
Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Sv. Antonínkem, 
okres Hodonín, příspěvková organizace, 

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, IČO: 70943133, tel.: 518 331 240 
email: vitezslav.juras@zs-blatnice.cz, http: www.skolablatnice.cz  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva školy  
za školní rok 2015 / 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Září 2016 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 
 
 

mailto:vitezslav.juras@zs-blatnice.cz
http://www.skolablatnice.cz/


2 

 

I. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

       okres Hodonín, příspěvková organizace, 
       696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

 
Zřizovatel školy:   Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 
Ředitel školy:      Ing. Vítězslav Juras 
Zástupce ředitele školy:  RNDr. Dalibor Popelka 

  
Kontakt: telefon: 518 331 240   e-mail:     vitezslav.juras@zs-blatnice.cz 
 
Webové stránky: www.skolablatnice.cz   
 

Školská rada:  
Složení školské rady do listopadu 2015: 
- předsedkyně školské rady: Mgr. Marie Fojtíková 
- zástupci zřizovatele: Mgr. František Frýdecký Ph.D., Mgr. Pavla Kopečná Hrušková    
- zástupci zákon. zástupců žáků: paní Milena Nejezchlebová, paní Bohuslava Martinková 
- zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Marie Fojtíková, Mgr. Alena Hanačíková 
Složení školské rady od listopadu 2015: 
- předsedkyně školské rady: Mgr. Alena Hanačíková 
- zástupci zřizovatele: Mgr. František Frýdecký Ph.D., Mgr. Pavla Kopečná Hrušková,  
- zástupci zákonných zástupců žáků: paní PaeDr. Miluše Těthalová, paní Olga Rumíšková 
- zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Alena Hanačíková, Mgr. Jitka Hrušková 
 

   

II. Obor vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 
ve školském rejstříku 

 

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který byl 
vypracován s odkazem na Rámcový vzdělávací program (RVP) 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.  
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III.   Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci: 
Ředitel školy:     Ing. Vítězslav Juras 
Zástupce ředitele školy: RNDr. Dalibor Popelka 
Třídní učitelé: 
I. A.    Mgr. Božena Hanáková (do 31. 10. 2015) 
    Mgr. Iveta Salfická (od 1. 11. 2015)  
II. A    Mgr. Věra Macková 
III. A   Mgr. Marie Fojtíková  
IV. A   Mgr. Miroslav Břeň 
V. A    Mgr. Jitka Hrušková 
VI. A               Mgr. Zdeňka Míčková 

VII. A    Mgr. Věra Švábová 
VIII. A   Mgr. Alena Hanačíková 
VIII. B   Mgr. Monika Hořčicová  
IX. A    Mgr. Jana Tomečková   

 

Učitelé bez třídnictví:  
Ing. Lucie Březinová 
Mgr. Marie Trčková  
Bc. Ivana Horňáková 
 

Vychovatelé školní družiny: 
paní Jana Uřičářová 
Mgr. Richard Koryčanský 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle 
Vyhl. č. 139/1997 Sb., MŠMT, v platném znění. 

 

Provozní pracovníci: 
paní Růžena Spáčilová, provozní a mzdová účetní 
pan Jaroslav Beňa, školník 
paní Blanka Cintulová, Irena Ivanová, Jitka Beňová, Helena Páráková, uklízečky 
paní Jana Křápková (do 30. 6. 2016), paní Veronika Štefaníková (od 18. 7. 2016), vedoucí 
školního stravování 
paní Jana Smějsíková, Irena Staňková, Miroslava Kneprová, Františka Kovaříková, kuchařky 
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IV.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků,  
zvyšování kvalifikace 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ  – Vedení třídy a klima třídy s úsměvem  
Ing. Březinová L.  – Letś Motivate 
Mgr. Břeň M.  – Vlastivěda – tematické vyučování a projekty 
Ing. Juras V.  – Kvalifikační studium Koordinátor ICT 
Ing. Juras V.  – Metodický seminář Školka hrou 
Ing. Juras V. – Právní poradna – Školská legislativa a právo – novelizace 
                                                  školských právních předpisů 
Ing. Juras V.  – Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní  
                                                  řízení 
Ing. Juras V.  – Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení 
RNDr. Popelka D. – kvalifikační studium Výchovného poradenství 
RNDr. Popelka D. - Jak na šikanu 
RNDr. Popelka D. - Jak zlepšovat a inovovat ŠVP  
Bc. Máčalová Radka – Práce s dítětem s poruchou autistického spektra v MŠ  
Bc. Máčalová Radka – Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku 
Bc. Máčalová Radka – Hravá flétnička v mateřské škole 
Mgr. Iveta Salfická  - Učitelé na jedné lodi 
Mgr. Tomečková J.  – Škola…agresivita vzrůstá (Konference k šikaně) 
Mgr. Tomečková J.  – Přírodovědná terénní a metodická praxe 
Spáčilová R.  – Novinky v oblastech mzdové agendy a personalistiky 
 

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ absolvovali školení bezpečnosti práce a požární ochraně 
v legislativou předepsaném rozsahu. 

