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Základní informace o škole

Název:

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem,
příspěvková organizace

Adresa:

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, příspěvková organizace
Blatnice pod Svatým Antonínkem 650
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

IČ :

709 43 133

IZO:

102 391 157

Identifikátor zařízení:

600 115 861

Telefonní kontakt:

518 331 240

E-mail:

skolablatnice@skolablatnice.cz

Webové stránky školy:

www.skolablatnice.cz

Bankovní spojení:

1445922379/0800

Zřizovatel školy:
okres

Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem,
Hodonín,
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71
IČO 00284769
Tel./fax: 518 331 221
Email: starostka@obecblatnice.cz.

Ředitel/ka školy:

Mgr. Ladislava Nosková (od 1. 8. 2018)
Ing. Vítězslav Juras (do 31. 7. 2018)

Zástupce ředitele ZŠ:

Mgr. Dana Křížová (od 1. 8. 2018)
Mgr. Jana Tomečková (od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018)
Mgr. Dalibor Popelka (do 31. 3. 2018)

Zástupkyně ředitele MŠ:

Bc. Radka Máčalová

Vedoucí školní jídelny:

Veronika Štefaníková

Sdružení rodičů:

Milena Nejezchlebová

Složení školské rady:
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Mgr. Alena Hanačíková, Mgr. Jitka Hrušková
PaeDr. Miluše Těthalová, paní Olga Rumíšková
Mgr. František Frýdecký Ph.D., Mgr. Pavla Kopečná Hrušková
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II. Vzdělávací programy školy

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP ZV), který byl
vypracován s odkazem na Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) pro základní vzdělávání
a osnov schválených MŠMT ČR. Název našeho ŠVP ZV - „Škola - dílna lidskosti“ vyjadřuje
hlavní myšlenku ŠVP na utváření vhodných mezilidských vztahů a na styl práce vedoucí
k hodnotám lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů
poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů
a mravních vlastností žáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy
a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy
mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi
vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými.
Vzdělávací programy školy:
Vzdělávací program

RVP MŠMT

Školní rok 2017/2018
v ročnících

ŠVP ZV „Škola – dílna lidskosti“

ŠVP ZV

1. – 9.

ŠVP PV „Putujeme se sluníčkem“

ŠVP PV

MŠ

III.

Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy

V uplynulém školním roce pracovalo na základní škole 17 pedagogických pracovníků (z toho 1
ředitel/ka, 1 zástupce ředitele, 13 učitelů, 2 vychovatelé).
Mateřskou školu personálně zabezpečovalo sedm učitelek (včetně odloučeného pracoviště).
Zaměstnanci školy
Pedagogičtí pracovníci

Fyzické osoby ZŠ a MŠ
24

Nepedagogičtí pracovníci

IV.

14

Provedené opravy, udržovací práce

Školní jídelna
● nákupy elektrospotřebičů (nové lednice)
● rekonstrukce vzduchotechniky
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Mateřská škola
● otevření nové rekonstruované třídy MŠ v budově ZŠ
● Vyčištění všech hracích koberců
Školní družina – bez výraznějších oprav
Základní škola
● Výmalba 1. patra – vestibulu školy, nátěr radiátorů v tělocvičně a ŠJ
● generální oprava podlahových krytin ve dvou učebnách
● oprava kanalizace
● nátěry schodiště, zábradlí
● Započaty práce na projektu školního atria

Výsledky výchovy a vzdělávání

V.
Počty tříd a žáků:
Školní rok 2017/2018
1. stupeň
2. stupeň
Celkem:

Počet tříd

Celkový počet žáků

5
4
9

93
94
187

V průměru na jednu
třídu
18,6
23,75
20,77

Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku:

Třída

Počet

Prospělo s

žáků

vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

Prospělo po

Opakuje

opravných

ročník

zkouškách
I.

19

19

0

0

0

0

II.

16

16

0

0

0

0

III.

16

16

0

0

0

0

IV.

21

16

5

0

0

0

V.
Celkem
1. stupeň

21

12

9

0

0

0

79
11

14
13

0
1

0
1

0

VI.

93
25

VII.

19

4

15

1

1

0

VIII.

23

9

11

3

2

1

IX.

