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Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 je zpracovaná podle zákona 

č. 561/2004 Sb. § 10 a podle vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky 

195/2012, § 7. 

 

 

Výroční zpráva je pedagogickým pracovníkům a veřejnosti k dispozici na 

nástěnce školy, na webových 

stránkách školy www.skolablatnice.cz a v ředitelně školy. 

 

 

 

Předáno:   2 kusy ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

1 kus MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 850 

1 kus zřizovatel školy 

1 kus Školská rada 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickými pracovníky 

dne 24. 9. 2019 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady 

dne 27. 9. 2019 

 

 

 

 
 
 

http://www.skolablatnice.cz/
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1. Základní údaje o škole 

 

Název:   Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 

 

Adresa:  ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, příspěvková organizace 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 

Součásti školy:                            IZO: 118 600 443 Školní družina: 90 žáků 

                                                    IZO: 150 008 708 Mateřská škola: 95 dětí 

                                                    IZO: 103 155 384 Školní jídelna: 400 strávníků 

                                                    IZO: 150 075 138 Školní jídelna-výdejna: 100 strávníků 

 

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:   Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín,  

                                                    Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71 

                                                    IČO 00284769 

                                                    Tel./fax: 518 331 221 

                                                    Email: starostka@obecblatnice.cz. 

Ředitelka školy:                          Mgr. Ladislava Nosková, statutární zástupce školy  

                                                    datum jmenování do funkce: 1. 8. 2018 

 

Zástupce ředitele ZŠ:                  Mgr. Dana Křížová, datum jmenování do funkce: 1. 8. 2018  

 

Vedoucí učitelka MŠ:                 Bc. Radka Máčalová 

 

Vedoucí školní jídelny:              Veronika Štefaníková 

 

Složení školské rady:                 Lucie Míšková, Mgr. František Frýdecký Ph.D. 

                                      Blanka Cintulová, Petra Vavříková 

                Mgr. Jana Tomečková, Mgr. Jitka Hrušková 

 

http://www.skolablatnice.cz/
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Základní údaje o základní škole a součástech za školní rok 20018/19 (k datu 

zpracování): 
 

Do školského rejstříku byla škola zapsána jako: 

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, 

příspěvková organizace  
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Kapacita: 420 

79-01-C/01 Základní škola Studium denní, délka studia 
 
9 r. 0 měs. 

  

  

Součásti školy: 

                             IZO: 118 600 443 Školní družina:  50 žáků 

                             IZO: 150 008 708 Mateřská škola: 95 dětí 

                             IZO: 103 155 384 Školní jídelna: 400 strávníků 

                             IZO: 150 075 138 Školní jídelna-výdejna: 100 strávníků 

  

 

 
Počet 

tříd/skupin 
Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu 

Základní škola 9 180 20 

MŠ Blatnice 3 69 23 

MŠ Suchov 1 11 11 

Školní družina 2 50 25 

 

Vzdělávací programy školy: 

Vzdělávací program RVP MŠMT Školní rok 2018/2019 

v ročnících 

ŠVP ZV „Škola – dílna 

lidskosti“ 

ŠVP ZV „Pestrobarevný 

domeček poznání“ 

ŠVP ZV 

 

zájmové vzdělávání 

1. – 9. 

 

ŠD 

ŠVP PV „Putujeme se 

sluníčkem“ 

ŠVP PV MŠ 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
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Učební plán – 1. stupeň 

 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč 5. roč. 

Jazyk český a 

literatura 

8 10 9 8 7 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 

Matematika  5 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 0 0 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 1 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

Celkem 21 22 25 25 25 

 

Učební plán – 2. stupeň 

 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk český a literatura 5 4 5 5 

Anglický jazyk 3 4 4 3 

Matematika  5 4 5 5 

Informatika 1 0 0 0 

Ruský jazyk 0 2 2 0 

Německý jazyk 0 0 0 2 

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Fyzika 2 2 2 2 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 2 1 2 

Zeměpis 2 2 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví 1 1 1 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 

Celkem 30 30 31 31 

        

Volitelné předměty: Jazyk ruský, Jazyk německý 

Vzdělávání v základní škole i v mateřské škole se realizuje podle vlastních školních 

vzdělávacích programů. Vzdělávací program je vytvořen i pro potřeby činností ve školní 

družině. Z nepovinných předmětů bylo vyučováno náboženství. 

 

V souladu s ŠVP a účastí na DVPP se odvíjí i celá řada školních a třídních aktivit. 
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Ročníky 1. stupně (2. + 3.+ 4. ročník dle návaznosti) se účastní v prvním pololetí výuky 

plavání jako součásti tělesné výchovy. 

Výuka je doplňována návštěvami výstav, výlety a exkurzemi, žáci se účastní soutěží 

a přehlídek na školní, okresní i celostátní úrovni.  

Pro předškoláky z MŠ jsou realizovány Dny otevřených dveří a návštěva výuky v první třídě 

ve druhém pololetí školního roku. Dále pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme letos 

zahájili Miniškoličku, kde se adaptují a seznamují se školním prostředím a provozují 

různorodé aktivity, které je připravují na budoucí roli žáka první třídy.  

V budově základní školy se též poprvé uskutečnil v první prázdninový týden měsíce července 

„Pohádkový týden“ - tábor pro děti v rámci školní družiny. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2018/2019: 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

 I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

Interní pracovníci 16 16 14,22 14,22 

Externí pracovníci 2 2 0 0 

 

Pedagogičtí 

pracovníci – 

osobní číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání Poznámka 

170 ředitelka 1 VŠ  

171 zástupce ředitelky 1 VŠ  

176 kariérní poradce 0,1 VŠ Projekt EU 

103 učitel/ka 1 VŠ  

106  1 VŠ  

108  1 VŠ  

115  1 VŠ  

118  1 VŠ  

119  1 VŠ  

135  1 VŠ  

148  1 VŠ  

166  1 VŠ  

169  1 VŠ  

172   0,59 VŠ  

165  0,45 SŠ  

201 vychovatel/ka 0,75 SŠ  

106 vychovatel/ka 0,16 VŠ  

108 vychovatel/ka 0,17 VŠ  

 

3 pedagogičtí pracovníci měli 2 pracovní poměry. 

K 31. 8. 2018 ukončil 1 zaměstnanec pracovní poměr z důvodu ukončení pracovní smlouvy 

na dobu určitou. 
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Věková struktura pracovníků: 

 

Věkové rozmezí 
 

Počet pracovníků 

Do 29 let 0 

30 až 39 let 1 

40 až 49 let 4 

50 let až do vzniku nároku na SD 11 

Důchodci 0 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

 I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 

Interní pracovníci 13 12 10,85 9,85 

Externí pracovníci 0 2 0 dohoda 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 

 

Nepedagogičtí 

pracovníci – 

osobní číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek  Poznámka 

126 Ekonom školy 1 do 12. 5. 2019 

172 školní asistent 0,3 Projekt EU 

308 vedoucí ŠJ 0,70  

623 uklízečka 0,85  

133 uklízečka 0,85  

144 školník 1  

121 uklízečka 0,85  

716 uklízečka 1,00  

308 pomocná kuchařka 0,30  

307 kuchařka 1  

309 kuchařka 1  

628 kuchařka 1  

306 kuchařka 1  
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 
 
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2018/2019 

Zapsaní do 1.          

tříd 2018 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2018 

Zapsaní do 1. 

tříd 2019 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 1. 

třídy 2019 

27 3 24 26 2 24 

 

Jeden žák započne povinnou školní docházku v roce 2019 v zahraničí dle §38 školského 

zákona. 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2018/2019 

 