 

 
V.   Zápis k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce proběhl 9. února 2016, na základě žádostí zákonných 

zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání přišlo k zápisu 22 dětí. V průběhu správního 
řízení bylo v případě šesti dětí na základě žádostí zákonných zástupců, doložených 
předepsanými doporučeními, rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. 
 

 

VI.   Výsledky vzdělávání žáků  
 
Počty tříd a žáků 

 

 
Školní rok 
2015/16 

 
Počet tříd 

 
Celkový počet 

žáků 

 
Počet žáků na jednu 

třídu (průměr) 

I. stupeň 5 96              19,2 

II. stupeň 5 112              22,4 

Celkem 10 208              20,8 
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Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
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I. A 16 15 1 0 0 0 

II. A 21 18 3 0 0 0 

III. A 21 16 5 0 0 0 

IV. A 20 15 5 0 0 0 

V. A 16 7 9 0 0 0 

Celkem  
1. stupeň 

 

94 
 

76 
 

23 
 

0 
 

0 
 

0 

VI. A 24 8 15 1 1 0 

VII. A 28 11 17 0 0 0 

VIII. A 18 5 13 0 0 0 

VIII. B 18 3 15 0 0 0 

IX. A 23 5 18 0 0 0 

Celkem  
2. stupeň 

 

111 
 

32 
 

78 
 

1 
 

1 
 

0 

 
 
Pochvaly 
 
Pochvaly a odměny byly uděleny za vzorné chování, výborný prospěch, reprezentaci školy 
na sportovních soutěžích, fyzikálních a matematických olympiádách, kulturních akcích 
apod. 
 

Kázeňské postihy 
 

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. 

Důtky ředitele školy byla udělena žákům II. stupně za opakované pozdní příchody, 
neuposlechnutí pokynu učitele, vulgární chování a závažné prohřešky proti řádu školy. 

 

Přehled škol, na které byli přijati odcházející žáci třídy IX.A, VII.A  
 

Typ školy   gymnázium střední školy s 
maturitou 

střední školy 
bez maturity 

celkem 

Počet žáků 2 12 9 23 
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VII. 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“. Pro žáky II. a VI. třídy byl ve spolupráci se SDFH Blatnice pod Sv. Ant. 
připraven preventivní program z oblasti požární ochrany. 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, kde jsou rodiče 
seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. 
Již 11 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. 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. 
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Dalšími akcemi na podporu prevence jsou i další aktivity jako nácvik polonézy na ples, 
školní výlety apod.  Žáci IX. třídy 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. Schránka je pravidelně 
vybírána a všechna sdělení prošetřována.  
Nedílnou součástí preventivních aktivit je činnost školní družiny. Činnosti školní družina 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 vykonává od 01/2015 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 zbudován koutek profesní orientace. Zde byla 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 a byl vytvořen plán vzájemné spolupráce. 
 V říjnu se žáci zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně.  Na veletrh vzdělávání odjeli 
nejen žáci deváté třídy, ale i žáci osmé třídy. Osvědčilo se nám, že žáci musí o volbě 
povolání a škole, na kterou půjdou studovat, začít přemýšlet dříve, než na začátku deváté 
třídy.   

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. 

 

    

VIII. Aktivity školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016 
 
Mgr. Hanačíková    příprava na příjímací zk. z ČJ 
Mgr. Hanačíková    kreativní školní časopis + dramatický 
Mgr. Tomečková    taneční 
Mgr. Švábová    matematika - příprava na příjímací zk. 
Mgr. Švábová    pěvecký 
Mgr. Hořčicová    sportovní hry  
Mgr. Míčková    kroužek ručních prací 
Mgr. Hrušková    aerobik 
RNDr. Popelka    florbal 
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Mgr. Břeň     rybářský 
pí. Uřičářová    kytarový 
Mgr. Trčková    matematika  
pí. Němečková    basketbal děvčat 
pí. Těthalová    FS Vavřínek (předškoláci) 
Mgr. Macková, pí. Špirudová  FS Vavřínek 
 

 

Školní akce, účast žáků na akcích 
 
Sportovní akce 
 

11. – 12. 9. 2015 OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – Praha - republikové  
   finále – 2. stupeň – družstvo ve složení Elen Kuřinová (VI. tř.), Simona  
   Štuchalová (VIII. A), Michaela Vařechová (VIII. B), Natálie Rolencová  
   (IX. tř.), Marek Janás (VII. tř.), Václav Janás (VIII. B), Jáchym Tomeček  
   (VIII. B), Matěj Šeda (IX. tř.) 34. místo,  

