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1  Základní údaje o škole 
 
 
1.1 Název       
Základní škola a Mateřská škola Buchlovice 
právní forma:     příspěvková organizace 
místa poskytovaného vzdělávání:    Komenského 483, 687 08 Buchlovice 

Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice 
Identifikátor právnické osoby:   600 124 037 
IČ:     46 956 981 
   
1.2 Zřizovatel školy 
Městys Buchlovice 
Náměstí 800 
687 08 Buchlovice 

 
1.3 Údaje o vedení školy 
statutární orgán:   Mgr. Miroslava Klímová 
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Alena Mikulíková 

 
1.4 Adresa pro dálkový přístup  
www.zsbuchlovice.cz 
 
1.5 Kontakt na zařízení   
ředitelka školy:  Mgr. Miroslava Klímová    klimova@zsbu.cz 

 
zástupkyně ředitelky:   Mgr. Alena Mikulíková   mikulikova@zsbu.cz 

 
1.6 Charakter školy 
Škola byla zřízena jako právní subjekt dne 1. 1. 1993, do sítě škol byla zařazena 20. 2. 1996, poslední 

aktualizace zařazení do sítě škol proběhla dne 1. 9. 2013. 

Subjekt Základní škola a Mateřská škola Buchlovice vznikl 1. 8. 2013 sloučením Základní školy, Buchlovice, 

okres Uherské Hradiště a Mateřské školy Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace. 

 

1.6 Zápis do školského rejstříku 

Mateřská škola  kapacita 81 dětí 

Základní škola  kapacita 260 žáků 

Školní družina  kapacita 90 žáků 

Školní klub  kapacita 90 žáků 

Školní jídelna   kapacita 400 stravovaných  

Školní jídelna – výdejna kapacita 100 stravovaných 

 

1.7 Údaje o školské radě 

Školská rada byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ke dni 1. 10. 2005. 

 

http://www.zsbuchlovice.cz/
mailto:klimova@zsbu.cz
mailto:mikulikova@zsbu.cz


Základní škola a Mateřská škola Buchlovice                  VÝROČNÍ ZPRÁVA    o  činnosti za školní rok  2016/2017  Stránka 5 
 

 

Zástupci nezletilých žáků:   Ing. Mikulík Jaroslav 

Crlová Renata       

Zástupci pedagogických pracovníků:  Mgr. Alena Mikulíková 

   Bc. Vladimíra Janíková 

Zástupci zřizovatele:     Mgr. Pavla Večeřová 

   Andrlová Hana 

 Předseda:     Andrlová Hana 

 

 

1.8 Spolek rodičů 

Spolek rodičů pracuje při základní škole již od roku 2002. Od 1. 8. 2013, kdy se sloučila škola základní a 
mateřská v jeden právní subjekt, sdružuje rodiče žáků základní školy i rodiče dětí ze školy mateřské. Činnost 
SR se řídí schválenými stanovami.  Členy SR jsou zákonní zástupci dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy 
Buchlovice. 
 
IČO:       265 279 28 
Sídlo:     Komenského 483, Buchlovice 
Výbor SR tvoří:     
předseda     Bc. Milan Andrýsek 
místopředseda    Eliška Omelková  
hospodář        Pavlína Lukeštíková 

Milan Andrýsek 
zástupce školy         Mgr. Alena Mikulíková 
zástupci rodičů za jednotlivé třídy  
 
Příspěvek SR byl stanoven na 150,- Kč na rodinu. V MŠ platili rodiče, kteří neměli v ZŠ žádné další děti. V ZŠ 
platili rodiče ve třídě, kterou navštěvoval nejmladší sourozenec. 
 
Vyúčtování příspěvků Spolku rodičů za školní rok 2016 – 2017 
V mateřské škole platilo příspěvek SR 52 rodičů. Bylo vybráno 7.800,-. 
Spolek rodičů financoval pro děti z MŠ: 
Doprava do ZOO Hodonín      7.413,- 
Příspěvek na školu v přírodě     3.715,- 
Dárky pro děti do 1. třídy     3.223,- 
Celkem:       14.351,- 
 
V základní škole platilo příspěvek SR  130 rodičů. Bylo vybráno 19.500,-. 
Spolek rodičů financoval pro žáky ZŠ: 
Dárky pro žáky 9. třídy      2.595,- 
Příspěvek pro úspěšného řešitele projektu       843,- 
Ceny pro vítěze Dětské kuličkiády    1.754,- 
Ceny za absolventské práce 9. tříd    4.000,- 
Příspěvek tanečníkům na školní ples    7.500,- 
Příspěvek na dopravu do plavání žáků     6.900,- 
Příspěvek na lyžařský výcvik     LVK se v tomto roce nekonal  
Celkem:       23. 592,-  
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2 Přehled oborů vzdělání 
  

  Počet tříd/skupin Počet žáků 
Zdravotně 
postižení 

Mateřská škola 3 77 - 

Kuřátka 1 23 - 

Berušky 1 28 - 

Sluníčka 1 26 - 

Základní škola 11 196 5 

     z toho 1.stupeň 6 119 3 

1. ročník 1 22 1 

2. ročník 1 18 1 

3. ročník 1 26 - 

4. ročník 1 23 - 

5. ročník 2 30 1 

6. ročník 1 13 1 

7. ročník 1 19 1 

8. ročník 2 30 - 

9. ročník 1 15 - 

Školní družina 3 81 - 

Školní klub 11 130/65*) - 

Školní jídelna - 176 - 

Školní výdejna - 77 - 

*) někteří žáci navštěvovali dva a více kroužků 

 

2.1 Mateřská škola 

Ve školním roce 2016/2017 bylo do mateřské školy zapsáno celkem 77 dětí.  
Z tohoto počtu se 19 dětí zúčastnilo zápisu do 1. třídy ZŠ. O odklad školní docházky požádali rodiče a bylo 
doporučeno vyšetření ve specializovaném pracovišti 4 dětem.                         
Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do 1. ročníku ZŠ 15 dětí. 
 
Průměr docházky do MŠ:  dopoledne 16 
                                         odpoledne 13 
 
V mateřské škole s dětmi pracovalo 6 učitelek. V průběhu školního roku došlo k personálním změnám. Dvě 
učitelky odešly na MD, jedna se z MD vrátila. O čistotu a pořádek pečovaly dvě uklízečky. Vzhledem k tomu, 
že na MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let, podařilo se nám z projektu pro příští školní rok zajistit finance na 
pracovní pozici chůva. V následujícím školním roce bude v mateřské škole pracovat chůva s potřebnou 
profesní kvalifikací „ Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která bude vypomáhat 
s nejmladšími dětmi. 
I v tomto školním roce jsme pracovali podle ŠVP „Poznáváme svět“. Integrované bloky poskytovaly učitelkám 
dostatek možností na kreativitu a tvořivost. Snažili jsme se s dětmi pracovat zejména formou prožitkového 
učení, využívali jsme přírodní zahrady MŠ, krásného prostředí Buchlovic a okolí. Pobyt dětí jsme zpestřovali 
kulturními akcemi v podobě maňáskového či loutkového divadla v MŠ, navštěvovali jsme také kulturní akce 
v Uh. Hradišti - divadelní představení v kině Hvězda, vánoční koncert v Klubu kultury UH. Jako jiné roky jsme 
se účastnili oslavy Dne Země v Kovosteelu. Výtvarné práce našich dětí byly ozdobou výstavy „Doba Karla IV. 
očima dětí“. Jedna z prací naší MŠ byla vybrána do kalendáře pro rok 2018. Na předplavecký  výcvik jezdily 
nejen děti nejstarší, ale podle zájmu jsme i děti mladší. V tomto školním roce byly nabídnuty dětem kroužky 
angličtiny a keramiky, které se uskutečňovaly ve spolupráci s Klubkem ve Starém Městě. V mateřské škole 
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pracujeme také s dětmi se špatnou výslovností. K nápravě řeči u dětí se špatnou výslovností jsme využívaly 
logopedické chvilky ve třídách, individuálně pracovaly dvě učitelky s dětmi s vadami více hlásek v kroužku 
logopedické prevence.  V rámci spolupráce s SPC UH. Hradiště, na mateřskou školu přijížděla klinická 
logopedka, která působila i jako poradní orgán pro rodiče. V červnu se nám podařil uskutečnit první ročník 
školy v přírodě, která se vydařila a velmi se líbila dětem i pedagogickému doprovodu. 
 