Maturitní obory a konzervatoře Učební obory 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

11 11 10 10 

 

Jeden žák byl přijat na konzervatoř. Studium bude ukončeno absolutoriem. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/19 

 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenání

m 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 24 24 0 0 0 

2. 19 19 0 0 0 

3. 13 13 0 0 0 

4. 17 13 4 0 1 

5. 21 13 8 0 0 

Celkem I. 

stupeň 
94 82 12 0 0 

6. 19 10 9 0 0 

7. 25 8 17 0 0 

8. 20 3 17 0 0 

9. 22 6 16 0 0 

Celkem na II. 

stupni 
86 27 59 0 0 

Škola celkem 180 109 71             0 0 

Údaje uváděné k 30. 8.2019 – po opravných zkouškách 
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 Výchovná opatření na konci školního roku 2018/2019 
 

a) Napomenutí a důtky 

 

      Napomenutí třídního učitele:         16 (narušování výuky, zapomínání) 

      Důtka třídního učitele:             8 (narušování výuky, zapomínání) 

      Důtka ředitele školy:                       3 (velmi časté narušování výuky,    

zapomínání) 

 

  b)Pochvaly, ocenění 

 

               pochvala třídního učitele                            10 (umístění v soutěžích, sportovní 

výsledky) a celá řada dalších úspěšných žáků byla odměněna knižní odměnou za výborný 

prospěch a sportovní úspěchy. 

   pochvala ředitelky školy        3 (aktivní 1. pomoc při záchraně života 

spolužáka) 

 

              c) Snížené stupně z chování na konci školního roku za neomluvenou absenci 

a nevhodné užití mobilního telefonu 

   

   

 Počet 

2 - uspokojivé 1 

3 - neuspokojivé 1 

 

d) Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019 

          

 Počet 

1. pololetí  2 

2. pololetí 48 

za školní rok 51 

 

Záškoláctví bylo řešeno se zákonnými zástupci žáků i s OSPOD Veselí nad Moravou. 

 

Celkem ve školním roce bylo zaznamenáno 28 školních úrazů, lékařské vyšetření si 

vyžádalo 8 školních úrazů. 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

V letošním školním roce započalo svou činnost Školní poradenské pracoviště. Poskytování 

poradenské pomoci zajišťují poradenští pracovníci školy v úzké vzájemné součinnosti.  

Koordinátor školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Ladislava Nosková – ředitelka školy, výchovný poradce 

 

Členové školního poradenského pracoviště:  

 

Mgr. Věra Jagošová – kariérní poradce 

Mgr. Jana Tomečková – školní metodik prevence 

Bc. Petr Laga – školní asistent 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby přímo ve škole. Snaží se  

o zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, podporu společného vzdělávání a zlepšení 

celkového klimatu školy. Pomáhá při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových 

potíží, poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství. Poradenští pracovníci spolupracují 

s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky, především s třídními učiteli 

a zajišťují komunikaci se zákonnými zástupci žáků. V případě potřeby využívají služeb 

školního asistenta. V průběhu vzdělávání aktivně komunikují se školskými poradenskými 

zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými 

centry, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve škole. 

V případě potřeby spolupracuje také s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) a se 

střediskem výchovné péče. Členové se scházejí pravidelně 1x za měsíc a dle potřeby  

při řešení aktuálních problémů. Společně se podílí na plnění hlavních cílů pro tento školní 

rok, což je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i zákonným zástupcům 

v oblastech:  

- zajištění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 

- péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané 

- prevence rizikového chování  

- kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

- problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence ve škole 

- prevence školní neúspěšnosti 
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Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. O každé dítě pečuje ŠPP 

jako o jedinečnou osobnost, zaměřuje se na konkrétní pomoc žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, realizuje individuální a skupinovou reedukaci, zajišťuje 

pedagogickou intervenci, aktivně se účastní schůzky s rodiči předškoláků.  

Aktivity ŠPP jsou realizovány formou individuálních konzultací, skupinové práce, práce 

s třídním kolektivem a výjezdů tříd s primárně preventivní a kariérní náplní. V případě 

potřeby je možné si telefonicky domluvit termín návštěvy. Speciální pedagog poskytuje (na 

žádost rodičů) e-mailovou poradnu. 

 

 

Školní metodik prevence 

 

 

 

Předcházení projevů rizikového chování žáků je hlavním cílem preventivního působení školy. 

V případě zjištění takového chování je naším úkolem, ve spolupráci s rodiči a dalšími 

institucemi, zabránit jeho dalšímu šíření. 

Škola zaměřuje svoji preventivní činnost na konkrétní potřeby žáků a náznaky vyskytujících 

se negativních jevů v jednotlivých třídách. Na jejich odhalování spolupracuje metodik 

prevence s třídními učiteli. Ti monitorují případné vznikající potíže jednotlivců i tříd. 

Jednotlivé tematické bloky – výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova ke spolupráci, 

toleranci, prevence projevů agrese, diskriminace, rasismu a xenofobie, vandalismu, 

zneužívání návykových látek i aktuálně upozornění na rizikové formy komunikace 

prostřednictvím multimédií – jsou rozpracovány a začleněny do tematických plánů 

vyučovacích předmětů občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, informatiky 

a prvouky.  

V rámci Minimálního preventivního programu, při jehož tvorbě vycházíme z Metodického 

doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízení (č.j. 21291/2010-28), realizujeme řadu preventivních programů a aktivit.  

Ve školním roce 2018/2019 se nám Minimální preventivní program dařilo realizovat dle 

předem stanoveného plánu, a to díky úzké spolupráci s rodiči, se zřizovatelem, PPP ve Veselí 

nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků, Městské policii ve Veselí nad 

Moravou a Policii ČR, místními dobrovolnými hasiči aj. V průběhu školního roku jsme 

uskutečnili několik preventivních programů, výukových i celoročních projektů, besed, které 

přispěly pro prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. Žáci 8. ročníku byli za 

mimořádný čin – aktivní přístup při poskytnutí 1. pomoci spolužákovi - oceněni 

pochvalou ředitelky školy a věcnými dary od starostů obcí. Žáci se úspěšně zúčastnili 

různých soutěží, Nikola Nováková vyhrála 3. místo v celostátní výtvarné soutěži, žáci 4. a 5. 

ročníku získali 3. místo v krajském kole přehazované. Velmi výborné výsledky získala naše 

škola ve velké konkurenci žáků i z gymnázií na matematické olympiádě, za zmínku stojí 4.  
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místo žáka 6. třídy Cyrila Fojtíka. Zlato si v okrskovém kole sportovní soutěže ve fotbale 

McDonalds Cup v Hroznové Lhotě odnesli naši mladší žáci. Také v rámci turnaje ve vybíjené 

ve Velké nad Veličkou získaly naše žákyně 1. místo a chlapci vybojovali 3. místo. Ondřej 

Mezulianík obsadil 1. místo v okresním kole OVOV a byl vyhlášen sportovcem roku při 

slavnostním ukončení školního roku 2018/2019. 