RNDr. Dalibor Popelka v kategorii učitelů TV – 6. místo 
9. 10. 2015  Zátopkova pětka Hroznová Lhota – I. stupeň  
10. 10. 2015 Mezinárodní turnaj florbal Nowy Dwór Gdanski, starší žáci – 1. Místo 
23. 10. 2015 Soutěž O partyzánský samopal Ostrožská Lhota 
12. 11. 2015 Florbal, CZŠ Veselí nad Moravou, okrskové kole, st. žáci – 1. místo 
20. 11. 2015 Florbal, Hodonín, Hala Teza, okresní kolo, st. žáci – 2. místo  
24. 11. 2015 Florbal, Velká nad Veličkou, okresní kolo, st. žačky 
11. 12. 2015 Mikulášský turnaj, ZŠ Hutník Veselí nad Mor., sál. kopaná – starší žáci  
18. – 22. 1. 2016 Lyžařský výcvikový kurz, Bílá, 2. stupeň  
11. 3. 2016  Basketbal, ZŠ Kyjov Komenského, st. žáci, okresní kolo – 2. místo 
22. 3. 2016  Velická laťka Velká nad Veličkou, skok vysoký starší žáci,  

Václav Janás – 1. místo 
 

23. 3. 2016  Malý florbal, CZŠ Veselí nad Moravou, ml. žáci - okrskové kolo 
4. 4. 2016  Basketbal ZŠ Strážnice Školní, ml. žáci, okresní kolo – 2. místo 
8. 4. 2016  Malý florbal – ZŠ Strážnice Školní – st. žáci – okrskové kolo – 1. místo 
14. 4. 2016  Malý florbal – ZŠ Žarošice – okresní kolo –ml. žačky – 4. Místo 
21. 4. 2016  Mezinárodní turnaj kopaná Velká nad Veličkou, setkání škol, 

II. stupeň – 3. místo 
22. 4. 2016  Mezinárodní turnaj florbal Velká nad Veličkou, setkání škol, 

II. stupeň – 1. místo 
22. 4. 2016  Mc´Donald Cup Bzenec, I. stupeň okrskové kolo – 3. místo 
26. 4. 2016  Malý florbal CZŠ Veselí nad Moravou, st. žáci okresní kolo – 1. místo 
10. 5. 2016  Pohár rozhlasu ZŠ Kyjov Komenského, st. žáci okresní kolo, 

družstvo - 5. místo, Matěj Šeda, skok do dálky – 1. místo 
17. 5. 2016  OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní kolo Hodonín  

družstvo – 2. místo, jednotlivci: Elen Kuřinová (VI. tř.) - 3. místo,  
Simona Štuchalová (VIII. A) - 3. místo, Natálie Supová (VIII. B) - 3. místo,  
Václav Janás (VIII. B) – 3. místo, Denisa Mikésková (VI. tř.) - 2. místo, 
Kateřina Trusková (VII. tř.) - 2. místo, Adam Těthal (VIII. A) - 2. místo,  
a nejúspěšnější: Barbora Pavková (V. tř.) - 1. místo,  
Marek Janás (VII. tř.) - 1. Místo 
 

http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_10_23_Soutez_O_partyzansky_samopal_Ostrozska_Lhota/
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25. 5. 2016  Horňácký čtyřboj Lipov, I. stupeň družstvo IV. a V. třídy – 3. místo,  
jednotlivci: Julie Pomajbíková  (IV. tř.) skok do dálky – 3. místo,  
sprint 60 m – 3. místo, Tomáš Bílek (IV. tř.) – sprint 60 m – 3. místo,  
přehazovaná - II. a III. třída - 2. místo, štafeta  - IV. a V. třída – 2. místo 

26. 5. 2016  Malá kopaná ZŠ Hutník Veselí nad Moravou, okrskové kolo  
starší žáci – 2. místo  

6. 6. 2016  OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Brno – krajské kolo  
   družstvo – 11. místo, jednotlivci: Marek Janás (7. tř.) – 3. místo  

 

 

Matematické a fyzikální olympiády a soutěže  
 

Matematická olympiáda – okresní kolo: 
            VII. třída – Kateřina Trusková – úspěšný řešitel, 13. - 17. místo, Lenka Fojtíková 
            VIII. třída – Viktorie Martinková – úspěšný řešitel, 12. - 13. místo 
                              Petr Vyskočil – úspěšný řešitel, 14. - 15. místo 

                                                    
Pythagoriáda – a.) školní kolo: 

VI. třída  – 1. Barbora Dvořáková, 2. Denisa Mikésková 
                3. Eva Garafiová, 4. Artur Kolář 
VII. třída  – 1. David Páč, 2. Anna Vyskočilová 
                       3. Jakub Dvořák, Lenka Fojtíková 
VIII. třída  – 1. Viktorie Martinková, 2. Petr Vyskočil 
                       3. František Fuga, Dominik Smažil 
              b.) okresní kolo: Viktorie Martinková – 5. místo, úspěšný řešitel 
 

Biologická olympiáda – okresní kolo - Cintulová Diana,  Štuchalová Simona                                                                            
Matematický klokan – 2. - 9. roč. 

Kategorie Cvrček (II. – III. tř.):  1. Cyril Fojtík (III. tř.)  
                                                         2. Petr Fojtík (III. tř.)  
                                                         3. Lukáš Dominik (II. tř.)  
Kategorie Klokánek (IV. – V. tř.):  1. Martin Dominik (V. tř.)  
                                                             2. Martin Maňák (V. tř.)  
                                                             3. Terezie Cíchová (V. tř.)  
Kategorie Benjamín (VI. – VII. tř.): 1. Kateřina Trusková (VII. tř.)  
                                                                2. Jakub Dvořák (VII. tř.)  
                                                               3. Kristýna Žufanová (VII. tř.)  
Kategorie Kadet (VIII. – IX. tř.):  1. Jonáš Cícha (IX. tř.)  
                                                           2. František Fuga (VIII. tř.)  
                                                           3. Viktorie Martinková (VIII. tř.)  
 

    Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: 
Kategorie B:  Viktor Bílek – 13. místo 
Kategorie C:  Martina Lancuchová – 2. místo 
Krajské kolo: Martina Lancuchová – 12. místo 
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Vzdělávací, kulturní akce a exkurze 
 
23. 10. 2015 Žáci III. A na návštěvě OÚ Blatnice pod Svatým Antonínkem 
29. 11. 2015 Rozžíhání vánočního stromu  
2. 12. 2015 Výchovně hudební pořad Od koledy po muzikál Ziggy Horváth            

a Rebel Band 
15. 12. 2015 AJ VIII.tř Projektový den – English Breakfast  
10.   2. 2016 Skupina MARBO s programy Muzikantem ze dne na den, Osvobozené 

divadlo a Divadlo Semafor 
18.  2. 2016 I.A výukový pořad Zdravotnické záchranné služby JMK 
25.  2. 2016 Vzdělávací akce pro žáky I. stupně Ovocentrum Valašské Meziříčí 

(dodavatel projektu Ovoce do škol)  
  9.  3. 2016  Naučný pořad Záchranné stanice zvířat Pelhřimov 
15.  3. 2016 Výstava kraslic v Blatnici pod Svatým Antonínkem 
18.  3. 2016 Vynášání Moreny 
20.  3. 2016 Pasování předškoláků s karnevalem 
  1.  4. 2016  Recitační soutěž žáků I. stupně 
  4.  4. 2016  I. A Preventivní program „Veselé zoubky“ s DM drogerií  
  8.  4. 2016  Přednáška pro VII. A Kyberšikana, šikana Mgr. Františka Krampoty 
  8.  4. 2016 Přednáška pro VIII. A a VIII. B Přátelství, láska, vztahy  

Mgr. Františka Krampoty 
11.  4. 2016  Dopravní výchova žáků I. stupně  
14.  4. 2016 Preventivně naučný pořad Používej mozek pro žáky 5. až 8. ročníku 
15.  4. 2016 II.A, VI.A Hasík preventivní akce 
15.  4. 2016 Žáci školy se zapojili do akce Ukliďme Česko 
22.  4. 2016 Viktorie Martinková na recitační soutěži Dětská scéna 2016. Dětská 

scéna byla finálová celorepubliková přehlídka vítězů krajských kol 
recitační soutěže. 

29.  4. 2016 Preventivní program Hasík s cvičením CO 
   8. 5. 2016  Oslavy Svátku matek  
20.  5. 2016 VI., VII., a VIII. třídy Beseda o Antarktidě s doc. RNDr. Alenou 

Žákovskou, Ph.D 
24.  5. 2016 I.A na návštěvě v knihovně 
  3.  6. 2016  Jazykově poznávací výlet žáků II. stupně do Vídně 
  8.  6. 2016  Den dětí pro MŠ a I.,II. třídu, připravený žáky IX.A 
22.-24. 6. 2016 VIII. A Orientační dny DIS Fryšták 

 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_10_23_Zaci_III.A_na_navsteve_OU_Blatnice_pod_Svatym_Ant./
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_11_29_Rozzihani_vanocniho_stromu/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_12_15_AJ_VIII.tr_Projektovy_den_-_ENGLISH_BREAKFAST/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_02_10_Skupina_MARBO_s_programy_Muzikantem_ze_dne_na_den_a_Osvobozene_divadlo_a_Divadlo_Semafor/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_02_10_Skupina_MARBO_s_programy_Muzikantem_ze_dne_na_den_a_Osvobozene_divadlo_a_Divadlo_Semafor/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_02_18_I.A_vyukovy_porad_Zdravotnicke_zachranne_sluzby_JMK/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_02_25_Vzdelavaci_akce_pro_zaky_I._stupne_Ovocentrum_Va.Mezirici_dodavatel_projektu_Ovoce_do_skol/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_02_25_Vzdelavaci_akce_pro_zaky_I._stupne_Ovocentrum_Va.Mezirici_dodavatel_projektu_Ovoce_do_skol/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_03_09_Naucny_porad_Zachr.stanice_zvirat_Pelhrimov/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_03_15_Vystava_kraslic_v_Blatnici_pod_Svatym_Antoninkem/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_03_18_Vynasani_Moreny/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_03_20_Pasovani_predskolaku_s_karnevalem/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_01_Recitacni_soutez_zaku_I._stupne/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_04_I.A_Preventivni_program_Vesele_zoubky_s_DM_drogerii/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_08_Prednaska_pro_VII.A_Kybersikana%2C_sikana_Mgr._Frantiska_Krampoty/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_11_Dopravni_vychova_zaku_I._stupne/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_14_Preventivne_naucny_porad_Pouzivej_mozek_pro_zaky_5._az_8._rocniku/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_15_II.A%2C_VI.A_Hasik_preventivni_akce/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_15_Zaci_skoly_se_zapojili_do_akce_Uklidme_Cesko/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_22_Viktorie_Martinkova_na_recitacni_soutezi_Detska_scena_2016/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_04_29_Preventivni_program_Hasik_s_cvicenim_CO/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_05_08_Svatek_matek/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_05_20_VI.%2C_VII.%2C_a_VIII._tridy_Beseda_o_Antarktide_s_doc._RNDr._Alenou_Zakovskou%2C_Ph.D/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_05_20_VI.%2C_VII.%2C_a_VIII._tridy_Beseda_o_Antarktide_s_doc._RNDr._Alenou_Zakovskou%2C_Ph.D/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_05_24_I.A_na_navsteve_v_knihovne/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_06_03_Jazykove_poznavaci_vylet_zaku_II._stupne_do_Vidne/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_06_08_Den_deti_pro_MS_a_I.%2CII._tridu%2C_pripraveny_zaky_IX.A/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_06_22-24_VIII.A_Orientacni_dny_DIS_Frystak/
http://www.skolablatnice.cz/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, výsledky 
kontrol a revizí ostatních orgánů a institucí 