28

7

21

0

0

0

95

31

60

5

4

Celkem
2. stupeň
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Hodnocení chování:
Pochvaly a ocenění:

Pochvaly a odměny byly uděleny za vzorné chování, výborný prospěch, reprezentaci
školy na sportovních soutěžích, fyzikálních a matematických olympiádách,
kulturních akcích apod.
Důtky třídního učitele, ředitele školy, snížené stupně chování:
Důtky TU byly uděleny za opakované prohřešky proti šk. řádu, nevhodné chování
a opakované pozdní příchody, poškozování cizích věcí, opakované pozdní příchody do
výuky a další přestupky proti školnímu řádu.
Snížené stupně z chování byly uděleny žákům II. stupně za opakované pozdní příchody,
neuposlechnutí pokynu učitele, vulgární chování a závažné prohřešky proti řádu školy.
Školní úrazovost:
Ve školním roce 2017/2018 došlo k 44 školním úrazům, z nichž 28 vyžadovalo lékařské
ošetření.

VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil dne 17. dubna 2018. K zápisu se dostavilo 27 děti, z toho 3
děti mají odklad povinné školní docházky.
Zapsaní do
1. třídy 2018
27

Počet žádostí
o odklad
3

Nastoupí do
1. třídy 2018
24

Do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 bylo přijato celkem 38 nových děti.
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Výroční zpráva o činnosti školy

Účastnil se
Mgr. Tomečková J

Vzdělávací
instituce
SSŠ Hodonín

Všichni pedagogičtí
pracovníci ZŠ
Ing. Šajdlerová M., Dis.

Název vzdělávacího programu
Školní metodik prevence ve škole
Supervize - vliv na firemní kulturu, péče o
osobnostní
a profesní rozvoj, supervize propojující vedení
školy a tým

SPC Zlín

Vyskočilová D.
Štefaníková V.
Spáčilová R.

2017/2018

Práce s dítětem s poruchou autistického
spektra v MŠ
Diagnostika předškolního dítěte
HACCP – systém kritických bodů ve
školním stravování
Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním
pojištění 2017/2018

Spáčilová R.

Agentura
Blechová,
Uherské Hradiště
SSŠ Hodonín

Ing. Juras V.