Spolupráce s rodinou 
Po celý školní rok se kolektiv snažil o dobrou spolupráci s rodiči, založenou zejména na důvěře, vzájemném 
respektu, otevřenosti a informovanosti. Velmi se nám osvědčily a rodiče si chválili „Hrátky“ v MŠ, kde se děti 
a rodiče budoucích školáčků seznámili s prostředím i kolektivem MŠ. Na mateřské škole se uskutečnila řada 
akcí, se kterými pomáhali i rodiče: 

Vystoupení dětí na podzimním a vánočním jarmarku 
Podzimní a vánoční posezení s rodiči 
Hodová slavnost 
Oslavy narozenin dětí společně s kamarády v MŠ 
Výstava podzimních plodů 
Škola v přírodě – zajištění pokladu pro děti…. 

 
Spolupráce se ZŠ 
Mezi MŠ i ZŠ je velmi dobrá spolupráce, zejména s učiteli 1. stupně. Vzájemnými konzultacemi jsme se snažili 
o usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 1. ročníku ZŠ. Návštěvami v hodinách, se budoucí školáci 
seznámili nejen s personálem školy, ale také s prostory velké budovy. Velmi přínosné byly společné akce :  

Ukázka práce s dravci 
Mikulášské a čertí rojení 
Zahradní slavnost 

 
DVPP v mateřské škole  
DVVP se uskutečňovalo podle plánu a na základě aktuální nabídky a potřeb školy: 

Projekt „Dvouleté děti v mateřské škole“ – Uh.Hradiště 
Pracovní skupina předškolního vzdělávání – Uh.Hradiště 
Inkluze – společné vzdělávání - Uh.Hradiště  
Kritéria školní zralosti – Uh.Hradiště 
Konference pro MŠ „ Úkoly čmeldy Pepíka“ – Uh.Hradiště 
Škola Montessori – Zlín 

 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018: 
Dne 10. 5. 2017 se uskutečnil zápis do mateřské školy. V tomto termínu bylo přijato 9 dětí. Zápisu se 
zúčastnily a byly přijaty 4 děti na prázdninový provoz a 1 dítě - povinné předškolní vzdělávání, které 
navštěvuje mateřskou školu v Uh. Hradišti. Ve druhém kole přijímacího řízení bylo přijato 8 dětí.   
Celkem nastoupí ve školním roce 2017/2018  - 17 nových dětí. 
K 31. 8. 2017 ukončilo docházku na naši mateřskou školu - přestup do jiné MŠ 5 dětí. 
 
Obohatili jsme pro děti sbírku her, hraček a pomůcek. Zaměřili jsme se zejména na variabilní hry a stavebnice, 
které rozvíjí u dětí jemnou motoriku, představivost, fantazii a myšlení. Třída kuřátek byla doplněna vhodnými 
kvalitními hračkami a pomůckami pro děti mladší 3 let. Byla zakoupena pračka a sušička. Pokračovala obnova 
interiérových dveří – nátěr, montáž nových klik. 
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2.2 Základní škola 

Ve školním roce jsme pracovali v souladu se školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který 

průběžně doplňujeme a inovujeme tak, aby plně vyhovoval našim potřebám a hlavně potřebám našich žáků.  

Výuka 196 žáků probíhala v 11. třídách (dvě třídy 5. ročníku a dvě třídy 8. ročníku), ve třech odděleních školní 

družiny a v 11 odděleních školního klubu, které navštěvovalo 130 žáků (vzhledem k tomu, že někteří žáci 

navštěvovali zároveň dva i více kroužků, jedná  se o 65 žáků). 

Učitelé i správní zaměstnanci se vzdělávali podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Zaměřili jsme se hlavně na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy 

a na proces inkluze v našem školství. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné 

pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a 

uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 

zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. Škola preferovala 

systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu 

nebo na výjezdu celé sborovny. Pedagogové se také vzdělávali na kurzech a seminářích pořádaných různými 

vzdělávacími agenturami, prošli školeními v rámci spolupráce v projektu.  Jedna pedagožka byla na týdenní  

stáži na základní škole v Londýně. 

V tomto školním roce se vyprofilovalo na naší škole školní poradenské pracoviště, které sdružuje pedagogy 

zabývající se začleněním všech žáků do hlavního vzdělávacího proudu, žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáky mimořádně nadanými. Pravidelně konzultovali možnosti práce a intervence u těchto žáků, 

spolupracovali s externími odbornými pracovišti a k řešení jednotlivých kauz žáků přizvali i externí odborníky. 

V rámci školního poradenského pracoviště pracovali  výchovný poradce – kariérový poradce, metodik 

prevence, koordinátor inkluze – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinátor inkluze – žáci 

mimořádně nadaní, koordinátor inkluzivního týmu, školní asistent, asistenti pedagoga, osobní asistenti.  

Díky spolupráci v projektu Škola pro všechny se třemi nejvýznamnějšími univerzitami ČR, jsme mimo zajištění 

financí na školního asistenta a pro následující školní rok speciálního pedagoga (měli jsme předjednáno i místo 

pro školního psychologa, ale bohužel se nám nepodařilo na trhu práce kvalifikovaného psychologa sehnat) 

byly pořádány i besedy pro rodiče Škola on- line I.  a Škola on- line II., kde kvalifikovaná lektorka z MU Brno, 

objasnila rodičům nástrahy, s nimiž se mohou jejich děti v prostředí internetu setkat. Téma besedy si rodiče 

sami zvolili v dotazníkovém šetření. V příštím roce hodláme v pořádání besed pro rodiče pokračovat. 

V tomto školním roce jsme se také kromě péče o děti podle §16 ŠZ zaměřili na práci se žáky mimořádně 

nadanými na naší škole. Dvě pedagožky prošli školením v Qiido akademii, kde získali inspiraci z ostatních škol 

v České republice, které se práci s mimořádně nadanými dětmi (MIND) věnují už dlouhé roky. Díky tomuto 

studiu vznikl strategický plán, který bude naplňován od příštího školního roku.  

V září školního roku 2016 / 2017 jsme přistoupili na již v mnoha školách obvyklý systém v hodnocení žáků, na 

elektronické žákovské knížky. Pro lepší informovanost zákonných zástupců žáků jsme zavedli i díky 

sponzorským darům spřátelených firem a živnostníků školní diáře. Tyto se nám velmi osvědčili. Vyslechli jsme 

však připomínky zákonných zástupců i pedagogů a pro příští školní rok bude mít drobné změny, např. listy 

hodnocení a klasifikace (listy jako v  bývalé žákovské knížce), bude mít méně listů apod. 

Na škole aktivně pracovali koordinátoři  ŠVP, ICT a EVVO, zvláště v oblasti EVVO je naše škola na velmi vysoké 

úrovni.  

V průběhu roku se pravidelně každé dva měsíce scházeli předmětové komise: 

- předmětová komise přírodovědných předmětů 

- předmětová komise humanitních předmětů a předmětová komise výchov 

- metodické sdružení pro 1. stupeň.    
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Tito na základě požadavků jednotlivých vyučujících a v závislosti na potřebách žáků obměňovali sbírky 

pomůcek a učebnic, upřesňovali metody a formy výuky.  

Díky grantu Nadace Synot byly zřízeny v prostorách chodeb 1. stupně oddychově relaxační koutky pro žáky, 

které mohou využívat o přestávkách, ale také při vyučování např. při individualizované výuce. 

Pokračovali jsme v již rozběhnutých projektech, z nichž nedůležitější pro nás je projekt: Škola pro všechny: 
Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,  
 reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 – jako  partnerská a spolupracující  škola.  
Jedná se o projekt tří partnerských univerzit. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlova Univerzita v 

Praze a Masarykova Univerzita v Brně, kdy každá má partnerské či spolupracující školy, které jsou v její 

blízkosti. V projektu Škola pro všechny je celkem 37 zainteresovaných škol z celé ČR. 

 

Jako žadatelé jsme podpořeni v projektu ve výzvě 22 „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Název našeho projektu  je 

ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE. Výše částky schválené podpory, která nám je přidělena, činí 990 346,00 Kč. 

Začátek projektu je 1.8.2017. 

Zapojili jsme se do projektu Centra kolegiální podpory základních a speciálních škol týkající se vzdělávání 
pedagogických pracovníků naší školy na téma výuka a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V únoru 2017 jsme prostřednictvím zřizovatele Městys Buchlovice předložili žádost o podporu v projektu  IROP 
výzva 47 na rekonstrukci odborné učebny fyziky pod názvem Stavební úpravy a pořízení vybavení odborné 
učebny fyziky a chemie v částce přesahující 3 mil. Kč. Do dnešního dne není známo, zda náš projekt bude 
podpořen či ne. 

Pokračovali jsme  v projektech Mléko  a ovoce do škol, Hodina pohybu navíc, ve školních projektech jeden svět 
na školách apod. 