 
ČŠI neprovedla v daném období na naší škole inspekční činnost. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje provedla šetření 28. 1. 2016. 
Nedostatky byly nalezeny v oblasti nedostatečných parametrů odvětrávání kuchyňského 
provozu ve školní jídelně. Během jednání s dodavatelskou firmou stávajícího odvětrání 
bylo zjištěno, že řešení z roku 2007 bylo pouze provizorní s ohledem na nedostatek 
finančních prostředků. Projektant vzduchotechniky provedl odborné posouzení prostor a 
stávajícího řešení a dodal návrh technického řešení. Tato investice bude předmětem 
jednání se zřizovatelem. Do doby realizace bude provedena dílčí oprava (přetěsnění 
spojů pro zvýšení účinnosti, prohlídka a údržba strojního zařízení). V návaznosti na tato 
technická opatření vydala vedoucí ŠJ pokyn, kterým stanovila průběh zapínání 
odvětrávání během přípravy jídla, aby došlo ke snížení vlhkosti. 

Ostatní kontroly a revize stanovené platnou legislativou (kotelny, komíny, plynové 
přípojky, hasicí přístroje, výtahy atd.) proběhly bez závad. 

 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy 

1. Hospodaření školy za rok 2015  

Činnost naší 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 a pronájem nebytových prostor. 

A.) Hlavní činnost 

Příjmy:   

Zdroj příjmu Částka Kč 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na provoz 2 100 000,00 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na odpisy  742 560,00 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na FS Vavřínek 20 000,00 

transfer KÚ na mzdy a ONIV 12 061 925,00 

příspěvek na mzdy z OÚ Suchov 166 383,00 

dotace EU 786 401,34 

zúčtování fondů (dary, přísp. od SRPŠ): 101 860,00 

stravné                                                                                        955 866,00 

školné MŠ, ŠD 114 800,00 

úhrada učebnic, dopravné 76 280,00 

ostatní příjmy (úroky, úhrada plavání MŠ,..):                                 77 556,56  
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Celkem příjmy               17 203 631,90 

 
 
 
Výdaje:                                                          
     

materiál  (kancelář. a čistící potřeby, mat. na drobné opravy...)                   673 639,18 

učební pomůcky                                                                                         322 479,80 

spotřeba potravin                   952 069,16 

drobný dlouhodobý majetek                   550 884,30 

topný plyn                   517 581,00 

elektrická energie                   318 908,00 

voda                     41 105,00 

opravy budov a strojů                   104 848,50 

cestovné a dopravné                     51 173,69 

školení zaměstnanců 54 000,00 

poradenství, údržba počítačové sítě                     98 933,62 

Revize                   34 555,00 

ostatní služby                  167 552,80 

odpisy                    742 560,00 

mzdové náklady                                                   12 338 153,85 

ostatní náklady            47 475,11 

Celkem výdaje              17 015 919,01 

Zisk z hlavní činnosti                    187 712,89 Kč 

B.)     Prostředky z rozpočtu školství  

Příjmy:  

Transfer od KÚ               12 062 925,00 

Výdaje:  

materiál (učebnice, školní pomůcky)                    186 157,68 

osobní ochranné pomůcky                      12 965,00 

cestovné                      19 265,99 

mzdy                 8 764 278,00 

zdravotní a sociální pojištění                 2 950 396,68 

tvorba  FKSP                      86 279,65 

náhrada za pracovní neschopnost                      43 582,00 

Celkem výdaje               12 062 925,00 

 
Jako každoročně byly zakoupeny učebnice, jejichž obnova byla potřebná, a také učební 
pomůcky, které přispívají k názornosti výuky. Spolu se SRPŠ a rodiči hradíme výuku plavání, 
kterou státní dotace nepokryjí, ale kterou hodnotíme jako velmi přínosnou. 