V průběhu celého školního roku 2018/2019 byla připravena řada aktivit přispívajících 

k primární prevenci rizikového chování u dětí. Projekty, které přispívají k prevenci 

 

 Veselí v pohybu (2. – 9. ročník, 7. 9. 2018)  

 Cvičení v přírodě (1. až 5. ročník, 26. 9. 2018)  

 Barevný týden zdraví - zdravá strava, zdravý životní styl, výstava a ochutnávka ovoce 

a zeleniny, barevné oblečení, turnaj ve vybíjené, sport (1. stupeň, 8. -12. 10. 2018)  

 Adaptační pobyt Fryšták (6. a 8. ročník, 19. -21. 11. 2018)  

 Preventivní výchovný program – zdraví, drogy, media (9. 1. 2019) 

 Akce Medvěd – zdravověda, SZŠ Uherské Hradiště (1. ročník, 7. 2. 2019)  

 Veselé zoubky (1. třída, 8. 2. 2019)  

 Prožitkový vzdělávací program Buďme kamarádi (1. stupeň, 28. 2. 2019)  

 Den s Ámosem – školní výukový projekt (28. 3. 2019)  

 Preventivní program Závislosti a Láska a přátelství (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník, 4. 4. 2019)  

 Den Země – úklid v okolí školy a obce, zapojení do projektu obce ukliďme svět, ukliďme 

Česko (23. 4. 2019)  

 Ovoce do škol- projektový den (1. stupeň, 25. 4. 2019)  

 Dopravní výchova 4. ročník - dopravním hřiště Veselí nad Moravou (23. 5. 2019) 

 Past je plast – projektový den (6. až 9. ročník, 30. 5. 2019)  

 Ochrana za mimořádných událostí ve spolupráci s místními hasiči - obrana vlasti, první 

pomoc, požární ochrana, poplach, evakuace (25. 6. 2019) 

 

Spolupráce s rodiči dětí na naší školy byla velmi dobrá. Školní důvěrníci ze všech tříd se 

setkávají pravidelně s vedením školy a jsou informováni o dění na škole. SRPŠ je velmi 

aktivní a pro žáky školy ve spolupráci se školou pořádají řadu aktivit i o víkendech. Rodiče 

i žáci jsou o všech akcích, výukových programech a projektech, které škola připravovala, 

informováni jednak na třídních schůzkách, tak i na nástěnkách školy před obecním úřadem, 

kde byly všechny informace zveřejněny. Rovněž byly zpřístupněny veškeré informace o dění 

ve škole na webových stránkách školy. Byl pro ně pořádán Den otevřených dveří, mohli se 

zúčastňovat výuky, výstav, besídek, byl možný telefonický, písemný a hlavně osobní kontakt 

podle potřeby. Pravidelné byly i konzultace s rodiči nejen problémových žáků. Spolupráce 

s rodiči je tudíž velmi významná a přispívá ke školní úspěšnosti dětí a k prevenci rizikového 

chování u dětí. 
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Minimální preventivní program byl v minulém školním roce důsledně realizován. Pedagogičtí 

pracovníci byli o záměrech a způsobu programů informováni na pedagogických radách, 

rodiče na třídních schůzkách, žáci svými učiteli a byla jim dostupná nástěnka a webové 

stránky školy, kde byly všechny akce zveřejněny. V průběhu celého školního roku jsme se 

snažili na naší škole:  

- podporovat zdravý životní styl  

- rozvíjet osobnost žáka  

- motivovat žáka k ohleduplnému chování ve společnosti  

- rozvíjet žákovi schopnosti a nadání  

- potlačovat negativní chování u žáka  

- poukazovat na kladné a pozitivní vzory  

- odmítat násilí  

- podporovat žáky v environmentální výchově  

- učit žáky vhodně využívat volný čas, aby nepodléhali nudě a stresu, které je mohou dovést 

až ke společensky negativním jevům. 

  Mgr. Jana Tomečková, metodik prevence 

 

 

Kariérové poradenství 

 

 

Kariérové poradenství pomáhá žákům ve volbě budoucí profese, která bude odpovídat jejich 

zájmům a schopnostem. Vede je hlouběji k sebepoznání, uvědomění si hlubších motivací, 

osobnostních specifik a talentů. Úzce přitom spolupracuje s třídním učitelem a výchovným 

poradcem. Následně pomáhá žákům s výběrem střední školy a se správným podáním 

přihlášky.  

Škola je zapojena do projektů Vzdělávání pro všechny KaPoDav, VISC a Kvalitní školy. 

Portálu www.visc.cz, www.infoabsolvent.cz, www. zkola.cz/burzaskol. www.proskoly.cz 

žáci mohou využívat nejen k prostudování jednotlivých povolání, ale také ke zhotovení 

dotazníkových šetření v oblasti zájmů, dovedností a schopností.  

Individuální poradenství realizujeme prostřednictvím konzultačním schůzek, a to jak pro 

žáky, tak pro rodiče.  

Se žáky 8. i 9. ročníku jsme letos navštívili Informační středisko úřadu práce Hodonín, XXII. 

Veletrh vzdělávání, kde měli žáci možnost získat přímé informace o jednotlivých školách 

a oborech, ale i řadu dalších výjezdů na střední školy, interaktivního kamionu aj.  Přímo do 

školy přišli zástupci vybraných středních škol, aby žáky a jejich rodiče co nejpodrobněji 

seznámili s nabízenými studijními obory.  

Kariérové poradenství je určeno primárně žákům nejvyšších ročníků a jejich rodičům, kterým 

pomáháme při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě. Prostřednictvím programů 

a aktivit motivujeme žáka, aby si vybral vhodnou profesi, která bude v souladu s jeho 

osobností. Zvyšujeme tím šance, že je škola, a následně vybrané povolání, bude opravdu 

bavit. 

Mgr. Věra Jagošová, Mgr. Ladislava Nosková 

http://www.visc.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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Výchovný poradce 

 

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s ostatními členy ŠPP, s třídními učiteli. Vykonává 

činnost poradenskou, koordinační, metodickou a informační. Odbornou pomoc poskytuje 

učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Projednává výchovné problémy, řeší zvýšenou 

omluvenou absenci, přetrvávající problémy ve výuce a vyhledává žáky, jejichž vývoj 

a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. 

Organizačně zabezpečuje přípravy, plnění a vyhodnocování plánů pedagogické podpory 

a individuálních vzdělávacích plánů. Danou problematiku konzultuje s pracovníky 

poradenských zařízení. V této oblasti vede spisovou dokumentaci.  

I když v uplynulém školním roce nebyl diagnostikován žák mimořádně nadaný, rozvíjíme 

systém péče o nadané žáky. Jednotliví učitelé se snaží vyhledávat v kolektivu žáky 

s mimořádným nadáním. 

 

Žáci s podpůrným opatřením 

 

  

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

 Celkem ZŠ 

Pedagogicko- 

psychologická 

poradna 

Speciálně - 

pedagogické 

centrum 

Individuální 

vzdělávací 

plán 

1. stupeň PO  4 4 0 0 

2. stupeň PO  3 2 1 1 

3. stupeň PO  2 1 1 2 

 

Žákům s podpůrným opatřením 1. stupně byl vypracován plán pedagogické podpory, u dvou 

žáků 3. stupně a u jednoho s 2. stupněm PO byl vypracován individuální vzdělávací plán. 

Poskytování podpůrných opatření se sleduje a průběžně vyhodnocuje. 

Na doporučení školského poradenského zařízení probíhala u tří žáků s podpůrnými opatřeními 

pedagogická intervence.  