V letních měsících 2016 proběhla realizace Škola Buchlovice stavební úpravy – 1. etapa – která řešila stavební 

úpravy 1.np v objektu nové budovy základní školy. Proběhla rekonstrukce elektroinstalace, slaboproudých 

rozvodů, osazení krytů radiátorů pro vedení kabelového parapetního kanálu, osazení nových elektrických 

zásobníkových ohřívačů v ředitelně a kuchyňce pro personál. Stavební úpravy se dotkly místností kanceláří a 

sborovny školy. V návaznosti na stavební úpravy byla provedena pokládka podlahové krytiny a zakoupen nový 

nábytek do místnosti 101 – ředitelna a 103D kancelář ekonomky a vedoucí školní jídelny.  

V polovině školní ho roku jsme s odbornou  firmou intenzivně pracovali na přípravě technické dokumentace 

Stavební úpravy hygienických zařízení a 2. NP budovy A2 ZŠ Buchlovice. Tuto rekonstrukci v letních měsících 

2017 provedla firma Kodrla s.r.o. Investorem byl Městys Buchlovice. Vzhledem k rozsáhlé a náročné 

rekonstrukci (předání stavby stavební firmě bylo 5. 6. 2017), ředitelka školy vyhlásila 27. 6. – 30. 6. 2017 

ředitelské volno. Kompletně byla zrekonstruována sociální zařízení ve třech NP, žákovské toalety, toalety pro 

učitele, pro tělesně postižené. Ve 3. NP vznikl malý kabinet s kuchyňským koutem pro učitele, v přízemí malá 

učebna – individuální učebna, určená pro práci s malou skupinkou žáků např. logopedická náprava, práce se 

žáky SVP, práce se žáky mimořádně nadanými apod. 

 

V době školních prázdnin proběhla také oprava oken ve staré budově a jejich opatření okapničkami. 

Proběhla také úprava třídy m.č. 308 (3. NP nová budov), kde došlo k opravám stěn, výmalbě, bude položeno 

nové PVC. 

Okna tříd 1. stupně byla doplněna sítěmi proti hmyzu.  

V rámci postupné modernizace tříd byly zakoupeny lavice se židlemi do další učebny.  

Byly pořízeny vestavěné skříně do PC učebny, kde bude přesunutý sklad učebnic a knih. 
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2.3 Školní  družina 

Školní  družinu navštěvovalo 81 žáků, kteří pracovali  ve třech oddělení.  
Žákům se věnovali tři pedagogové: dvě vychovatelky a jeden vychovatel                          
 
Provoz ŠD:           Po  11:30 - 16:00hod. 
                              Út  11:30 - 16:00hod. 
                              St   11:30 - 16:00hod. 
                              Čt     11:30 - 16:00hod. 
                              Pá        11:30 - 16:00hod. 
 
Kroužky v rámci ŠD:   Po Výtvarný kroužek 
                                        Út    Modelářský kroužek 
                                             St      Holčičárna 
                                            Čt       Kroužek vaření 
                                            Pá          - 
 
Cílenou výchovnou prací jsme se ve školní družině snažili vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného 
času. Připravili jsme pro ně mnoho zajímavých činností a aktivit, které probíhali v hezkých moderně a účelně 
vybavených prostorách školní družiny na jejichž výzdobě se podíleli i samotní žáci svými výrobky. Pokud 
počasí dovolilo, využívali jsme rozlehlou zahradu a školní hřiště k pobytu venku. Některé aktivity jsme 
uskutečňovali v rámci celé obce Buchlovice a okolí. 
 
Aktivity ve školní družině: 
Ve školním roce 2016-2017 jsme se zúčastnili mnoha soutěží pořádaných družinami našeho okrsku. Zapojili 
jsme se do celoroční soutěže Tajuplná zahrada, kterou pořádalo přírodovědné centrum Trnka. Z naší družiny 
se přihlásilo 5 týmu.  
V říjnu jsme pozvali okolní družiny do Buchlovic na fotbalové utkání. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družin, 
bohužel naše družina si nevykopala umístění na prvních 3. místech.  
Na podzim byl bramborový týden, kdy si děti vyzkoušely různé pokrmy a výrobky z brambor.  
V listopadu jely 4 děti z naší družiny na výtvarnou soutěž do Tupes, tam se nám dařilo a odvezli jsme si 3. 
místo v kategorii 1. třída.  
Prosinec patří Vánocům, proto jsme se vydali do Slováckého muzea na vánoční dílničky. Letošní zima byla sice 
krátká, ale krásná, tak jsme společně trávili chvilky na školní zahradě, kde jsme se věnovali zimním hrám ve 
sněhu. Vyhlásili jsme soutěž vyrob nej...sněhuláka. V měsíci lednu jsme využívali pro nácvik základů bruslení 
či krasobruslení ledovou plochu, která vznikla nástřikem vody  na malém hřišti u školy.  
Na jaře jsme začali nacvičovat pásmo, se kterým jsme reprezentovali družinu na literárně-dramatické 
přehlídce školních družin v Osvětimanech.  
V dubnu jsme se učili dopravní značky a testy. Čtyři děti  ze 2.třídy potom jely do Tupes ověřit své znalosti na 
dopravní soutěž. Moc se jim dařilo, odvezli jsme si krásné 1. místo ze sedmi skupin ŠD.  
Opět byla vyhlášena soutěž ke Dni Země na téma recyklování je hraní.  
Na besídku ke Dni matek jsme vystoupili s nacvičenou hudebně - pohybovou pohádkou  
„O Budulínkovi“.  
V květnu pořádala družina při ZŠ Zlechov florbalový turnaj, tady jsme obsadili 4.místo.  
Koncem června jsme vyhodnotili celoroční práci a celoroční soutěž Tajuplná zahrada, kde se nám také dařilo. 
Celkem se do soutěže zapojilo 25 družstev z různých škol. Naše družstva Ocelová pěst (4.třída) získala 4. 
místo, Koníci (1.třída) 5. místo, Motýlci (1.třída) 8.místo, Bombastická čtverka (4.třída) 10.místo a Tygři 
(1.třída) 19.místo. 
 
O všech akcích jsme informovali rodiče na webových stránkách školy. 
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2.4 Školní klub 

Školní klub zajišťoval využití volného času žáků převážně druhého stupně a to formou zájmového vzdělávání. 
Významně přispěl k dalšímu rozvoji intelektuálních, morálně-volních a pohybových dovedností a schopností 
žáků.  Školní klub navštěvovalo 130 žáků, někteří navštěvovali dva a více kroužků.  
 

  
Školní klub 

1 Výtvarný kurz 

2 Florbal mladší žáci 

3 Florbal starší žáci 
 

4 Přírodovědný kroužek – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M pro 7. – 8. tř. 

5 Přírodovědný kroužek – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M pro 7. – 9. tř. 

6 Procvičíme angličtinu 
 

7 Procvičíme češtinu – pro žáky 7. tř. 

8 Become Better – pro žáky 7. tř 

9 Vaření exotických jídel 

10 Bylinkářky 

11 Chystáme se na studia – příprava k přijímačkám ČJ/M 

12 Společenské tance – předtančení školní ples 

13 Školní praktika 
 

14 Aerobic 

 

 Kroužky v rámci školní družiny 

1 Holčičárna 

2 Výtvarný kroužek 

3 Modelářský kroužek 

4 Kroužek vaření 

 

 Kroužek z projektu 

1 Třetí hodina tělocviku 
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 Kroužky ve spolupráci s jinými subjekty 

1 Technický kroužek 

 

Jako partneři spolupracujeme i s dalšími subjekty, které v prostorách naší školy nabízí své aktivity.  

Je to např.  SVČ Klubko Staré Město, Včelaři, Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka.   

Navázali jsme taktéž spolupráci s místními firmami, díky čemuž bylo žákům naší školy umožněno rozvíjet se 

v technických dovednostech prostřednictvím kroužku.  

 

2.5 Školní  jídelna - školní výdejna  

Školní jídelna připravovala ve školním roce 2016/2017 denně stravu pro  děti v mateřské škole (2x svačinka, 
oběd),  obědy  pro 90% žáků základní školy a asi 80%  zaměstnanců  Základní školy a Mateřské školy 
Buchlovice. Školní jídelna  připravovala stravu pro všechny strávníky v rámci zdravé výživy. V této oblasti se 
vedoucí školní kuchyně a vedoucí kuchařka pravidelně vzdělává, navštěvují odborné konzultace a semináře. 
Školní jídelna v rámci doplňkové činnosti vařila obědy pro cizí strávníky. Doplňková činnost umožňuje využít 
volné kapacity školní jídelny.  
V zájmu Základní školy a Mateřské školy Buchlovice je, aby trend využívání těchto kapacit byl maximální, tím i 
přínos do rozpočtu školy. Službu s rozvozem využilo skoro 55 strávníků, z toho  bez rozvozu asi 15 strávníků. 
  