SSŠ Brno

GDPR ve školách od A do Z

Změny v účetnictví

VIII. Projekty a další akce školy
Celoroční projekty
Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do celostátního projektu Ovoce do škol, díky níž mají žáci možnost
ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny, kterou dostávají zdarma. Cílem projektu "Ovoce do
škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav
mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce
a zeleniny. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního
zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká
republika 27%. Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením
Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009. Nárok na dotované ovoce a zeleninu
mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd.
Na tomto projektu spolupracujeme s firmou Ovocentrum Valašské Meziříčí, která pro žáky
školy nabídl širší sortiment a více variant způsobu dodání ovoce, informační materiály a lepší
komunikaci.
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Mléko do škol
Naše škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“. Přináší možnost nákupu mléčných – pro
děti v růstu velmi potřebných - výrobků za dotované a tedy výhodnější ceny. Legislativně je
projekt upraven Nařízením vlády 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb.,
kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší
podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,
kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších
předpisů.
Sběr starého papíru
Žáci všech ročníků jsou zapojeni do sběru starého papíru. Tato aktivita má rozměr ekologický
i výchovný. Díky tomu že ceny výkupu pro školy jsou velmi výhodné, daří se nám každý rok
našetřit slušnou částku peněz. Díky tomu můžeme platit nejen adopci studenta z Indie, ale
i žákům do školy nakupovat rozličné výtvarné a jiné potřeby. Nejlepší sběrači jsou pak na konci
školního roku odměněni drobnými dárky. Žáci I. stupně, ve sběru předbíhají své kolegy z II.
stupně, mají díky sběru k dispozici stolní fotbálky.
Sběr pomerančové kůry
Všichni žáci mají možnost se zapojit i do sběru pomerančové kůry. Z ní se získává pektin
a hlavně esenciální oleje, které slouží k aromatizaci potravin a v kosmetice, v menší míře se
používají v lékařství k výrobě tinktur. I z „naší“ kůry se vyrobí ovocné čaje. Výtěžek jde ve
prospěch žáků, nejlepšími sběrači jsou tradičně třídy I. ročníku.
Sběr tonerů
Zapojili jsme se do dalšího projektu, který vede žáky a spolupracující osoby k třídění
recyklovatelných materiálů. Ve spolupráci se společností Cart4future jsme sběrným místem
použitých tonerů z tiskáren. Škole jsou za nasbírané tonery a tonerové kazety přičítány body.
Adopce na dálku
Již 13. rok je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku. Adopcí podporujeme vzdělání
již druhého chlapce, Nagaraje B. Sarkapnora. Chodí do školy, žije s maminkou a 4 sourozenci
v malém indickém městě Gowliwad. Věříme, že díky sběru starého papíru budeme tomuto
chlapci pomáhat po celou dobu jeho základního vzdělávání. Všem, kdo se na sběru podílí, velmi
děkujeme.
Recyklohraní
Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají
neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci
vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů
u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co
nejvyšší míře.
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V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie
a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou
umístěny u žákovských šaten. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné
elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body,
za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Díky
Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.
Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže
a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k nejohroženější skupině.
Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Je zahájena od nejmladších žáků školy
a návazně pokračuje až do skončení povinné školní docházky. Je zaměřena na osvětu všech žáků
naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní zvláštnosti.
Školním metodikem prevence je Mgr. Jana Tomečková.
Tzv. „minimální preventivní program“, jeho cíle, spolupráce s rodiči, zaměstnanci školy
a odborníky, a popis realizace tohoto programu patří k základním dokumentům školy a je
přístupný na webových stránkách školy.
Na I. stupni jsou témata týkající se prevence nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti
dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost je věnována rozvíjení
komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu.
Pokračujeme s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračujeme v dopravní
výchově, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti (žáci dojíždí do
DDM Veselí nad Moravou, který má v regionu tuto výchovu v nabídce). Žáci jsou podporováni
k návštěvám divadelních představení v Městském divadla ve Zlíně, Slováckém divadle
v Uherském Hradišti, k návštěvě filmových představení ve Veselí nad Moravou. Každý rok
připravují děti pro rodiče vánoční besídku, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav
Dne matek aj. Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů. Tradiční jsou vlastivědné
vycházky žáků I. stupně na „Antonínek“. Žáci se zúčastnili úklidu svého okolí v rámci oslav
Dne Země.
Prvňáčci se zúčastnili preventivního programu „Veselé zoubky“.
Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními
učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci
v předmětech občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů jsou
rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova
k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a programy, vedené odborníky.
Ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, na nichž jsou rodiče
seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. Již
12 let naše škola platí školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce na dálku. Potřebné
peníze se nám daří získat sběrem starého papíru. Žáky II. stupně zaujal svými poutavými
besedami Mgr. František Krampota ze společnosti ACET, který na naši školu zajíždí několik let.
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Spolupráci s ACETem jsme rozšířili i besedami s panem Böhmem, který žákům VI. A přednášel
o škodlivosti kouření.
Žáci 6 a 7. ročníku probírají téma drogy a sexuální výchova i v rámci náplně předmětu výchova
ke zdraví.
Z oblasti výchovy k ekologii (enviromentální výchovy) jsou naše třídy zapojeny do sběru
nefunkčních mobilů, elektroodpadu, použitých baterií a tonerů z tiskáren.
Dalšími akcemi na podporu prevence jsou i další aktivity jako nácvik polonézy na ples, školní
výlety apod. Žáci IX. tříd se podíleli na přípravě svátku sv. Mikuláše, který organizují pro menší
děti a mateřskou školu. V I. patře je umístěna schránka důvěry, kam můžou žáci vhazovat
lístečky se svými problémy jako prevence proti případnému šikanování, distribuci drog a jiných
negativních jevů ve škole. Kromě tradiční schránky důvěry na písemná oznámení je aktivována
schránka důvěry v aplikaci iŠkola. Schránky jsou pravidelně vybírány a všechna sdělení
prošetřována. Škola je zaregistrována na webové aplikaci www.nntb.cz, což je internetový
systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách.
Nedílnou součástí preventivních aktivit je činnost školní družiny. Činnosti školní družiny se
realizují podle výchovně vzdělávacího programu a zahrnují sportovní a výtvarné aktivity, hry,
soutěže atd. Školní družina je pro žáky I. stupně a využívá dvě vlastní učebny, počítačovou
učebnu a školní hřiště.
Přednášky a akce v rámci výchovy ke zdraví a prevence patologických jevů
Funkci výchovného poradce vykonával RNDr. Dalibor Popelka
Práce výchovného poradce probíhá ve třech základních rovinách. První rovinou je péče
o profesní orientaci žáků 8. a 9. tříd, vedoucí v konečné fázi k úspěšnému přijetí žáků na střední
školy a střední odborná učiliště. Ve druhé rovině práce VP jde o péči o žáky se specifickými
poruchami učení, poslední rovina obsahuje práci s problémovými projevy chování žáků a jejich
prevence.
Pro žáky 8. a 9. ročníků je určena nástěnka profesní orientace. Zde je pro žáky vytvořena
přehledná knihovna informačních materiálů středních škol okresu Hodonín, Uherské Hradiště,
ale i škol z celého širokého okolí a celé ČR. Tyto materiály byly přehlídkou nabídky škol
z Veletrhu vzdělávání v Hodoníně nebo postupně přicházely do školy poštou. Tyto materiály
byly pak vždy aktuálně ihned vyvěšeny.
Na tradiční schůzce se s rodiči žáků IX. třídy setkali zástupci středních škol, kteří rodiče a žáky
IX. ročníku informovali o možnostech studia na svých školách. Výchovný poradce seznámil
rodiče a žáky o změnách v legislativě.
Ve spolupráci s „Centrem vzdělávání všem“ jsme připravili Projektový den „Kariérové
poradenství“ pro žáky obou devátých tříd.
V rovině péče o žáky se SPU dochází k úzké spolupráci s pedagogicko - psychologickou
poradnou, s třídními učitelkami, s jednotlivými vyučujícími, s rodiči a s žákem. V případě
individualizace bylo spolupracováno s pracovníky poradenských zařízení.
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Aktivity školy a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018
Mgr. Macková