         Mgr. Ladislava Nosková, výchovný poradce 
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 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Datum Název semináře Účastníci - počet 

12. 10. 2018 Výuka dopravní výchovy na základní škole  1 

  2. 11. 2018 Kariérové poradenství – Centrum vzdělávání 

všem 

1 

10. 12. 2018 Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově 

napomáhající ČG na 1. a 2. stupni ZŠ 

4 

  7.   1. 2019 Legislativní novinky pro rok 2019 1 

15.   1. 2019 Wortschatzarbeit mit Spass 1 

21.   2. 2019 Hravé aktivity do výuky angličtiny 1 

21.   2. 2019 Kariérové poradenství – centrum vzdělávání 

všem 

1 

26.   2. 2019 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního 

klimatu 

1 

17.   3. 2019 Matematika – příprava na život ve světě plném 

informací 

2 

  5.   4. 2019 Polytechnická výchova, aneb jak zaujmout žáky 2 

10.   4. 2019 Matematika pro život – základní školy 1 

11.   4. 2019 Velká novina! Pohádka nám začíná… 4 

15.   5. 2019 Anglická gramatika – efektivní metody pro žáky 

1. stupně 

1 

  5.   6. 2019 Cesty k rozvíjení čtenářských dovedností 2 

26.   8. 2019 Základy první pomoci pro zaměstnance škol a 

školských zařízení 

všichni 

zaměstnanci 

28. 8. 2019 Inkluze – společné vzdělávání 15 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

8.1 Projekty školy 

 
Celoroční projekty 

 

Projekt  výzvy OP VVV Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“ 

Výše dotace činí ……………………………. 1 416 755,- Kč 

Věříme, že projekt naší škole pomůže v těchto dvou letech realizovat aktivity, na které 

bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné 

zejména pro naše děti a žáky. 
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Sběrové aktivity 1. – 9. roč. – papír, hliník, pomerančová kůra, nefunkční mobilní telefony, 

baterie, elektrospotřebiče 
 

Přeshraniční spolupráce  

Byla zahájena spolupráce se školou stejného typu na Slovensku ZŠ a MŠ Krajné.  

 

Ovoce a zelenina do škol  
Naše škola je zapojena do celostátního projektu Ovoce a zelenina do škol, díky níž mají žáci 

možnost ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny, kterou dostávají zdarma.  

 

Školní mléko  

Naše škola je rovněž zapojena do celostátního projektu Školní mléko, který má za cíl zvýšit 

spotřebu mléka u školních dětí. 
 

Recyklohraní  

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 

je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. V rámci projektu 

Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné 

elektrozařízení. 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.  

 

Adopce na dálku  

Naše škola adoptovala indického chlapce Nagaraje B. Sarkapnora. Chodí do školy a žije 

s maminkou a 4 sourozenci v malém indickém městě Gowliwad. Díky sběru starého papíru 

můžeme tomuto chlapci pomáhat po celou dobu jeho základního vzdělávání. 

 

Program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva´´ - 

preventivně, výchovný program Hasičského záchranného sboru Blatnice pod Svatým 

Antonínkem proběhl na škole jako celodenní projekt se zaměřením na chování 

v mimořádných situacích. 

   

Projekt Kvalitní škola – portál www.proškoly.cz je k dispozici pro podporu žáků ZŠ a SŠ 

při výběru oborů nebo profesní specializace. Ověřují schopnosti a spolu se svými rodiči 

a učiteli nalézají oblasti, na jejichž rozvoj je třeba se zaměřit. Všichni žáci zde mají možnost 

procvičovat učivo z různých oblastí a vyzkoušet si testy. 

Na toto téma jsou zaměřeny i další projekty školy Vzdělávání pro všechny KaPoDav, VISC. 

 

Asociace školních sportovních klubů – naši žáci byli v letošním školním roce zapojeni do 

celostátního sportovního projektu 
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8.2 Spolupráce s dalšími 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 i při přípravě větších investičních akcí. Pracovníci SOB 

pomáhají škole také v případě potřeby 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.  

 

Sdružení rodičů a přátel škol 

 

Cílem SRPŠ je dobrovolná pomoc škole v oblasti materiální a finanční, která vede ke zlepšení 

podmínek výuky, školního prostředí a potřeb žáků. V letošním školním roce se jednalo o 

pořízení školní cvičné kuchyňky, která si již po mnoha letech vyžadovala výměnu. 

 

Sdružení dále 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. 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.  

 

Další spolupráce 

 

- Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Veselí nad Moravou  

- PPP Uherské Hradiště 

- SPC Kyjov, Kociánka Brno  

- Policie ČR - DDM ve Veselí nad Moravou 

- Hasičský záchranný sbor Blatnice pod Svatým Antonínkem 

- DDM Uherském Ostrohu 

 - MěÚ ve Veselí nad Moravou, OSPOD    

- Mateřská škola 

- Městská knihovna 

- Muzeum Blatnice pod Svatým Antonínkem 

- Dům s pečovatelskou službou Blatnice pod Svatým Antonínkem 
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- OA a SOŠ Uherský Brod  

- OA a SOŠ Veselí nad Moravou 

- VISC. s.r.o. 

- Centrum vzdělávání všem – projekt KaPoDav 

- ZŠ Nová Lhota 

- Základní škola Krajné - Slovensko 

- Slovácké divadlo Uherské Hradiště 

- Městské divadlo Zlín aj. 

 

8.3 Významné akce školy 

 
Září  

 

Veselí v pohybu (2. – 9. ročník, 7. 9. 2018)  

Dopravní hřiště Veselí nad Moravou (4. ročník, 21. 9. 2018) 

Turnaj v minikopané (chlapci 6. - 9. ročníku, 11. - 19. 9. 2018)   

Cvičení v přírodě (1. až 5. ročník, 26. 9. 2018)  

 

Říjen  

 

Pohár Emila Zátopka (Hroznová Lhota 3. 10. 2018)  

XXII. Veletrh vzdělávání Hodonín (8. -9. Ročník, 4. 10. 2018)   

Zátopkova pětka (1. stupeň, 5. 10. 2018)   

Barevný týden zdraví - zdravá strava, zdravý životní styl, sport, výstava a ochutnávka ovoce 

a zeleniny, barevné oblečení (1. stupeň, 8. - 12. 10. 2018)   

Družební setkání - sport Gdaňsk - Polsko (vybraní žáci, 18. - 21. 10. 2018)   

Partyzánský samopal – terénní branný závod Ostrožská Lhota (26. 10. 2018)   

100. výročí založení republiky a vysazení lípy svobody (všechny ročníky, 26. 10. 2018) 

 

Listopad  

 

Památka zesnulých (vybrané třídy, 5. 11. 2018)   

Adaptační pobyt Fryšták (6. a 9. ročník, 19. - 21. 11. 2018)   

Fyzikálně – chemická show (všechny ročníky, 23. 11. 2018)  

 

Prosinec   

 

Adventní zvonkování (veřejná akce ve spolupráci s OÚ, vystoupení žáků na kulturním sále, 2. 