  

3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3.1  Zaměstnanci školy ve školním roce  

 

počet 

zaměstnanců 

celkem 

ZŠ 

pedagogové 

MŠ 

pedagogové 
školní družina 

školní 

 jídelna 

správní 

zaměstnanci 

čerpání 

mateřské 

dovolené 

osob. asistent 

asistent ped.  

školní asistent 

47 

 

15 

 

6 

 

3 

 

6 

 

5 

 

6 

 

2 

3 

1 
údaje platné k 30.9.2016 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

  
zařazení titul studijní obor 

splňuje 
kvalifikaci 

1 učitel/ka Mgr. Učitelství biologie a geologie -zeměpis ano 

2 učitelka MŠ   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

3 učitelka MŠ   Učitelství pro mateřské školy - spec.ped ano 

4 vychovatel/ka Mgr. Vychovatelství, pedagogika volného času ano 

5 učitel/ka Mgr. Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ, Učitelství občanské výchovy pro ZŠ ano 

6 učitel/ka Mgr. Učitelství biologie, učitelství chemie ano 
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7 učitelka MŠ   Předškolní a mimoškolní pedagogika ano 

8 učitel/ka Bc. Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika 

ne 
(studující) 

9 učitelka MŠ   Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 

10 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika ano 

11 učitel/ka Mgr. Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči ano 

12 učitel/ka Mgr. Učitelství  matematiky a geologie ano 

13 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.stupeň základní školy ano 

14 vychovatel/ka   Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku ano 

15 vychovatel/ka Mgr. Vychovatelství, pedagogika volného času ano 

16 učitel/ka Mgr. Speciální pedagogika, speciálně pedagogická andragogika ano 

17 učitel/ka Mgr. Učitelství pro ss, uč.všeobecně vzděl př. Pro ss, čj -Dě, uč pro ZŠ Aj ano 

18 učitel/ka Mgr. Speciální pedagogika,Tělesná výchova a sport - sportovní a kondiční specialista ano 

19 učitel/ka Mgr. Učitelství pro ZŠ, Nj pro 2. stupeň, historie pro 2. stupeň ano 

20 učitelka MŠ Bc. Specializace v pedagogice Učitelství pro MŠ ano 

21 učitel/ka Mgr. 
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v aprobaci dějepis, spol. vědy a výchova k 
občanství ano 

22 učitel/ka Mgr. Učitelství pro 1.- 4. ročník ZŠ, specializace Vv ano 

23 učitel/ka Mgr.  Speciální pedagogika, vychovatelství ano 

24 učitelka MŠ Bc. Specializace v pedagogice- Učitelství pro MŠ ano 

 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

  

Pracovní zařazení, funkce 

 

Stupeň vzdělání, obor 

1. školník / topič SOŠ    vyučen 

2. uklízečka  ZŠ        

3. uklízečka SOU vyučena 

4. uklízečka SOU vyučena 

5. uklízečka SOU vyučena 

6. vedoucí ŠJ  SOU vyučena 

7. vedoucí kuchařka SOU vyučena 

8. kuchařka SOU vyučena 

9. kuchařka SOU vyučena 

10. kuchařka SOU vyučena 

11. ekonomka VŠZ Brno, obor ekonomický 
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4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

 
název DVVP 

účast/počet 
pedagogů místo konání 

1 Podpůrná opatření 1. - 3. stupeň celý sbor Vápenky 

2 Hodnocení žáka celý sbor Vápenky 

3 Pedagog a paragrafy ve škole 1 Žítková 

4 Kvalita řízení škol 1 Žítková 

5 Roadshow 2 Zlín 

6 Národní identity  1 Praha 

7 Minulost a současnost - vývoj života na zemi 1 Brno 

8 Geologie a společnost 1 Brno 

9 Teaching English: Upper Primary - V. 1 Olomouc 

10 Vzdělávání a rozvoj MiND - konference 2 Plomouc 

11 Školení UP - Zlínský kraj 1 Uh. Hradiště 

12 Tvorby a úpravy ŠVP v systému INSPIS (ŠD a ŠK) 1 Zlín 

13 Kam na školu? 1 Uh. Hradiště - ÚP 

14 Činnostní učení v 1. ročníku 1 Brno 

15 Činnostní učení v 1. ročníku 1 Brno 

16 Bezpečnostní zacházení s chemickými látkami 1 Uh. Hradiště 

17 Násobilka a dělení v oboru násobilek 1 Brumov - Bylnice 

18 Asistent pedagoga - role v týmu společnosti 1 Uh. Hradiště 

19 Pilotní konference Qiido akademie - společnost pro nadané žáky 2 Praha 

20 Akademie programování 1 Staré Město 

21 Práce učitele s nestandartním typem žáka 1 Uh. Hrdiště 

22 Pedagog a paragrafy ve škole 1 Uh.Hradiště 

23 Akademie Qiido závěrečná konference 2 Praha 

24 Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení 1 NIDV Zlín 

25 Sledování vývoje čtení a psaní u žáků 1. stupně 2 Uh. Hradiště 

26 Play wisen - Montessori 2 Zlín 

27 Setkání školních asistentů 1 Praha 

28 Burza nápadů - Matematika 1 Brno 

29 Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení 4 NIDV Zlín 

30 Regionální  konference pro ŠMP 1 Uh. Hradiště 

31 Konference  Inkluzivní vzdělávání: Škola pro všechny 3 Brno 

32 Burza nápadů - Chemie 1 Brno 

33 Deutsch mit Max ist einfach! 1 Zlín 

34 Setkání školních asistentů 1 Praha 

35 Vyhledávání a identifikace nadaných žáků 2 Zlín 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP  
 

5.1 Vzdělávací program školy 

Na naší škole vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, se kterým 

aktivně pracujeme a podle potřeb operativně inovujeme.  

5.1.1.Povinně volitelné předměty 
Němčina 

Dějepisný seminář 

Přírodovědný seminář   

Matematický seminář 

Seminář informatika 

Sportovní hry            

 

5.1.2 Nepovinné předměty 
Náboženství 

Logopedie 

 

 

5.2  Nově zapsaní a zařazení žáci 

počet dětí, 

které dovršily 6 

let k 31.8.2016 

Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupilo do  

1. třídy 2016/17 

počet dětí, které 

dovršily 6 let 

k 31.8.2017 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2017/18 

 

27 

 

4 

 

22 

 

19 

 

4 

 

15 

 

 

 

K 1.9.2016 přestup k nám na školu: 4 žáci  1 ze ZŠ Štenberk 

       1 ze ZŠ tupesy 

       1 ze ZŠ Boršice 

       1 ze ZŠ Sportovní 

 

K 1.9.2016 přestup od nás na jinou školu:  10 žáků       2 na ZŠ Vlachovice 

       7  na ZŠ Sportovní UH 

       1  na ZŠ Za Alejí 
 
Přestup v průběhu školního roku: 3 žáci   3  na ZŠ Čtyřlístek   
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5.3 Prospěch žáků ve škole za 2. pololetí 2016/2017 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  Hodnoceno 

slovně 

1. 22 21 1 0 0 

2. 19 18 0 0 1 

3. 26 26 0 0 0 

4. 32 20 3 0 0 

5.AB 29 23 6 0 0 

      

Celkem 1. stupeň 118 108 10 0 1 

6. 13 6 7 0 0 

7. 18 8 10 0 0 

8.AB 30 10 20 0 0 

9. 15 10 5 0 0 

Celkem 2. stupeň 76 34 42 0  

 
 
5.4 Výchovná opatření 

 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

NAPOMENUTÍ, DŮTKY I. pololetí II. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 0 0 

Důtka třídního učitele 0 2 

Důtka ředitele školy 0 4 

 

NEOMLUVENÉ HODINY Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 
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6 Výchovné poradenství  
 

6.1 Školní poradenské pracoviště 

Ve školním roce 2016/2017 vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště, které systematicky sdružuje 
pracovníky starající se o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tito mají přesně stanovené 
kompetence, pravidelně se scházejí a hledají co nejlepší způsob práce s těmi žáky, komunikují s externími 
poradenskými pracovišti a konzultují s externími odborníky.  
 
Školní poradenské  pracoviště na naší škole tvoří: 

Výchovný poradce – kariérový poradce 
Metodik prevence 
Koordinátor inkluze - speciální vzdělávací potřeby 
Koordinátor inkluze – nadaní žáci 
Školní asistent 
Asistent pedagoga 
Osobní asistent 
 

Další podpora žáků: 
Schránka důvěry 
Tichá přestávka 
Přestávka v pohybu 
Tripartita 
Odpolední dopomoc s učivem a domácími úkoly 
Logopedický preventista 
Vyrovnávací kroužky 
 

6.1.1. Výchovný poradce – kariérový poradce 

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto 
činnostech vede písemnou dokumentaci. 