- Keramika

Mgr. Macková

- Vybíjená

Mgr. Hrušková

- Aerobik

Mgr. Hořčicová

- Sportovní hry

Mgr. Hořčicová

- Příprava na přijímací zkoušky z MAT

Mgr. Trčková

- Příprava na přijímací zkoušky z MAT

RNDr. Popelka

- Florbal

pí. Uřičářová

- Kytarový

pí. Němečková

- Basketbal

p. Beňa

- Střelecký

pí Cintulová

- FS Vavřínek

Vzdělávací, kulturní akce a exkurze
Mezi pro vzdělání a výchovu důležité akce patří již tradiční návštěvy žáků na OÚ Blatnice pod
Svatým Antonínkem a v místní knihovně. Žáci ZŠ připravili program na akci Rozžíhání
vánočního stromu, oslavu Dne matek.
Naše škola se zapojila do preventivního programu DM Drogerie. Díky tomu si prvňáčci dostali
balíčky se zubní pastou, zubním kartáčkem, přesýpacími hodinami (aby si mohli doma
v koupelně pohlídat správný čas na čištění zoubků) i žvýkačky bez cukru, které neškodí zubům.
Ve škole si s paní učitelkou připravili projektovou hodinu, při které se dozvěděli jak o zoubky
čistit a nacvičili správný způsob čištění zubů.
Pro žáky II. stupně byla určena přednáška s besedou na téma Kyberšikana, šikana. Principy
šikanizujícího jednání se nemění, mění se však nástroje, které agresoři používají. „Klasická“
šikana většinou probíhala v uzavřeném kolektivu, v současné době šikaně napomáhají nové
komunikační technologie: především internet a mobilní telefony.
Žáci byli vedeni k tomu, aby rizika svého vzájemného chování neignorovali, ale aby se drželi
zdravých pravidel, která je mají chránit.
Program „Sex, AIDS a vztahy“ je součástí specifické primární prevence rizikového chování
mládeže. V současné době neexistuje žádná účinná proti HIV, proto je prevence v této oblasti
velmi důležitá. Hlavním cílem bylo informovat žáky o základních pojmech – HIV, AIDS,
o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a hlavně o jejich vlastní
zodpovědnosti za své vztahy, a svou sexualitu.
Naši šesťáci vyjeli na tradiční, ve spolupráci se SRPŠ organizované tzv. Orientační dny
DIS Fryšták a zažili tři dny plné aktivit, zaměřených na podporu dobrých vztahů
v kolektivu třídy, komunikace, respekt…).
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O veškerých akcích, vzdělávacích, kulturních i sportovních informujeme rodiče a občany
prostřednictvím oficiálních webových stránek školy www.skolablatnice.cz, školní webové
fotogalerie http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/ a nástěnky v budově OÚ Blatnice pod Svatým
Antonínkem.