12. 2018)  

Školou chodí Mikuláš (akce žáků 9. ročníku, 5. 12. 2018)   

Výuka Aj a TV v terénu (13. 12. 2018)  

DPS – besídka (vystoupení pro seniory, žáci ze ŠD, 19. 12. 2018)  

Filmové představení v kině ve Veselí nad Moravou (19. 12. 2018 - 1. stupeň, 20. 12. 2018 - 2. 

stupeň)  

Vánoce – vánoční školní besídky (tradice, zvyky, slavnostní stolování, 21. 12. 2018)  
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Leden  

Preventivní výchovný program – zdraví, drogy, media (9. 1. 2019)   

Tematická exkurze na SPŠ a OA Uherský Brod (9. ročník, 15. 1. 2019)  

Bruslení (1. stupeň, 17. 1. 2019)  

50. školní ples SRPŠ (předtančení žáků, 26. 1. 2019)  

Přehazovaná - okresní kolo (4. a 5. Ročník, 30. 1. 2019)   

Slavnostní předávání vysvědčení za I. pololetí (31. 1. 2019)  

 

Únor  

Dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ (3. 2. 2019)   

Krajské kolo v přehazované Brno (4. a 5. ročník, 5. 2. 2019)   

Akce Medvěd – zdravověda Uherské Hradiště (1. ročník, 7. 2. 2019)   

Veselé zoubky (1. třída, 8. 2. 2019)  

Městské divadlo Zlín – Petr a Lucie (2. stupeň, 8. 2. 2019)  

Beseda s důchodci (vystoupení žáků, 22. 2. 2019)   

Prožitkový vzdělávací program Buďme kamarádi (1. stupeň, 28. 2. 2019)  

 

Březen 

Olympijský víceboj OVOV (7. 3. 2019)  

Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky (11. – 15. 3. 2019)  

Slovácké divadlo (1. stupeň, 11. 3. 2019)  

Den otevřených dveří (21. 3. 2019)  

Vítání jara – módní přehlídka Veselí nad Moravou (7. a 8. ročník, 22. 3. 2019) 

Den s Ámosem – školní výukový projekt (28. 3. 2019)  

 

Duben 

Turnaj ve florbalu Velká nad Veličkou (2. 4. 2019)  

Pythagoriáda (5. – 8. ročník, 4. 4. 2019)  

Preventivní program Závislosti a Láska a přátelství (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník, 4. 4. 2019)  

Jaro na vsi – prohlídka tradičních řemesel (5. 4. 2019) 

Anglické divadlo Veselí nad Moravou (3. – 9. ročník, 8. 4. 2019)   

Matematická olympiáda Hodonín (6. a 8. ročník, 9. 4. 2019)  

McDonald’s Cup Hroznová Lhota (1. – 5. ročník, 10. 4. 2019)  

Vybíjená Velká nad Veličkou (4. a 5. ročník, 15. 4. 2019)  

Den Země – úklid v okolí školy a obce, zapojení do projektu obce ukliďme svět, ukliďme 

Česko (23. 4. 2019)   

Beseda o knize (1. -3. ročník, 24. 4. 2019)  

Ovoce do škol - projektový den, doprovodný program (1. stupeň, 25. 4. 2019)  

Beseda o knize (4. – 5. ročník, 30. 4. 2019)  

 

Květen  

Pohár rozhlasu - atletické závody Hodonín (7. 5. 2019)  

Vystoupení žáků ke Dni matek na kulturním sále pro veřejnost (12. 5. 2019)  

Divadélko pro školy - Karel Čapek (14. 5. 2019)   

Okresní kolo McDonald’s Cup Hroznová Lhota (1. -3. ročník, 15. 5. 2019)   

Fotografování tříd (21. 5. 2019)  

Dopravní výchova - dopravním hřiště Veselí nad Moravou (4. ročník, 23. 5. 2019)  
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Horňácký čtyřboj Lipov (2. – 5. ročník, 23. 5. 2019)   

OVOV Brno (27. 5. 2019)   

Pythagoriáda (5. a 6. ročník, 27. 5. 2019)   

Pythagoriáda (7. a 8. ročník, 28. 5. 2019)  

Past je plast – projektový den (6. až 9. ročník, 30. 5. 2019)  

 

Červen 

Den dětí – kino Veselí nad Moravou (3. 6. 2019)   

Školní výlet Hájenka Břeclav (6. a 7. ročník, 5. 6. 2019)  

Malá kopaná (6., 7. ročník, 6. 6. 2019)  

Plavání - závěrečné plavecké závody (3. a 4. ročník, 7. 6. 2019)  

Školní výlet Hájenka Břeclav (8. a 9. ročník, 10. 6. 2019)   

Vlastivědná exkurze Památník Velké Moravy Staré Město a knihovna Uherské Hradiště (4. 

a 6. ročník, 10. 6. 2019)  

Školní výlet ZOO Lešná (1. až 3. ročník, 13. 6. 2019) 

 

8.4 Přehled zájmového vzdělávání a volnočasových 

aktivit 
 

Školní družina pracovala dle ŠVP pro zájmové vzdělávání Pestrobarevný domeček 

poznání a navazovala na vzdělávání ZŠ podle ŠVP ZV Škola – dílna lidskosti. 

Jedním z nejdůležitějších cílů bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného 

času, dále ke vzájemnému respektu, úctě k sobě i druhým, vštěpování základů 

slušného chování a ovládání svých emocí. Činnosti ve ŠD probíhaly formou her, 

soutěží a dotkly se všech oblastí výchovy – hudebně pohybové, výtvarné či 

dramatické, relaxační činnosti. Uskutečnily se velmi zajímavé akce – jednou z nich 

byl „Pohádkový týden“ v letních měsících. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo pedagogickými pracovníky vedeno toto zájmové 

vzdělávání: 

Veselé pískání – flétna 

Čtenářský klub – ŠD 

Klub logického myšlení – ŠD 

Čtenářský klub – ZŠ 

Klub – Cizí jazyky (AJ) 

Příprava na přijímací zkoušky – MA 

Příprava na přijímací zkoušky – ČJ 

Klub logického myšlení… - ZŠ 

Střelecký kroužek starší žáci 

Střelecký kroužek mladší žáci 

Taneční 

Doučování žáků, příprava vyučování 
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8.5 Prezentace školy na veřejnosti  

Prezentace školy na veřejnosti: 

● Webové stránky školy 

● Adventní zvonkování 

● Den otevřených dveří 

● Články do místního, regionálního časopisu, regionální rozhlas 

● 50. výroční ples SRPŠ  

● Organizace akce pro veřejnost „Den matek“ 

● Rozloučení s předškoláky z MŠ, rozloučení s žáky 9. ročníku 

● Soutěže žáků 

● Zpravodaj KONTAKT 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

Inspekční kontrola ČŠI v letošním školním roce neproběhla. 

Proběhla veřejnosprávní kontrola obcí blatnice pod Svatým Antonínkem a dále proběhla 

kontrola Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje za účelem dodržování předpisů 

podle § 88 zákona č.258/2000 Sb. v MŠ Suchov – nebyly shledány žádné nedostatky. 

10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

  Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018 
  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 Částka Kč 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na provoz 2 100 000 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na odpisy  703 724 

odpisy EU 226 031 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na FS Vavřínek 65 000 

transfer KÚ na mzdy a ONIV 15 461 926 

zúčtování fondů a darů       271 742,78 

příspěvek od SRPŠ (plavání, LVK..) 35 877 

stravné                                                                                        1 054 229 

úplata za předškolní vzdělávání, družinu a zájmové 

kroužky 

137 500 

úhrada učebnic, dopravné 6 614 

ostatní příjmy (úroky, úhrada plavání MŠ,..):                                                

33 535,97 

Celkem příjmy         20 238 398,75 

  

Výdaje:                                                          
     

materiál  (kancelářské a čistící potřeby, mat. na drobné opravy...) 282 483,10 

učební pomůcky                                                                       226886,10 

spotřeba potravin 1 054 228,9 

drobný dlouhodobý majetek 245 370,99 

topný plyn 333 752,00 

elektrická energie 286 389,00 

voda 65 435,00 

opravy budov a strojů 249 385,60 

cestovné a dopravné 68 917,28 

školení zaměstnanců 66 818,90 

poradenství, údržba počítačové sítě   137 364,58 

revize 42 088,00 

ostatní služby 253 758,09 

odpisy  929 756,00 

mzdové náklady                                   15 639 278,19 

provoz FS Vavřínek 69 660,00 

ostatní náklady            373 749,05 

Celkem výdaje 20 301 564,88 

 
Větší opravy a nákupy: 

- generální oprava podlahové krytiny v učebně HV 

- nákup nového serveru Lenovo 
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- výmalba chodby, nátěry radiátorů 