6.1.1.1 Poradenské činnosti 
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. 
zejména: 
Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-
poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka. 
Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků 
v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků. 
Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním 
učitelem). 
Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním 
učitelem). 
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 
pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících 
kompetence školy. 
Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a 
poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb 
těchto středisek. 
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Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů 
na další péči o tyto žáky. 
Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a 
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování 
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích 
opatření u těchto žáků. 
Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím 
potřebám. 
 

6.1.1.2 Metodické a informační činnosti 
Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, 
individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 
Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich 
zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a 
jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a 
realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.) 
 

6.1.1.3 Kariérové poradenství  
V tomto školním roce proběhly „naostro“ jednotné přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého. Kromě 
toho některé střední školy měly navíc své školní zkoušky, které zájemci absolvovali v určených termínech.  
Ke studiu na středních školách si mohli žáci podat dvě přihlášky. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou 
termínech, které byly pro uchazeče povinné. Výhodou bylo, že se počítaly lepší výsledky z jednotlivých 
předmětů.    
Veškeré informace o středních školách získávali rodiče a jejich děti v průběhu školního roku. V listopadu a 
únoru proběhlo setkání rodičů s výchovnou poradkyní. Rodiče získali primární informace o postupu podávání 
a vyplňování přihlášek k dalšímu studiu, o novinkách přijímacího řízení v tomto školním roce v rámci 
jednotných přijímacích zkoušek na vybrané školy, na postup podávání zápisových lístků a odvolání. 
Další informace byly k dispozici na webových stránkách školy a příslušných středních škol. 
Se zájemci o studium na vybraných školách žáci navštívili Úřad práce UH, kde byla realizována mini přehlídka 
místních středních škol, která suplovala Dny otevřených dveří realizovaných v loňském roce. 
Aktuální informace měli žáci k dispozici na nástěnkách k volbě povolání.  
Někteří žáci využili možnosti tzv. Zkoušek nanečisto a návštěvu přípravných kurzů na středních školách. 
Z pátého ročníku se ve školním roce na osmileté gymnázium hlásilo sedm žáků, ke studiu byli přijati dva žáci. 
Na ZŠ UNESCO přestupují dvě žákyně. 
Talentové zkoušky na sportovní školu absolvovali dva žáci, jeden z nich byl přijat. 
 
 

6.1.1.4 Vycházející žáci 
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku celkem 15 žáků, z toho 3 chlapci a 12 dívek. 
Na střední školy, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou, se dostalo celkem 14 žáků;  
z toho na gymnázia 4 žáci, na zdravotnický obor 1 žákyně, obor ekonomický 1 žák, hotelnictví 2 žákyně, na 
obor bezpečnostně právní 1 žákyně a obor pedagogický   žákyně. 
Jeden žák si zvolil učební obor kuchař – číšník. 
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6.1.1.5 Přehled umístění našich žáků na středních školách 
 

 obor Škola 

1. gymnázium Gymnázium Uherské Hradiště 

2. gymnázium Gymnázium Uherské Hradiště 

3. gymnázium Gymnázium Uherské Hradiště 

4. gymnázium Gymnázium Uherské Hradiště 

5. gymnázium Stojanovo gymnázium Velehrad 

6. gymnázium Stojanovo gymnázium Velehrad 

7. gymnázium Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

8. gymnázium Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 

9. předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž 

10. hotelnictví Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, UH 

11. hotelnictví Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, UH 

12. kuchař Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, UH  

13. zdravotnický asistent Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, UH 

14. obchodní akademie Obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky UH 

15. bezpečnostně právní činnost Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov 

 
 
 

6.1.2. Metodik prevence 

Metodické a koordinační činnosti  
Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.  
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, 
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových 
projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.  
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
(vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).  
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího 
procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a 
dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.  
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku 
prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti 
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v 
oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě 
akutního výskytu sociálně patologických jevů.  
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských 
zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, 
navržená a realizovaná opatření. 
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6.1.3 Koordinátor inkluze - speciální vzdělávací potřeby 

 Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako 
cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků“. Koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou 
podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich 
většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd.  
 

6.1.4 Koordinátor inkluze – nadaní žáci 

Ověření pozice koordinátor inkluze pro nadané  a mimořádně nadané žáky ve škole v rámci pilotního 
projektu Qiido Akademie nadačního fondu Qiido. Model vzdělávání a rozvoj MiND (mimořádně nadaní žáci).  
Koordinace vzdělávacích plánů pro MiND, zavádění metod a forem MiND do výuky, poradenství a 
konzultační činnost ostatním pedagogům, zákonným zástupcům, přínos nových zdrojů a přístupů do 
vzdělávání, atd.  
 

6.1.5 Školní asistent 

 Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako 
cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků“. Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé 
škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako 
podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze 
strany krajského úřadu ani MŠMT. 
 

6.1.6 Asistent pedagoga 

 Asistent pedagoga spolupracuje s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a 
zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním 
postižením rovněž pomoc při sebeobsluze. 
Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění 
společenského chování dětí a žáků nebo studentů.   
Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních 
pracovních, hygienických a jiných návyků.   
Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, 
pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.  
Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.  
Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.  
Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených 
vzdělávacích programů a pokynů.  
Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele 
zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka 
nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. 
 

6.1.7 Osobní asistent 

 Zajišťuje dopomoc a podporu dítěti nebo žáku se znevýhodněním, které má doporučení ošetřujícího 
lékaře. 
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Dále pak 

6.1.8  Schránka důvěry 

Schránka slouží žákům k preventivně informačnímu nebo důvěrnému sdělení, anonymnímu oznámení, 
mohou zde vkládat připomínky či žádosti k chodu školy nebo osobní. 
 

6.1.9 Tichá přestávka 

V době velké přestávky v knihovně školy, relaxační chvilka (relaxační muzika, čtení knih, odpočinkový čas 
v tichu). 
 

6.1.10 Přestávka v pohybu 

V době velké přestávky v tělocvičně školy nebo na dvoře školy pohybové aktivity. 
 

6.1.11 Tripartita 

Jednou ročně (v případě potřeby i mimořádně) setkáni ve třech rodič, žák, učitel. 
 

6.1.12 Logopedický preventista 

Depistáž, zachycení špatné výslovnosti hlásek u žáků 
Náprava, procvičování, upevňování správné výslovnosti 
Spolupráce s logopedickými preventisty v MŠ 
Spolupráce a poradenství zákonným zástupcům 
Konzultace a spolupráce s SPC 
 

6.1.13 Odpolední dopomoc s učivem a domácími úkoly - vyrovnávací kroužky 

Školní praktika 
Kroužek Školní praktika zaměřený na procvičování matematiky a českého jazyka. V kroužku žáci zábavnou 
formou procvičovali problematické učivo z obou předmětů a věnovali se domácím úkolům. 
Žáci vypracovávali pracovní listy, testovali své vědomosti a dovednosti a rozvíjeli sami sebe v 
rámci kolektivních didaktických her. 
 
Chystáme se na studia – příprava k přijímačkám čj/m 
Byl určen pro 9. ročník. Náplní tohoto středečního setkávání byla především příprava žáků devátého ročníku 
na SŠ. Žáci vypracovávali různé testové úlohy, které se objevují v testech u přijímacího řízení na SŠ, dále také 
řešili jazykové rozbory či mluvnické jevy, u kterých nacházeli nesrovnalosti.  
 
Become better 
Kroužek byl určen především pro 7. ročník. Společná setkání prohlubovala žákům jejich znalost anglického 
jazyka. Každé úterý žáci procvičovali gramatické jevy, diskutovali nad různými tématy či se dívali na anglický 
seriál, na jehož základě pracovali s doplňujícími pracovními listy.  
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Procvičíme angličtinu 
Kroužek byl určen žákům 4., 5. a 6. tříd, kteří si chtěli nejenom procvičit učivo angličtiny, ale měli si také chuť 
zahrát  zábavné hry v angličtině, zazpívat si anglické písničky a naučit se něco nového.  
 
Přírodovědný kroužek – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M  – 8.ročník 
Přírodovědný kroužek byl určen pro žáky osmého ročníku, kteří měli zájem o přírodovědné obory. Především 
matematiku, chemii a fyziku.  Kroužek se zaměřoval na doučování daných předmětů a prohlubování učiva 
přírodovědných oborů.  
 
Přírodovědný kroužek – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M – 9. ročník 
Přírodovědný kroužek byl určen pro žáky devátého ročníku, kteří měli zájem o přírodovědné obory. 
Především matematiku, chemii a fyziku. Kroužek se zaměřoval na doučování daných a prohlubování učiva 
přírodovědných oborů.  
 