IX.

Spolupráce školy s ostatními subjekty

Při plnění úkolů ve vzdělávání jsme spolupracovali s mnoha subjekty:
Zřizovatel
Se zástupci zřizovatele škola spolupracuje v několika rovinách. Samozřejmostí je spolupráce při
provozu školy, spolupracujeme při přípravě větších investičních akcí (rekonstrukce
vzduchotechniky v kuchyňském provozu školní jídelny, údržba a opravy hřiště u MŠ apod.)
Pracovníci SOB pomáhají škole také v případě potřeby v případě větších oprav na základě
obchodního vztahu. Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem provozuje školní autobus,
kterým dopravuje naše přespolní žáky. Škola je nedílnou součástí obce, a proto se žáci školy
účastní aktivně kulturních i jiných akcí v obci.
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy
Cílem SRPŠ je dobrovolná pomoc škole v oblasti materiální a finanční, která vede ke zlepšení
podmínek výuky, školního prostředí a potřeb žáků.
Sdružení přispívá na sportovní akce pořádané školou, hradí náklady spojené s účastí žáků na
soutěžích, ať už vědomostních nebo sportovních. Dále sdružení podporuje nadané žáky a žáky,
kteří školu reprezentují, knižními odměnami nebo sportovními potřebami. Pomáhá také s
vybavením školy a školní družiny pomůckami, doplňky.
SRPŠ se již tradičně finančně podílí na pobytu žáků VI. třídy na tzv. Orientačních dnech DIS
Fryšták. Díky spolupráci se SRPŠ se budou tohoto pobytu, který je svou náplní součástí
prevence sociálně patologických jevů, účastnit i další třídní kolektivy.
SRPŠ během školního roku pořádá pro děti několik zábavných a soutěžních akcí („Beruškový
pochod“, karneval, slet čarodějnic, dětský den…). Vrcholem se stává pořádání každoročního
tradičního plesu, který je neodmyslitelně spojen s předtančením žáků 9. ročníku ZŠ. Spolupráce
se SRPŠ je pro školu velkým přínosem.
Odbory
Na naší škole pracuje ZO ČMOSPŠ, se kterou vedení školy projednává otázky legislativní,
personální, provozní a spolupracuje i v péči o zaměstnance školy v důchodu.
Spolupráce s odborníky
- Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Veselí nad Moravou
- PPP Uherské Hradiště, PPP Cheb, SPC Kyjov
- Policie ČR
- DDM ve Veselí nad Moravou, DDM Uherském Ostrohu, ZUŠ Veselí nad Moravou
- MěÚ ve Veselí nad Moravou, OSPOD
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Spolupráce se všemi partnery probíhala velmi dobře, věcně a efektivně, ku prospěchu našich
žáků i školy jako celku.

X.

Kontroly a inspekce

ČŠI v daném období na naší škole neprováděla inspekční činnost.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje provedla šetření bez nálezu závažných
nedostatků.
Ostatní kontroly a revize stanovené platnou legislativou (kotelny, komíny, plynové přípojky,
hasicí přístroje, výtahy atd.) proběhly bez závad.

XI.

Školská rada

V příštím školním roce proběhnou volby do Školské rady.
Funkční období: od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2018
Složení školské rady
Zástupce zákonných zástupců žáků:

PaeDr. Miluše Těthalová
paní Olga Rumíšková

Zástupce pracovníků školy:

předsedkyně školské rady: Mgr. Alena Hanačíková
Mgr. Jitka Hrušková
Mgr. František Frýdecký Ph.D.

