13.   Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů  

  
     V letošním školním roce se škola zapojila do projektu „ Ovoce do škol “, „Plastožrout“ a sběr 

starého papíru, projekt je financovaný z cizích zdrojů.  

Dále od 1. 2. 2017 je zařazena do projektu „ Personální podpora ZŠ a MŠ Vřesovice“. Tímto 

projektem získala škola dvě nová pracovní místa pro mateřskou školu chůvu, která pomáhá 

v MŠ s dvouletými dětmi. V ZŠ školního asistenta, který má na starosti neprospívající žáky a 

pomoc zákonným zástupcům s přípravou na školní vyučování. Získala také finanční prostředky 

na Školní klub, mimočítankovou četbu a proškolení pedagogů školy v dané problematice. 

 V červenci 2018 byl projekt ukončen a bylo zažádáno o následující projekt. 

 

  

14.   Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů , 

zájmovými spolky a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
  

     V letošním školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi (na naší škole 

není odborová organizace), organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání.  

Od 1. 9. 2016 vznikl při Základní škole a mateřské škole Vřesovice, p.o. zájmový spolek 

Radostná školička. Spolek organizuje různé akce pro žáky ZŠ a MŠ, nakupuje a poskytuje 

škole různé pomůcky a vybavení, které nelze zajistit z rozpočtu školy. 

   Současně se z příspěvků zájmového spolku platí žákům cestovné na nejrůznější akce, výlety,     

soutěže. Ze stejného rozpočtu se na konci školního roku financuje oblíbené a nastávajícími prvňáčky 

tolik očekávané „ Pasování prvňáčků “, dále např. odměny za „ Nejlepší sběrače starého papíru “, 

Mikulášské balíčky pro děti apod. 

Na první valné hromadě byl schválen členský příspěvek ve výši 300,- Kč. 

Tato částka je jen za jedno dítě, tedy v případě, že naši školu navštěvují sourozenci, platí jen jeden 

z nich. Každá třída vysílá do výboru zájmového spolku svého důvěrníka, který pak informuje na 

třídních schůzkách ostatní rodiče o práci a úkolech zájmového spolku. 

Práce zájmového spolku je jednou z forem výrazné pomoci rodičů škole, umožňuje vzájemné 

poznání rodičů a učitelů a pomáhá vytvářet tolik potřebnou spolupráci rodiny a školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Přílohy   

Příloha č. 1 

 

Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o finančních tocích, zápis z kontroly účetnictví ZŠ a 

MŠ Vřesovice za rok 2017  

  

  

Příloha č. 2 

 

Kontrolní šetření ČŠI 

 

Příloha č. 3 

 

Zájmový spolek Radostná školička 

 

Příloha č. 4 

 

Fotogalerie 

 

Příloha č.: 5 

 
Výroční zpráva o poskytování informací 

 

  

  

  

  

Ve Vřesovicích dne 21. 8. 2018     

  

  

  

Vypracovala:     Mgr. Martina Bradová, ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o poskytování informací 

 
Č.j.: ZSAMSVRE 201 / 2018 

Spisový znak: A.9 

Skartační znak: A 10 

 

 

 

Výroční zpráva 

O poskytování informací podle zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

 

 

Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 

 

 

1. Celkový počet písemných žádostí o informaci: 0 

2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informací: 0 

3. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí  

      informace: 0 

4.   Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

5.   Veškeré případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období se ukládají     

      v archivu školy.  

 

 

 

 

 

Ve Vřesovicích dne 29. 8. 2018 

 

Mgr. Martina Bradová, ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o finančních tocích, zápis z kontroly účetnictví ZŠ a 

MŠ Vřesovice  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Kontrolní šetření ČŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Zájmový spolek Radostná školička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

 

Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.: 5 

 
Výroční zpráva o poskytování informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