6.2 Integrace 

Na naší škole se ve školním roce 2016/2017 podle novelizovaného Školského zákona vzdělávalo 21 žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a 1 žák mimořádně nadaný podle doporučení PPP nebo SPC. Pro 10 žáků 
jsme vypracovali  na základě doporučení  a souhlasu zákonných zástupců individuálně vzdělávací plán. Další 
podpůrná opatření spočívala především v poradenské pomoci, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem 
a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, 
použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.  
Žáci se vzdělávali na doporučení PPP nebo SPC podle individuálního vzdělávacího plánu, popřípadě byla 
poskytována podpůrná opatření, která se podle závažnosti člení do pěti stupňů podle organizační, 
pedagogické a finanční náročnosti. 
Ve  školním roce 2016/2017 pracovali na škole 3 asistenti pedagoga na doporučení SPC nebo PPP. Jeden žák 
na ZŠ a jedno dítě v MŠ měli doporučenou osobní asistenci.  Díky projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako 
cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“ od druhého pololetí byla na škole přijata školní asistentka. 
Všichni pedagogové školy se podíleli na primární depistáži případných projevů problémů ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Uplatňovali  individuální a citlivý přístup ke všem žákům.  
Děti se specifickými poruchami učení a děti nedostačivé měly možnost navštěvovat jazyková praktika a 
praktika z matematiky. 
Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti vzdělávání se nám dařilo dobře začleňovat do běžného 
kolektivu tříd, bohužel úskalí nastávala s integrací žáků se speciálními potřebami v oblasti chování. Současná 
legislativa nám neumožňuje účinně zasáhnout v této oblasti a máme jen omezené možnosti při řešení 
výrazných výchovných problémů. U těchto případů intenzivně spolupracujeme se zákonnými zástupci, 
s pedagogicko- psychologickou poradnou, s OSPOD i externími poradci v oboru školské legislativy. 

 

 

7 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Obsah programu, metody a formy jeho realizace odpovídají charakteristice cílové skupiny, pro kterou je určen, 
tedy pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči 
sociálně patologickým jevům. Z těchto důvodů je prevence neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání a je 
začleněna průřezově do výuky v jednotlivých předmětech nebo v rámci mezipředmětových vztahů podle 
tematických bloků: 

• Zdravý životní styl 

• Širší sociální prostředí 
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• Prevence zneužívání návykových látek 

• Globální problémy lidstva 

• Bezpečí a morálka 
 
Prevence je realizována ve spolupráci s: 

• KPPP v Uherském Hradišti 
Každoročně probíhá školení metodiků prevence, setkávání s krajskou koordinátorkou primární prevence, 
zástupci neziskových organizací a středisek výchovné péče. 
5. 4. 2017 se metodička prevence zúčastnila regionální odborná konference pro ŠMP. 
Naše škola se zapojila do projektu Zdravé a bezpečné klima na školách Zlínského kraje. Do anonymního 
testování byli zařazeni žáci 5. - 8. ročníků. Škola následně obdržela analýzu stavu ve škole, získala tak podklady 
pro práci ŠMP v dalším školním roce. S výsledky testování budeme intenzivně pracovat při tvorbě minimálního 
preventivního programu pro naši školu, na základě výsledků testování budeme také cíleně vybírat vhodné 
preventivní programy pro naše žáky. 

• SVP HELP 
Spolupráce při řešení problémů konkrétních žáků v oblasti chování a výuky. 
Prožitkového dopoledne v SVP HELP zaměřeného na problematiku klimatu ve třídě se v letošním školním roce 
zúčastnily první a sedmá třída. 

• SR při ZŠ a MŠ Buchlovice 
Žáci se v průběhu školního roku zapojovali do aktivit pořádaných Sdružením rodičů, ať už to byly vánoční 
výtvarné dílničky, školní ples, kuličkiáda, apod. 
 

• ŠD při ZŠ a MŠ Buchlovice 
Školní družina nabídla volnočasové aktivity různého zaměření. Děti pracovaly ve výtvarném, modelářském, 
dramatickém kroužku, děvčata měla možnost v rámci družiny navštěvovat kroužek holčičárna. 

• Policií ČR 
V letošním roce proběhly besedy s por. Bc. Milenou Šabatovou na 1. i 2. stupni. Pro žáky 5. tříd o   Policii ČR, 
pravidlech bezpečného chování, problematice kyberšikany, žákům 8. tříd byla prezentována přednáška o trestní 
odpovědnosti. 

• sdruženími Junák a Zálesák 
Organizace pořádají každoročně akce pro žáky naší školy se zaměřením na upevňování vzájemných vztahů mezi 
žáky. 

• neziskovým sdružením ACET 
16. 5. 2017 proběhl program pro 5. A a 5. B Bolest - nemoc jménem šikana. 
22. 5. 2017 proběhl program pro 7. třídu Moderní je nekouřit a program Přátelství a láska pro 
třídy 8. A a 8. B. 
 
Realizované projekty a programy primární prevence: 
mateřská škola: 
Celoroční projekt: 
Víčka pro Sabinku (sběr víček pro dvanáctiletou holčičku s DMO) 
 
Krátkodobé projekty: 
Týden s handicapem 
Třídíme odpad, žijeme zdravě 
Máme se všichni rádi 
S pohádkou to dokážeme 
základní škola: 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Projekt Příběhy bezpráví 
Projekt Prevence šikany 
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Dopravní výchova 
 
Dny věnované primární prevenci: 
Světový den zvýšení povědomí o autismu 
Světový den bez tabáku 
 

8 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 NÁZEV AKCE PRO KOHO 

ZÁŘÍ Zahájení školní ho roku všichni 

Den s Junákem 3. – 5. třída 

Schůzka vychovatelů ŠD okrsku  

Beseda s p. Maděrou o historii Buchlovic 4. třída 

Trh v Podhradí všichni 

Beseda se spisovatelem J. Opatřilem 1. – 5.  třída 

Třídní schůzky 
Fotbalové utkání v ZŠ Boršice 

 

Dopravní hřiště 
Spaní ve škole –žákovský parlament 

4. třída  
ŽP 

ŘÍJEN Fotbalový turnaj ŠD  

Konzultační schůzka v PPP VP 

Školení ředitelů škol 
Konference QIDO 

ředitelka 
VP, MP 

Vybíjená Tupesy,  4. a 5. třída 

Dějepisný seminář Praha  

Školení zástupců ředitelů Zástupce 
ředitelky 

Výlet do Luhačovic -  4. třída 

Výuk. Program Není odpad jako odpad 1. třída 

Strašidelný den- akce ŽP  
spaní ve škole 

ŽP,  
2. třída 

LISTOPAD  Výtvarná soutěž ŠD v Tupesích ŠD 

Slovácké divadlo  1. až 5. třída 

Burza škol – 9. tř. VP 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 8. a 9. třída 

Výtvarná soutěž ZŠ Zlechov 3. třída 

Vánoční dílny s rodiči 4. třída 

Výtvarná soutěž – skřítci, trpaslící, elfové 
Výtvarná soutěž ŠD ve Zlechově 

6. – 9. třída 
ŠD 
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Benefiční koncert v UH ŠD 

Příběhy bezpráví  

PROSINEC Školení členů inventarizačních komisí komise 

 Rozsvěcování vánočního stromu, jarmark všichni 

Rozsvěcování ván.  stromu ve škole 
Mikulášská obchůzka 
Mikulášské řádění 

Všichni 
9. třída 
ŠD 

Slovácké divadlo – František je blázen – MS 
Vidacentrum Brno 

2. stupeň 
4.a 5.A,B 

Vánoční dílny spolku rodičů  

Vystoupení v DD v Buchlovicích 
Vánoční posezení 

5.A,B 

Vánoční Vídeň - zájezd  

Vánoční dílničky v UH ŠD 

LEDEN Povánoční posezení u stromečku ŠD 

ÚP – prezentace středních škol 9. třída 

Zimní sporty – bobování, sáňkování 4. a 5. třída 

Matematická olympiáda 5. třída 

VKZ 9. třída 

Zeměpisná olympiáda – šk. Kolo 6. až 9. třída 

Dějepisná olympiáda -  Velehrad  

Zimní sporty – bobování, sáňkování 3. třída 

Příběhy bezpráví 
Matematická olympiáda – okrsek SM 

 

Olympiáda AJ 
Schůzka rodičů s VP 

 
 