- do nově zřízené třídy MŠ byl zakoupen policový systém, nádobí, termonádoby 

- oprava konvektomatu a vzduchotechniky ve ŠJ 

- zateplení krčku (zřizovatel školy) 

- úprava 1. stupně – přebudování na třídu MŠ včetně vybavení (zřizovatel školy) 

2. Doplňková činnost 

Příjmy  

stravné                 

242 512,00 
pronájem tělocvičny                   

44 330,00 
pronájem nebytových prostor 52 700,00 
ostatní                   

21 500,36 
Celkem                 

361 042,36 
Výdaje  
Materiál, DDHM 8 997,00 

spotřeba potravin                 

108 680,39   
topný plyn                                                      10 527,00              
elektrická energie                                                                      

20 936,00               
voda                     

1 500,00                
opravy                     

4 141,00 
služby                     

2 028,00 
mzdové náklady                 

130 140,97 

ostatní                     

3 195,12 

Náklady celkem               290 145,48 

           Zisk z doplňkové činnosti                70 896,88 

 

Hospodářský výsledek za rok 2018 

 

Výnosy celkem:   20 599 441,11 Kč 

Náklady celkem:   20 591 710,36 Kč 

 

Hospodářský výsledek celkem          7 730,75 Kč 

 

Celková zpráva o hospodaření školy za rok 2018 je k nahlédnutí v ředitelně školy. 
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11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení  
 

V letošním školním roce zahájil studium metodik prevence. Ukončení studia je plánováno na 

měsíc únor 2020. 

 

 

12. Údaje o projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 
► Projekt  výzvy OP VVV Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“ 

Výše dotace činí ……………………………. 1 416 755,- Kč 

Doba trvání projektu: 24 měsíců (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020)  

Zdroje financování projektu: program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání  

Výzva č. 02_18_63  

Vzhledem k obsahu našeho ŠVP PV a ŠVP ZV i zájmového vzdělávání se budeme věnovat 

v rámci projektu „Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“ (mimo 

možnosti personálního posílení o chůvu, školního asistenta v ZŠ a kariérového poradce) 

především DVPP zaměřených na inkluzi, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, 

ICT a polytechnickou výchovu. Cílem projektu je tedy nejen zlepšení a zkvalitnění 

pedagogické práce, ale i rozvoj výuky směřující k rozvoji společného vzdělávání, čtenářské, 

matematické, polytechnické a počítačové gramotnosti.  

Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech  

☺ učitelé budou mít možnost zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění 

i ostatní  

☺ učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení 

projektu Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání 

moderních forem výuky a to vše s maximálním dopadem na rozvoj dětí a žáků.  

Budeme uskutečňovat tyto aktivity:  

☺ Personální posílení MŠ – chůva Tato pozice byla nezbytná k hladkému průběhu 

předškolního vzdělávání dětí ve třídě, kde se vyskytují děti dvouleté. Chůva bude působit ve 

škole dva roky.  

☺DVPP společné vzdělávání – inkluze  

☺ DVPP – Vzdělávání pedagogických pracovníků (Cizí jazyky, Matematická, Čtenářská, 

Počítačová, Polytechnická gramotnost)  
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☺ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

☺ Čtenářský klub pro žáky ZŠ a žáky ŠD  

☺ Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ i ve ŠD  

☺ Klub – cizí jazyky  

 

► Stavební úprava ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem pro aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – v letošním školním roce byl ukončen projekt 

zřizovatele školy financovaný z IROP, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Veselí 

nad Moravou. Došlo k otevření nové třídy MŠ v prostorách základní školy a navýšila se 

kapacita MŠ. 

Celková podpora činí 2 338 539,60 Kč vč. DPH (95%) 

 

► Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem - v letošním 

školním roce dále probíhal projekt zřizovatele školy financovaný opět z IROP, specifického 

cíle 2.4 Došlo k modernizaci jedné odborné učebny informatiky a přírodních věd. 

Celkové výdaje projektu činí 1 299 999,- Kč vč. DPH, celková podpora činí 1 234 999,05 

Kč vč. DPH (95%) 

 

► Atrium školy – bylo vybudováno nově atrium školy s venkovní učebnou (projekt 

zřizovatele školy) s prvky sportovního vyžití, vlastivědnými, přírodovědnými koutky a se 

zaměřením na environmentální výchovu. 
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13. Hodnocení činnosti MŠ 
 

I. Základní údaje 
 

Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Blatnice pod Sv. Antonínkem, 

příspěvkové organizace. 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ:                               Mgr. Ladislava Nosková 

Vedoucí učitelka MŠ:                           Bc. Radka Máčalová 

 

Počet tříd MŠ:                                        4 

Budova MŠ Blatnice pod Sv. Ant.          2 třídy - Berušky, Sluníčka 

Budova ZŠ Blatnice pod Sv. Ant.           1 třída - Motýlci 

Detašované pracoviště MŠ Suchov          1 třída - Broučci 

 

Počet dětí: 

MŠ Blatnice pod Sv. Ant.                69 dětí, z toho 1 dítě se SVP, 1 dítě s individuálním  

                                                     vzděláváním a 8 dětí ve věku 2-3 let. 

 

MŠ Suchov                                          11 dětí, z toho 1 dítě se SVP 

 

Provoz MŠ: 

MŠ Blatnice pod Sv. Ant.:                  6,30 – 16,00 hod. 

MŠ Suchov:                                          7,00 – 15,00 hod. 

 

 

II. Personální podmínky v MŠ 
 

Pedagogické pracovnice: celkem 9, chůva 1 

Provozní pracovnice: 2 
 

III. Výchova a vzdělávání v MŠ 
 

Mateřská škola v Blatnici pod Sv. Ant. pracuje podle Školního vzdělávacího programu (dále 

jen ŠVP) „Putujeme se sluníčkem.“ Vzdělávací obsah ŠVP vychází z požadavků 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je rozdělen do čtyř 

integrovaných bloků podle ročních období, ze kterých dále vyplývají měsíční tematické celky: 

 

1. IB ŠVP - Podzimní putování 

 Začínáme 

 Sklízíme plody podzim 

 Padá listí, padá 
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2. IB ŠVP - Zimní putování 

 Adventní období 

 Zima 

 Z pohádky do pohádky 

 

3. IB ŠVP - Jarní putování 

 Jaro 

 Život kolem nás 

 Svět nás baví 

 

4. IB ŠVP - Letní putování 

 Naše planeta Země a děti 

 

Z tematických celků pak vycházejí týdenní či čtrnáctidenní podtémata, která máme 

rozpracována v třídních vzdělávacích programech (TVP). 

 

S dětmi pracujeme denně jak v celé skupině, tak i v menších skupinkách, snažíme se o přístup 

individuální. Při vzdělávání klademe důraz na učení hlavně hravou formou a prožitkem. 

Každý den děti vyjadřují své poznatky a prožitky v komunitním kruhu, kde se sbližují 

a prohlubují komunikaci mezi sebou. Učí se pravidlům, které si v jednotlivých třídách 

vytváříme a také se je snaží dodržovat. Nejmladší děti udělaly velký pokrok v sebeobsluze, 

samostatnosti, v dodržování základních hygienických návyků a také v pochopení třídních 

pravidel.  