C.)  Prostředky z rozpočtu obce Suchov 

Naše MŠ má detašované pracoviště v Obci Suchov. Počet dětí, které sem  dochází je 
z hlediska financování platů ze státního rozpočtu podlimitní. Obec Suchov má zájem provoz 
detašovaného pracoviště zachovat, proto kromě nákladů na provoz hradí naší škole i 
potřebnou část mzdových prostředků.   
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Příjmy (dotace):                    166 383,00 

Výdaje:  

mzdy                    122 864,00 

zdravotní a sociální pojištění                                                                    41 773,98 

tvorba FKSP                                                                                            1 229,00 

zákonné pojištění                           516,02 

Celkem výdaje                    166 383,00 

                    

D.) Prostředky z projektů 

OPVK, výzva č. 51 

Příjmy (dotace)                    395 788,70 

Výdaje  

tablety                    140 805,00 

mzdy                    159 545,00 

zdravotní a sociální pojištění                      54 245,25 

zákonné pojištění                           670,09 

Celkem výdaje                    355 265,34 

Zůstatek 40 523,36 Kč byl v souladu s pravidly projektu vrácen poskytovateli dotace.  

OPVK, výzva č. 56 

Příjmy (dotace)                   227 024,00 

Výdaje  

učební pomůcky - knížky                     83 234,80 

DDM                     55 662,00 

školení a poradenství                     12 690,00 

mzdy                     65 800,00 

zdravotní a sociální pojištění                       9 516,60 

zákonné pojištění                          117,60 

Celkem výdaje                   227 024,00 

   OPVK, výzva č. 57 

Příjmy (dotace)                    204 112,00 

Výdaje  

učební pomůcky – vybavení dílny                    192 112,00 

poradenství                      12 000,00 

Celkem výdaje                    204 112,00 
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E.)      Doplňková činnost 

Příjmy  

stravné             263 284,00              

pronájem tělocvičny               46 500,00 

pronájem nebytových prostor               56 200,00 

ostatní                       33,00 

Celkem              366 017,00 

Výdaje  

materiál / kancelářské a čistící potřeby                    6 288,00               

spotřeba potravin                133 719,70   

topný plyn                                                                     10 976,00              

elektrická energie                                                                     12 550,00              

voda                     2 032,00                

opravy                      3 193,00 

služby                      3 752,31 

mzdové náklady                 104 266,63 

Náklady celkem                  276 777,64 

Zisk z doplňkové činnosti                     89 239,36 

 Hospodářský výsledek za rok 2015 

Výnosy celkem                                                          17 569 648,90 Kč 
Náklady celkem                                                         17 292 696,65 Kč 
Hospodářský výsledek celkem                                     276 952,25 Kč 
 
   z toho  -  hlavní činnost                                             187 712,89 Kč 
                - doplňková činnost                                        89 239,36 Kč 
 
Pozitivní hospodářský výsledek vytvořil rezervu pro plánované opravy (rekonstrukce 
podlahových krytin ve třídách, opravy počítačové sítě, rekonstrukce vzduchotechniky ve 
školní jídelně a další). 
 

 

2. Investice do rozvoje školy 
 
2.1 Mateřská škola 
 

V závěru školního roku bylo zjištěno poškození obkladů na WC a v umývárnách. 
Poškození bylo v takovém rozsahu, že bylo nutné s ohledem na bezpečnost dětí provést 
výměnu obkladů na sociální zařízení dvou tříd – u Berušek a Sluníček. Akce se realizovala 
v měsíci srpnu, kdy byla MŠ mimo provoz, a nebyl ohrožen provoz na začátku školního roku. 

Do jedné z tříd byly nakoupeny spací podložky vč. nábytku na jejich uložení. Nejmenším 
dětem ve třídě Motýlků byl zakoupen nový sedací nábytek. Průběžně ve spolupráci se 
zřizovatelem probíhají práce na dětském hřišti u MŠ. 
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2.2 Školní jídelna 
 
 Ve školní jídelně byl ve výběrovém řízení vybrán a zakoupen komplexní počítačový 
systém. Pokrývá činnosti od nákupu a evidenci surovin, plateb za suroviny i plateb za stravu 
normování jídel až po výdej. Strávníci si stravu v případě potřeby mohou odhlásit přes 
webové rozhraní, kde mají k dispozici i jídelníček vč. alergenů u jednotlivých jídel. Při výdeji 
se žáci identifikují pomocí čipů. 
 
2.3 Základní škola 
 
 Ve dvou učebnách byla vyměněna podlahová krytina. Při přípravě došlo k výpomoci 
pracovníků Služeb Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

 

 

XI. Zapojení školy projektů, financovaných z cizích zdrojů 
 

Dotační program z OPVK, výzva č. 56: 
Cílem projektu byla podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti a hlavně nákup 

papírových knih (nikoliv učebnic) pro žáky. Zavedli jsme tzv. čtenářské dílny jako jednoho z 
prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti se zapojením 
žáků od druhé třídy po devátou. 
 