Bruslení 4. a 5. třída 

Soutěž ve stavění z Lega ŠD 

ÚNOR Olympiáda Čj  

Kino Anděl Páně II. 3. a 4. třída 

Školní ples  

BŘEZEN Scénické čtení 1. – 4. tř. 1. až 4. třída 

Přednáška – Lesy ČR 8. a  9. třída 

Matematický klokan  

Spaní ve škole 5.A 

Okresní kolo geologické olympiády 
Literárně dramatická soutěž ŠD 

 

YPEF – místní kolo- les. soutěže 8. a 9. třída 
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Návštěva místní knihovny 3. třída 

Noc s Andersenem 2. třída 

Oslava Dne učitelů Všichni 

DUBEN Krajské kolo geologické olympiády  

Školení v rámci projektu Inkluze – Brno  

Návštěva dětí z MŠ v 1. tř. a ve ŠD  

Okresní kolo biologické olympiády  

Zápis do 1. třídy  

Velikonoční Luhačovice 4. třída 

Scio – testování žáků  
Taktik – interaktivní programy - školení 

8. třída 

YPEF – Lesy ČR – soutěž v Hranicích 
Okresní kolo biologické olympiády 

Postup  

Den Země – recyklování je hraní ŠD 

Sběr papíru až do 28. 4. ŽP 

Ped. rada, TS, Přednáška pro rodiče na téma Školní úspěšnost  

Dopravní hřiště 4. třída 

Čarodějnický rej ŠD 

KVĚTEN Mc Donaldcup 1 sk. 
Dopravní soutěž ŠD 

1. až 3. třída  
ŠD 

Mc Donaldcup 2. SK. 4. a 5. třída 

Zlatý list – přírod. soutěž  

Ukliďme Buchlovice – akce ke Dni Země všichni 

Dětská kuličkiáda SR  

Mc Donaldcup 1. sk - postup  

Broučci – vystoupení ZUŠ 
Školení MIND Hálkova Olomouc 
Spaní ve škole 5.B 

3.  až 5. třída 

Beseda s Policií ČR 8. třída 

Přehazovaná Tupesy  

GEO – republikové kolo 
Florbalový turnaj ŠD 

 

Pythagoriáda – školní kolo 
Florbal Velehrad 
Školní výlet 9. tř - Praha 

 

Den s Lesy ČR –  4. třída 

Besídka k Svátku Matek 
Zlatý list – Val. Mez. 
Setkání fotbalistů s panem starostou 

1. stupeň 
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Florbal Velehrad  

 Výlet  5.A  a 5.B 

ČERVEN Focení tříd  

Cyklotrial Velehrad 
Výlet  

 
3. a 4. třída 

Výstava výtv. Prací v ČSKC  3. třída 

Výlet Praha - Po stopách Karla IV. 
Výlet – Velké Losiny 

7. třída 
2. třída 

Mikroregionální terénní exkurze 
TS, přednáška pro rodiče 
Školení – nadaní žáci Zlín 

 

Výlet Vápenky Bílé Karpaty  

Absolventské práce 9. tř. 9. třída 

Závěrečná ped. rada  

Výlet Bojnice 
Exkurze do zám. parku a záchranné stanice  
Výšlap na Buchlov  -   

1. třída 
4. třída  
5. třídy 

Rozlučková prezentace  
Ukončení sběru vršků 
Bowling  

9. třída 
 
5.A 

Výšlap na Buchlov   
Smraďavka - 

8. třídy 
5. třídy 

Závěr školního roku, rozloučení s 9. tř. 9.třída 

Zahradí slavnost v MŠ – pasování školáků  

Závěr školního roku pedagogové - Pod Buchlovem  

 
 
 

9 Soutěže a  olympiády 
 

9.1 Přírodovědné soutěže: 

 Geologická olympiáda: 

 školní kolo (1. 2.) – 12 žáků 9. třídy postoupilo do okresního kola 

 okresní kolo (22. 3.):  

 1. místo – Eliška Krystýnková  

 2. místo – Vít Michálek  

 3. místo - Beáta Ryšková 

 krajské kolo (3. 4. – Zlín): 

 1. místo - Eliška Krystýnková (postup do celostát.kola) 

 2. místo – Beáta Ryšková 
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 3. místo - Vít Michálek  

 4. místo - Nikola Fialíková 

 5. místo - Dominika Marková 

 celostátní kolo (16. 5. - Říčany): Eliška Krystýnková (13. místo) 

 

 Biologická olympiáda: 

 školní kolo (2. 2.):  

– kat. C (6. – 7. roč.):  
1. Pavel Beran 
2. Štěpánka Večeřová 
3. Vít Kučera 
4. Soňa Zámečníková 

 – kat. B (8. – 9. roč.): 
5. Eliška Krystýnková 
6. Beáta Ryšková 
7. Veronika Zetková + Vít Michálek 
8. Dorotea Prošková 

 okresní kolo – kat. C (20. 4. - Uh. Brod): 

 1. místo - Eliška Krystýnková (postup do kraj. kola) 

 3. místo - Beáta Ryšková 

 okresní kolo – kat. D (10. 4. – Uh. Hradiště): 

 15. místo - Pavel Beran 

 33. místo - Štěpánka Večeřová 

 

 Zeměpisná olympiáda: 

 školní kolo (18. 1.):  

– kat. A (6. roč.):  
1. Klára Houdková  
2. Vojtěch Krchňavý  
3. Viktorie Valentová  
4. Ester Frantová  
5. Matěj Kropáč  
6. Pavel Beran  
7. Emma Bečáková 
8.  8. Tereza Andrýsková  
9. 9. Adam Fojt  
10. Štěpánka Večeřová 
11. Tomas Natale  

– kat. B (7. roč.):  
1. Nela Krystýnková 
2. Kučera Vít 
3. Marco Rossi 

– kat. C (8. a 9. roč.):  
1. Vít Michálek  
2. Eliška Krystýnková 
3. Beáta Ryšková 
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4. Kučerová Leona  
5. Veronika Zetková 
6. Kristýna Dvouletá 
7. Barbora Žufánková  
8. Vilém Pientok  
9. Aneta Petrášová  
10. Pavel Kovařík  
11. Ondřej Tomešek  
12. Jan Andrýsek  

 okresní kolo (21. 2. – Dolní Němčí): 

 – kat. C: 4. místo - Eliška Krystýnková  
 – kat. B: 19. místo - Nela Krystýnková 
 – kat. A: 17. místo - Klára Houdková 

 Mezinárodní soutěž YPEF: 

 místní kolo (24. 3. – Muzeum lesnictví a myslivosti Buchlov): 

 1. místo - Vít Michálek, Sára Machulová a Eliška Krystýnková 

(postup do regionálního kola) 

 regionální kolo (20. 4. – Hranice): 

 2. místo - Vít Michálek, Sára Machulová a Veronika Zetková 

(nahradila Elišku K., která byla na BiO) 

 

 Přírodovědná soutěž Zlatý list: 

 okresní kolo (4. 5. - Smraďavka): 

 - kat. starší žáci: 2. místo - Mikuláš Crla, Veronika Zetková, Vít 

Michálek, Sára Machulová, Nikola Fialíková a Eliška 

Krystýnková (postup do kraj. kola) 

 - kat. mladší žáci: 4. místo - Marie Vávrová, Pavel Beran, 

Vojtěch Krchňavý, Štěpánka Večeřová, Viktorie Valentová a 

Klára Houdková 

 krajské kolo (23. 5. - Valašské Meziříčí): 

 - kat. starší žáci: 4. místo - Mikuláš Crla, Veronika Zetková, Vít 

Michálek, Sára Machulová, Nikola Fialíková a Eliška 

Krystýnková 

 

 Přírodovědný klokan (12. 10. 2016): 

 zapojili se žáci 8. a 9. roč. (kat. Kadet) 

 nejúspěšnější řešitelé: S. Machulová 77 b., M. Badinová + P. Lukeštíková 70 b., E. 

Krystýnková + D. Marková 69 b., B. Ryšková + N. Fialíková 66 b. 

 

 Matematická olympiáda: 

 zapojili se žáci 5. – 9. roč. 

 okresní kolo: Kateřina Kolaříková, Martina Piknerová (5. A) 

 

 Pythagoriáda: 

 zapojili se žáci 5. – 9. roč. 

 školní kolo - úspěšní řešitelé v jednotlivých kategoriích: 
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 5. třída: Piknerová Martina - 12 bodů 

               Hlaváček Jakub - 10 bodů 
               Karas Erik - 9 bodů 
               Večeřa Jan - 9 bodů 

 6. třída: Krchňavý Vojtěch - 8 bodů 

 7. třída: Kučíková Adéla - 8 bodů 

               Lukeštíková Anna - 9 bodů 

 8. třída: Hruboš Ondřej - 8 bodů 
 okresní kolo: M. Piknerová, V. Krchňavý, A. Lukeštíková 

 

 Matematický klokan (17. 3. 2017): 

 ve všech kategoriích mohou soutěžící získat maximální počet 120 bodů (v kategorii 

Cvrček 90 bodů) 

 úspěšní řešitelé postupující do okresního kola: 

 

 Kat. Cvrček: 

Tomešek Štěpán 65 3. 
Vysloužil Filip 63 3. 