Během celého roku děti získávaly dovednosti a poznatky v oblasti jemné a hrubé motoriky, 

grafomotoriky, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, obohacovaly si slovní zásobu 

a byly vedeny k souvislému vyjadřování. Dále získávaly poznatky o přírodě živé i neživé, 

o ročních obdobích, počasí, orientaci v čase a prostoru, o zvířatech a jejich životě. Při 

vycházkách a pobytu venku poznávaly svou obec, okolí a blízkou přírodu. Vytvářely si vztah 

k přírodě a taky se učily chápat, proč si ji musíme chránit a jak se o ni starat. Seznamovaly se 

s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu, s různými druhy potravin, poznávaly 

ovoce a zeleninu při malých ochutnávkách. Učily se, jak jsou důležité vitamíny pro naše 

zdraví, a jak si zdraví chránit. Při každodenním cvičení si zdravotními cviky upevňovaly 

koordinaci pohybů, správné držení těla, hrubou motoriku a hlavně zdraví. Během 

předplavecké výuky se předškolní děti učily základům plavání. Ve výtvarných a pracovních 

činnostech získaly spoustu poznatků a zkušeností, vyzkoušely si zajímavé výtvarné techniky 

a vytvářely různé výtvory a výrobky. Naučily se zpívat dětské písničky, vyjadřovat hudbu 

pohybem, hrát na rytmické hudební nástroje a hrát a tančit hry se zpěvem. Pravidelnou četbou 

pohádek a příběhů se děti seznamují s  dětskou literaturou, rády a často pak pohádky 

dramatizovaly. 
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IV. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Přijímání dětí do MŠ se řídí legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria 

pro přijímání dětí. Termín a místo zápisu do konkrétní mateřské školy stanoví ředitelka školy 

po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ve školním roce 

2018/2019 byl zápis k předškolnímu vzdělávání stanoven na 7. 5. 2019. K zápisu se dostavilo 

19 dětí a všechny byly pro školní rok 2019/2020 přijaty. 

 

V. Úplata za předškolní vzdělávání 
 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 300,-/měsíc a je hrazena převážně 

bezhotovostně na účet školy, a to do 15. dne v měsíci. Děti s povinnou předškolní docházkou 

a s odloženou školní docházkou úplatu neplatí. 

 

 

VI. Akce, které proběhly v MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem  

 

Září: 

o Skákací hrad PEZ – výhra ve výtvarné soutěže „Olympiáda 2018“  

o Schůzka s rodiči  

o Cestičky do školky – vycházky vesnicí, poznávání okolí  

o Solná jeskyně Uherský Brod  

 

Říjen: 

o Zahájení zájmových aktivit pro děti o Podzimní výstavka výpěstků – „Plody z polí a 

zahrádek“  

o Štafetový běh „Babí léto“ v Kněždubu – sportovní akce  

o Solná jeskyně Uherský Brod  

o Vánoční focení dětí  

o Výukový program VIS Bílé Karpaty - "Kouzelná jabloň“ (třída Sluníčka)  

o Vypravěč pohádek p. Taraba – pohádka „O chytré princezně"  

 

Listopad:  
o Barevný týden v MŠ o Screeningové vyšetření zraku dětí - Mgr. Andrea Jeřábková – 

ortoptistka Brno  

o Logopedická depistáž – Mgr. Alena Horáková – SPC Hodonín  

o Hodový týden - "Čí sů hody" /tradice hodů, tanečky, písničky, kreslení a vybarvování 

ornamentů, vycházka k májce…/  

o Pouštění draka papíráka  

o Maňáskové divadlo Šikulka – pohádky: Zvířátka a odpadky, O bráškovi a umíněné 

sestřičce, O zatoulaném koťátku  
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Prosinec:  
o Adventní zvonkování - vystoupení dětí v sále KD  

o Čertíci, andílci a mikulášská nadílka  

o Roznášení vánočních přáníček v obci  

o Maňáskové divadlo Sluníčko – pohádky: Budka, Budulínek, Máša a medvěd  

o Vánoční dílničky pro děti a rodinné příslušníky  

o Vánoční besídka s nadílkou u stromečku  

 

Leden:  
o Vycházka ke krmelci pod Roháče - staráme se o zvířátka a ptáčky v zimě  

o Hry na sněhu – stavění sněhuláků, koulování, kreslení do sněhu…  

o Vystoupení dětí v krojích při Vítání do života  

o Kosmický zážitkový stan – vzdělávací pořady o vesmíru  

o Vystoupení dětí na Roháči pro seniory (třída Sluníčka) 

 

Únor: 

o Projektový den - Karneval ve školce 

o Divadlo z truhlice – Truhlík a Truhlička stolují 

o Hry na sněhu – stavění sněhuláků, koulování, kreslení do sněhu… 

 

Březen: 

o  Zahájení předplavecké výuky v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
o KD Strážnice – Příhody včelích medvídků 

o Schůzka pro rodiče předškolních dětí 

o Hudební pořad „Pro radost“ – Mgr. Břetislav Vojkůvka 

o Projektový den – Ponožkový den 

o Besedy v místní knihovně 

 

Duben: 

o Setkání s kamarády v 1. třídě ZŠ, prohlídka školy 

o Schůzka s rodiči 

o Projektový den – Den Země 

 

Květen:  

o Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

o Vystoupení dětí v sále KD při oslavě Dne matek 

o Besídky ke Dni matek v MŠ 

o Společné fotografování 

o Maňáskové divadlo Hvězdička – „Skřítek Vítek“ 

o Celodenní výlet – Pohádková plavba a ZOO Hodonín 

o Projektový den – Malí zahradníci 

o Exkurze do místní pekárny 

 

Červen: 
o Oslava Dne dětí – zábavné dětské centrum Smajlíkov v Uherském Hradišti 

o Pohádkové putování – ve spolupráci s žáky 8. a 9. třídy ZŠ 

o Výukový program na dopravním hřišti při DDM Veselí n/Mor. (Sluníčka) 
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o Dopravní hrátky na hřišti u ZŠ (Motýlci, Berušky) 

o Hoffmannovo divadlo – „Tři malá prasátka“ 

o Vystoupení dětí v krojích v obřadní síni při Setkání padesátníků 

o Slavnostní rozloučení s předškoláky s pasováním 

 

Průběžně: 
Výstavky dětských prací a fotografií v MŠ a na chodbě Obecního úřadu v Blatnici pod Sv. 

Antonínkem. 

 

 

VII. Zájmové aktivity v MŠ 
 

Ve spolupráci s DDM Pastelka Uherský Ostroh probíhaly v mateřské škole do konce května 

zájmové aktivity – kroužky, jejichž vedoucími byly pedagogické pracovnice DDM i naší 

mateřské školy. 

Malí šikulové, Hravá angličtina Tanečně – pohybový, Gymnastická průprava – 

sportovní Klubík. Ve školním roce 2019/2020 chceme dále spolupracovat s DDM Pastelka 

v Uherském Ostrohu a vytvářet prostor pro seberealizaci dětí. 

 

VIII. Projekty v MŠ a účast v soutěžích 
 

 Celé Česko čte dětem 

 

Ve školním roce 2018/2019  probíhá pod názvem "Pohádkové čtení".  

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi 

rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den. 

Průběh projektu v naší MŠ: Každodenní čtení pohádek a příběhů paní učitelkou, zapojení 

rodičů do pohádkového čtení - kdykoliv po domluvě při odpočinku dětí, zapojení žáků ZŠ, 

návštěvy divadelních představení, dramatizace pohádek se zapojením dětí - besídky ke Dni 

matek, logopedické chvilky, besedy v knihovně aj.  

V letošním školním roce byla účast rodičů malá, naším cílem je zapojit do projektu co nejvíce 

rodičů, prarodičů… 

 

 Goodyear Bezpečná školka - projekt byl ze strany organizátora ukončen. 