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Pavla Kopečná Hrušková

XII. Hospodaření organizace 2017
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017
Činnost příspěvkové organizace je rozdělena na hlavní a doplňkovou:
Do hlavní činnosti patří:
- poskytování předškolního vzdělávání dětem předškolního věku
- poskytování vzdělávání žákům školy
- poskytování výchovné péče dětem ve školní družině
- zajišťuje stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy
Do doplňkové činnosti patří:
- stravování pro cizí strávníky
- pronájem nebytových prostor
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Rozbor hospodaření
1. Hlavní činnost
Příjmy:
Zdroj příjmu
příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na provoz
příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na odpisy
odpisy EU
příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na FS Vavřínek
transfer KÚ na mzdy a ONIV
zúčtování fondů a darů
příspěvek od SRPŠ (plavání, LVK..)
stravné
úplata za předškolní vzdělávání, družinu a zájmové
kroužky
úhrada učebnic, dopravné
ostatní příjmy (úroky, úhrada plavání MŠ,..):

Částka Kč
2 100 000
715 692
40 176
20 000
14 080 936
248 029,56
79 951
1 008 494
118 000
286 373,10
1 544,08

Celkem příjmy
18 699 195,74
Výdaje:
materiál (kancelářské a čistící potřeby, mat. na drobné opravy...)
učební pomůcky
spotřeba potravin
drobný dlouhodobý majetek
topný plyn
elektrická energie
voda
opravy budov a strojů
cestovné a dopravné
školení zaměstnanců
poradenství, údržba počítačové sítě
revize
ostatní služby
odpisy
mzdové náklady
provoz FS Vavřínek
ostatní náklady
Celkem výdaje

387 091,51
301 725,00
1 008 494,06
411 809,75
390 382,00
276 848,00
85 016,00
534 836,22
137 564,75
66 818,90
43 555,32
67 336,00
241 948,89
755 868,00
13 831 432,29
20 000,00
146 553,19
18 707 279,88

Větší opravy a nákupy:

-

generální oprava podlahových krytin ve dvou učebnách
výmalba chodby, nátěr radiátorů v tělocvičně a ŠJ
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oprava kanalizace
dětský nábytek v MŠ
oprava žaluzií v MŠ
oprava kotelny v MŠ
vstupní dveře a přístupový systém do MŠ
myčky na nádobí a termo-vozík MŠ
ohřívač vody, lednice a termo-nádoby ŠJ
vybavení nové třídy MŠ školními pomůckami
do tělocvičny byly z nájmů mimoškolních aktivit koupeny policové skříně, oddělovací
plachta a konstrukce pro kruhy

2. Doplňková činnost
Příjmy
stravné
224 693,00
pronájem tělocvičny
pronájem nebytových prostor
ostatní

47 210,00
53 800,00
21 417,40

Celkem
347 120,40
Výdaje
Materiál, DDHM
spotřeba potravin

35 149,00
108 081,17
40 743,00

topný plyn
elektrická energie

10 851,00
voda
1 500,00
opravy
3 894,00
služby
2 756,00
mzdové náklady
119 216,05
ostatní
2 739,29
324 929,51

Náklady celkem
Zisk z doplňkové činnosti

22 190,89
V souladu s rozhodnutím zřizovatele je příjem z pronájmu tělocvičny refinancován do jejího
vybavení.
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Hospodářský výsledek za rok 2017
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek celkem

19 046 316,14Kč
19 032 209,39Kč
14 106,75 Kč

z toho - hlavní činnost
- doplňková činnost

-8 084,14Kč
22 190,96Kč

Komentář:
Hospodářský výsledek ve výši 14 106,75 bude převeden do rezervního fondu. Tento přesun
podléhá schválení ZOB.

XIII. Závěr
Školní rok 2017/2018 proběhl na naší škole úspěšně. Žáci školu důstojně reprezentovali na
veřejnosti ve sportovních i vědomostních soutěžích. Absolventi 9. třídy se umístili do gymnázií,
středních odborných škol a učilišť podle svých přání. Naším cílem je zlepšení velmi dobré
úrovně vzdělávací a výchovné práce na naší škole a ve spolupráci ze zřizovatelem zlepšení
technického stavu budov.

V Blatnici pod Sv. Ant. 15. 8. 2018

Ing. Vítězslav Juras, Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy
Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickými pracovníky dne 25. 9. 2018.
Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 25. 9. 2018.
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