Dotační program z OPVK, výzva č. 57: 

Cílem projektu byla obnova vybavení školní žákovské dílny. Pro výuku i zájmové 
aktivity našich žáků máme nové pracovní stoly a nové kvalitní a bezpečné nářadí.  

 
Ovoce do škol  

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.  
 
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 
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mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě 
škol, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

XII. Zapojení školy do dalších projektů 
 
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 12. 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. 
 
Recyklobraní  

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. 

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. 
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XIII. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
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 
apod. 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 školní družiny. 
Nově se SRPŠ 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 OSPŠ, 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 
 

 Spolupráce se všemi partnery probíhala velmi dobře, věcně a efektivně, ku prospěchu 
našich žáků i školy jako celku. 
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XIV. Zhodnocení a závěr 
 

 Školní rok 2015/2016 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 
udržení a 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. 22. 9. 2016                             ing. Vítězslav Juras 
                 ředitel školy  
 
Na vědomí: 
- školské radě 
- zřizovatel 
- zaměstnanci školy 

  

Příloha: Výroční zpráva o MŠ 
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Výroční zpráva o mateřské škole za školní rok 2015/2016 
 

Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Blatnice pod Sv. Antonínkem, 
příspěvkové organizace. 
 
Ředitel ZŠ a MŠ:                                    Ing. Vítězslav Juras 
Vedoucí učitelka MŠ:                           Bc. Radka Máčalová 
 
Počet tříd MŠ:                                          4 
MŠ Blatnice pod Sv. Ant.                        3 třídy – Motýlci, Berušky, Sluníčka 
Detašované pracoviště MŠ Suchov       1 třída 
 
Počet dětí: 
MŠ Blatnice pod Sv. Ant.                     61 dětí 
MŠ Suchov                                             12 dětí 
 
Zaměstnanci MŠ: 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
Bc. Radka Máčalová, Jarmila Lipárová, Dana Vyskočilová, Helena Pospíšková,  
Mgr. Kateřina Těthalová, Marie Frýdecká (detašované pracoviště Suchov), 
od května 2016 Bc. Marie Smištíková za dlouhodobě nemocnou J. Lipárovou. 
 
Provozní pracovníci: 
Marie Schmeisterová – uklízečka, kuchařka 
Alena Prachařová – uklízečka 
Ivana Lukšíková – uklízečka, kuchařka (detašované pracoviště Suchov) 
 
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 
 
Přijímání dětí do MŠ se řídí legislativou a směrnicí ředitele školy, která nastavuje kritéria 
pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. 
Ředitel školy stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu dětí pro 
následující školní rok. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel 
základní a mateřské školy. Mateřská škola je povinna evidovat tuto žádost a do 30 dnů 
zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě na úřední desce 
školy na budově II. stupně a způsobem, umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových 
stránkách školy. 
 
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání: 
 
Pro školní rok 2015/2016 činila úplata za předškolní vzdělávání 200,-/měsíc, hrazena je 
převážně bezhotovostně na účet školy, a to do 15. dne v měsíci. 
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Výsledky výchovy a vzdělávání: 
 
Mateřská škola 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. 
 
1. Podzimní putování  
2. Zimní putování 
3. Jarní putování 
4. Letní putování 
 
Záměrem a filosofií naší školky je vytvoření takového prostředí, ve kterém se budou děti 
cítit spokojeně, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska a budou zde moci 
prožívat aktivní a šťastné dětství, a to vše v sounáležitosti s rodinnou výchovou. Usilujeme 
o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí. Chceme vychovávat v dětech kladný 
vztah k přírodě, ke všemu živému, mít úctu k životu. Výchovně vzdělávací program 
orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, 
tvořit a přemýšlet. 
 
Akce MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem ve školním roce 2015/2016 
 
Září: 

o Balónkový klaun - klaunské žonglérské vystoupení spojené s modelováním tvarovacích 
balónků 

o Hoffmannovo divadlo z Uh. Hradiště – Kašpárkovy popletené pohádky 
o Jablíčkování – výstavka jablíček, štrůdlování, sušení… 

 
Říjen: 

o Štafetový běh „Babí léto“ – sportovní akce v Blatnici pod Sv. Ant. 
o Výukový program VIS Bílé Karpaty – Kouzelná jabloň (třída Sluníčka) 
o Kam se schoval ježek – zábavná akce při pobytu venku 
o Učíme se pečovat o svoje zoubky – dentální hygiena 
o Pohádková solná jeskyně Hodonín 

 
Listopad: 

o Barevný podzim – výstavka v MŠ 
o Vánoční fotografování  
o Hody naše hody (tradice hodů, tanečky, vycházka k májce…) 
o Screeningové vyšetření zraku 
o Divadlo Řád Červených nosů  - Povídání o pejskovi a kočičce 
o Rozsvěcení vánočního stromečku u OÚ – vystoupení dětí z MŠ se pro velkou nemocnost  

            nekonalo 
 
Prosinec:  

o Čertovské hrátky s mikulášskou nadílkou 
o Vystoupení dětí pro důchodce na DPS, na Roháči (děti ze Sluníček)   
o Vánoční dílničky s dětmi a rodinnými příslušníky  
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o Vánoční besídka s nadílkou u stromečku 
 