 

 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

 

Celoroční projekt je určen pro předškolní věk – děti  kategorie 1 (3-4 roky), kategorie 2 (4-5 

let), kategorie 3 (5-6 let). Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, 

vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak 

skupinových. 
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Průběh projektu v naší MŠ: Zařazování pohybových aktivit, ranní cvičení, tělovýchovné 

chvilky, pohybové hry ve třídě i při pobytu venku, zdolávání přírodních překážek, využívání 

hřiště u ZŠ, tělocvičny, předplavecká výuka, dopravní hřiště aj. 

Českou obcí sokolskou byly děti za celoroční sportovní aktivity odměněny. Ve školním roce 

2019/20 se zapojíme již do 4. ročníku tohoto projektu. 

 

 Pořádání projektových dnů v MŠ 

 

o Karnevalový den 

o Barevný týden 

o Ponožkový den – na podporu lidí s Downovým syndromem. 

o Den Země – podpora ekologie a ochrana životního prostředí 

o Malí zahradníci – ve spolupráci se zřizovatelem se děti zapojily do výsadby keříků – 

tújí na zahradě MŠ. 

 

 Účast v soutěžích: 

 

Děti se zapojily do výtvarně - literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019, 

kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. ttps://www.dh.cz 

Soutěžily jsme ve výtvarné oblasti a do soutěže jsme zaslali čtyři výtvarné práce předškolních 

dětí. 

 

IX. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V rámci projektu Šablony II pro MŠ se pedagogické pracovnice účastnily vzdělávacích akcí 

ve Zlíně, v Brně a v Ostravě. Semináře byly pro pedagogy přínosné a podnětné. 

 

Datum Název semináře Účastníci - počet 

22. 1. 2019 Inkluze – společné vzdělávání v MŠ 3 

  7. 2. 2019 Polytechnická výchova v MŠ 3 

19. 2. 2019 Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská 

gramotnost v MŠ 

3 

  3. 4. 2019 Předmatematická a matematická gramotnost 3 

31. 5. 2019 Angličtina v předškolním vzdělávání 1 

          

 

X. Závěr - MŠ 
 

V průběhu školního roku 2018/2019 bylo pro děti přichystáno mnoho rozmanitých akcí 

a v tomto trendu chceme pokračovat i do budoucna. Nedílnou součástí naší práce je dobrá 

spolupráce s rodiči, s organizacemi, se zřizovatelem, s veřejností a celkově příjemná 

atmosféra na pracovišti. Ke vzájemné spokojenosti a jako zpětná vazba nám také posloužil 

Dotazník pro rodiče, který jim byl nabídnut v měsíci květnu /příloha/.  

Rodiče byli velmi spokojeni a ocenili vystoupení dětí na besídkách k Adventnímu zvonkování 

a ke Dni matek. Děti mají radost z každé akce, kterou pořádáme, oblíbily si projektové dny, 

divadla, exkurze, výlety… 
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Naše mateřská škola je dostatečně vybavena didaktickými pomůckami a hračkami, ale stále je 

co doplňovat a vylepšovat. A za co bychom byli rádi? Za zakoupení nového nábytku, 

postýlek, přikrývek a polštářů do třídy Berušky. Postupně bychom chtěli vyměnit i šatnové 

skříňky v budově MŠ. Finanční prostředky na zakoupení nového vybavení budou částečně 

poskytnuty z projektu MŠ – Šablony II. 

Ráda bych poděkovala vedení školy, všem rodičům, příznivcům a sponzorům naší školky, 

učitelkám a ostatním zaměstnancům za pomocnou ruku.  

                                                   Zpracovala: Bc. Radka Máčalová – vedoucí učitelka MŠ 
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14. Závěr 
 

V průběhu celého školního roku byla opravena veškerá dokumentace školy a založeny 

a zaplněny nové webové stránky školy. Přikročili jsme k renovaci našeho webu, snažíme se 

podávat kompletní informace o způsobech vzdělávání a výchovy, které v naší škole probíhají. 

Žáci naší školy opět navštívili mnoho sportovních a kulturních akcí, absolvovali velký počet 

výletů a exkurzí, o kterých jste se mohli dozvědět právě prostřednictvím naší prezentace na 

internetu. Výuka probíhala v souladu s nově vydaným “Školním vzdělávacím programem“ 

pro základní vzdělávání „Škola – dílna lidskosti´´. Celoroční plán práce 2018/2019 byl 

splněn. Výchovně vzdělávací činnost byla obohacována atraktivními metodami práce 

a mnoha zajímavými aktivitami organizovanými pro naše žáky, jak ve škole, tak i mimo 

školu. Byly zavedeny nové přínosné školní projekty Barevný týden zdraví, Den s Ámosem či 

Adventní zvonkování. Rodiče dětí a žáků, ale i široká veřejnost, velmi rádi uvítali vystoupení 

našich žáků v sále Kulturního domu v Blatnici pod Svatým Antonínkem.  

Celá škola oslavila 100. výročí založení republiky výsadbou lípy míru u blatnických búd. 

Díky zapojení do projektu z OP VVV Šablony II pro ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým 

Antonínkem jsme mohli zřídit doučovací skupiny, čtenářský klub, školního asistenta 

a poskytnout prostor pro další vzdělávání pedagogickým pracovníkům v oblasti inkluze 

a  nových metod ve vzdělávání. 

V uplynulém roce jsme také navázali spolupráci s dalšími školami v rámci MAS Ostrožsko 

a Horňácko a přeshraniční spolupráci se školou stejného typu na Slovensku se ZŠ Krajné. 

Nedílnou součástí života školy jsou jistě materiálně technické podmínky. V letošním školním 

roce ve spolupráci se zřizovatelem školy se nám podařilo vybavit odbornou učebnu 

přírodopisu, mobilní počítačovou učebnu a získat schodolez, který umožní bezbariérovost. Do 

školní družiny se nakoupil nový nábytek pro volnočasové aktivity žáků z projektu Šablony II. 

V letních měsících proběhl také příměstský tábor Pohádkový týden v rámci činnosti ŠD. 

Školní družině byla v rejstříku škol od příštího školního roku navýšena kapacita tak, aby 

pokryla zájem zákonných zástupců žáků. Díky příspěvku zřizovatele jsme mohli opravit 

i sociální zařízení u školní jídelny na bezbariérové. 

Velmi přínosným se ukázala práce týmu školního poradenského pracoviště. Snažili se ve 

spolupráci s žáky, zákonnými zástupci, třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky 

a vedením školy zaměřovat na optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu a minimalizaci 

výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků.  

Pokračovala také velmi zdařilá spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy při naší ZŠ. 

Proběhla výmalba a montáž nové cvičné kuchyňky (příspěvek SRPŠ). 
Také se rozšířila spolupráce s rodiči žáků. Pětkrát ročně se důvěrníci z jednotlivých tříd 

setkávali s vedením školy, kde byli informováni o novinkách ve škole, s plánováním, děním, 

chodem a akcích školy.  

Na závěr je třeba poděkovat zřizovateli školy, všem pedagogickým a provozním pracovníkům 

za jejich iniciativní a obětavý přístup v průběhu celého školního roku při plnění koncepčních 

cílů školy.  

                                  Mgr. Ladislava Nosková 
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15. Obrazová příloha 

 

 
Venkovní učebna 

 

50. školní ples SRPŠ 
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Sportovní akce a soutěže 
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Další vzdělávací aktivity 
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Ocenění našich žáků starosty obcí 

 

Barevný týden zdraví 
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 Další ocenění žáků 
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Nově otevřená třída MŠ 
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Nové vybavení školní družiny 

 