Leden: 

o Vycházka ke krmelci pod Roháče - staráme se o zvířátka a ptáčky  
o Setkání s kamarády v 1. třídě ZŠ (předškoláci) 
o Maňáskové divadlo Šikulka  

 
Únor: 

o Kouzelnické vystoupení p. Šulaj 
o Karneval ve školce 
o Pasování předškoláků na karnevalu v KD (ve spolupráci se SRPŠ) 

 
Březen: 

o Hudební vystoupení Mgr. Vojkůvka – Hudba pro radost 
o Velikonoční tvoření 
o Cesta za velikonočním zajíčkem nebo vajíčkem – zábavná akce pro pobytu venku 
o Exkurze do knihovny – v rámci TVP „Knížka je můj kamarád“ a projektu Celé Česko čte 

dětem 
o Zahájení předplavecké výuky – tř. Sluníčka 

 
Duben: 

o Dopravní hrátky, jezdecké začátky – zábavné dopoledne na hřišti u ZŠ 
o Dopravní hřiště při DDM Veselí nad Moravou 
o Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/17 
o Výukový program VIS Bílé Karpaty – Návštěva u krtka (tř. Sluníčka) 
o Divadlo p. Taraba – O Bajajovi 
o Dopoledne s blatnickými hasiči 

 
Květen: 

o Besídky ke Dni matek v jednotlivých třídách  
o Vystoupení dětí v KD – Den matek (děti ze Sluníček) 
o Divadlo Horákovi – Indiánská pohádka 
o Výukový program VIS Bílé Karpaty – Mraveneček (tř. Sluníčka) 
o Výlet dětí - ZOO a Pirátská plavba z přístaviště „U Jezu“ Hodonín 
o Exkurze do pekárny (Berušky) – v rámci TVP na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“ 
o Selský domek Kněždub - výukový program "Zvířátka na statku" 
o Zábavné dopoledne v ZUŠ Veselí nad Moravou (tř. Sluníčka) 

 
Červen: 

o Oslava Dne dětí – Indiánské bubnování 
o Z pohádky do pohádky (ve spolupráci s žáky 9. tř. ZŠ) 
o Fotografování dětí 
o Exkurze do pekárny (Sluníčka) – v rámci TVP na téma „Čím budu, až vyrostu“ 
o Výlet na Suchov (Sluníčka) 
o Ekologický týden – Poznáváme stromy 
o Slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ 
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Akce v průběhu celého roku: 
 
Výstavky dětských prací v MŠ, na OÚ – podzimní, mikulášská a vánoční, jarní a velikonoční, 
letní. Výstavky fotografií „Co se děje v MŠ“ na nástěnkách v MŠ, na OÚ. 
 
Vystoupení dětí ze třídy Sluníček na akcích – Besedy pro seniory, Vánoce na DPS, v KD, 
Den matek, v Blatničce pro seniory, Vítání do života, setkání padesátníků, šedesátníků…) 
 
Zájmové aktivity v MŠ: 
 
Ve školním roce 2015/16 děti navštěvovaly zájmové aktivity a hravou formou se naučily 
mnoha novému. 

 Brousek pro tvůj jazýček (logopedické chvilky) - vede p. uč. Helena Pospíšková 

 Tvořivé ručičky - vede p. uč. Dana Vyskočilová 

 Tužka je můj kamarád (grafomotorika) - vede p. uč. Bc. Radka Máčalová  

 Veselé pískání, zdravé dýchání - vedla p. uč. Jarmila Lipárová. 

 Hravá flétnička - vede p. uč. Mgr. Kateřina Těthalová 
 
Ve spolupráci s DDM Pastelka Uherský Ostroh probíhaly v MŠ v odpoledních hodinách 
zájmové aktivity: Sportík a Výtvarníček 
 
Ve spolupráci s Plaveckou školou Uherské Hradiště absolvovaly děti ze třídy Sluníčka od 
března do května v bazénu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí předplaveckou výuku. 
 
Projekty v MŠ: 
 

 Celé Česko čte dětem 
Naše MŠ se ve školním roce 2015/2016 zapojila do projektu Celé Česko čte dětem a my 
jsme si akci nazvali "Maminko, tatínku přečti mi pohádku". Čtení pohádek a příběhů dětem 
probíhalo ve třídách Sluníček a Berušek. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam 
pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí 
myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.  
 

 Školní mléko Laktea 
Přináší možnost nákupu mléčných – pro děti v růstu velmi potřebných - výrobků za 
dotované a tedy výhodnější ceny. 
 

 Goodyear Bezpečná školka 
Projekt usiluje především o prevenci a osvětu prostřednictvím dopravní výchovy a s 
pomocí různých aktivit se tak snaží o formování bezpečných vzorců chování u dětí 
předškolního věku. Průběh projektu v naší MŠ: Zúčastnili jsme se vyhlášených výtvarných 
soutěží o hezké ceny. 
             
 
 
V Blatnici pod Sv. Ant. 22. 9. 2016                                 Bc. Radka Máčalová 
                                                                                               vedoucí učitelka  
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