Kropáčová Barbora 58 2. 

Kučíková Eliška 57 3. 

Kapounek Havel 57 3. 

Jaroš David 54 3. 

Paleček René 54 3. 

Buchtík Kristian 54 3. 

   

 Kat. Kokánek: 
   

Piknerová Martina 88 5. A 

Dvouletá Simona 88 5.A 

Krystýnek Vojtěch 86 4. 

Bursová Vendula 80 5.A 

Kolaříková Kateřina 79 5.A 

Marková Kristýna 78 5.B 

   

 Kat. Benjamín: 
   

Kučera Vít 63 7. 

Novotný Michal 59 7. 

Krchňavý Vojtěch 58 6. 

Holáň Dominik 56 7. 

Houdková Klára 53 6. 

Kapounková Marie 49 7. 

Karásek Matyáš 44 7. 

Krchňavá Anna 44 7. 

Rybárik Tadeáš 43 7. 

Natale Tomas 41 6. 

Andrýsková Tereza 41 6. 
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 Kat. Kadet: 
   

Michálek Vít 73 9. 

Fialíková Nikola 73 9. 

Pientok Vilém 65 8. 

Prošková Dorotea 63 8. 

Marková Dominika 62 9. 

Petrášová Aneta 61 8. 

Friedlová Miluše 56 8. 

Hubáčková Kristýna 55 9. 

Krystýnková Eliška 55 9. 

Andrýsek Jan 54 8. 

Řezníčková Lucie 53 8. 

   
 

 

9.2 Humanitní soutěže 

 Dějepisná olympiáda: 

 školní kolo – vítěz Beáta Ryšková, 9. třída, postoupila do okresního kola 

 okresní kolo (19. 1.) – Beáta Ryšková - 28. místo 

 

 Lidice pro 21. století 

 pořádá Památník Lidice 

 z naší školy se zúčastnili 3 žáci, letos nikdo z nich nepostoupil do dalšího kola 

 

 Olympiáda v českém jazyce: 

 školní kolo (12/2016): 8. + 9. roč. – 9 žáků; 1. E. Krystýnková, 2. D. Prošková  

 okresní kolo (1. 2. 2017): 34. - 35. místo – Eliška Krystýnková 

 

 Olympiáda v anglickém jazyce: 

 školní kolo (12/2016):  

 kat. I. A (7. roč.) – 3 žáci (bez postupu do okr. kola) 

 kat. II. A (8. + 9. roč.) – 11 žáků; 1. M. Natale, 2. V. Míchálek 

 okresní kolo (26. 1. 2017): 14. místo – Vít Michálek 

9.3 Výtvarné soutěže 

 Skřítci, trpaslíci a elfové: 

 prosinec 2016 – ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí - 2. místo: Klára Houdková 

 

 Je minulost stále živá? 

 v rámci Vv se pět žáků z 8. A a 8. B zúčastnilo této soutěže, kterou vyhlásil Památník 

Terezín. 

 umístění nevíme, zveřejněna pouze jména na prvních místech 
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9.4  Sportovní soutěže 

 Fotbal, Boršice (29. září 2016), 2. stupeň    5. místo 

 Coca cola cup, Velehrad (10. října2016) – 4:3 penalty 

 Florbal, Velehrad, 2. stupeň, (12. prosince 2016) 4. místo 

 Badminton, Boršice (28. 2. 2017) 

 Přehazovaná, Tupesy (11. 5. 2017), 2. stupeň dívky 4. místo  

 Florbal, Velehrad (24. 5. 2017), 2. stupeň kluci  4. místo 

 Cyklotriál, Velehrad (červen 2017)   3. místo 

 Mc Donald’s CupA : 
-  okrskové kolo:  1. – 4. místo 
-  okresní finále:  4. místo 

 
 

 

10 Žákovský parlament 
 

I ve školním roce 2016 / 2017 pokračovali členové Žákovského parlamentu ve své práci. Na zářijovém 

stmelovacím spaní ve škole zástupci tříd vytvořili předběžný plán akcí a soutěží, které chtěli během roku 

realizovat. Velkou část plánu se opravdu zrealizovat podařilo. Některé akce bohužel vlivem okolností 

realizované být nemohly.  

Zástupci tříd 1. stupně  a zástupci tříd 2. stupně se během školního roku scházeli odděleně: 1. stupeň jednou 

za 14 dní v pondělí, u zástupců  2. stupně byl problém najít termín vyhovující všem, takže se scházeli nejdříve 

jednou za 14 dní v pátek a pak podle potřeby o velkých přestávkách nebo jednou za měsíc v úterý.  

 

Letošní uskutečněné akce:  

Spaní parlamentu ve škole 

Bydlení z krabice 

Šílené účesy 

Podzimní sběr papíru 

Strašidelný den 

Vánoční dílničky (U Páva) 

Zabal dárek 

Soutěž o nejkrásnější třídní stromeček 

Velká jarní soutěž 

Jarní sběr starého papíru 

 

Žákovský parlament se podílel na výzdobě škole a osvětové činnosti školy. K významným dnům vytvořili 

nástěnky: Den boje za svobodu a demokracii, Den autismu. 

Podávali  vedení školy návrhy na zkvalitnění prostředí a vybavení školy, prostředí svých učeben apod. 
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11 Hodnocení EVVO ve školním roce  
 

Ve všech ročnících byly ve školním roce 2016/2017 uplatněny zásady EVVO začleněné v ŠVP. 

Základní škola pokračovala v projektu ODPOVĚDNĚ S ODPADY. Ve všech třídách byly umístěny čtyři barevné 

sběrné nádoby na papír, plasty, bioodpad a směsný odpad. Hliníkové předměty žáci nosili do speciálních 

nádob na chodbě v přízemí staré budovy. Víčka od PET lahví sbírala každá třída zvlášť a v červnu pak proběhla 

mezitřídní soutěž ve sběru víček. V září si každá třída zvolila svou třídní ekologickou hlídku, která dohlížela na 

správnost třídění spolužáků. Hlavní kontrolu pak prováděla „školní ekohlídka“  - žákyně 9. třídy. Ekohlídka při 

svých pravidelných měsíčních obchůzkách zábavnou formou kontrolovala a bodovala třídění odpadu 

v jednotlivých třídách a zadávala třídám soutěžní úkoly, týkající se třídění a recyklace odpadu. Na závěr 

školního roku vyhlásila výsledky a odměnila nejúspěšnější třídy.  

Výsledky celoroční mezitřídní soutěže ve sběru a třídění odpadů:  

- I. stupeň: 1. místo – 3. třída, 2. místo – 1. třída, 3. místo – 2. třída,  

- II. stupeň: 1. místo – 6. třída, 2. místo – 9. třída, 3. místo – 8. A. 

Za celý školní rok bylo nasbíráno 50 721 víček. Škola se zapojila v září 2016 do soutěže pro ZŠ a MŠ ve sběru 

odpadů, kterou pořádá společnost REC Group s.r.o. (KOVOSTEEL, s.r.o. Staré Město). V srpnu budou víčka 

odevzdána a poté budou také vyhlášeny výsledky soutěže. 

Pokračovali jsme také v celostátním programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT, v rámci kterého 

celoročně sbíráme vysloužilé baterie a drobný elektroodpad, použité inkoustové cartridge a laserové tonery 

z tiskáren. Dále plníme zadané úkoly, týkající se třídění a recyklace odpadu. Ve školním roce 2016/2017 jsme 

odevzdali celkem 153 kg baterií, 142 kg elektrozařízení. Na plnění zadaných úkolů „Pátrejte 

s baterkou, aneb lovíme baterie“, „Staň se tiskařem“ a „Zatočte s vodou či větrem“ se podíleli žáci 6., 7. a 8. 

ročníku. Za odevzdaný odpad a splněné úkoly jsme získali celkem 2 371 bodů, které byly přičteny na naše 

bodové konto. Za 1597 bodů byly v červnu zakoupeny z katalogu odměn sportovní pomůcky (sady na 

badminton a sady pro stolní tenis + míčky), které budou využívány v hodinách tělesné výchovy a sportovních 

her. K 30. červnu 2017 je stav našeho bodového konta 3 828 bodů. 

Celoročně byla aktualizována informační nástěnka o našich aktivitách v programu RECYKLOHRANÍ, ANEB 

UKLIĎME SI SVĚT. 

V říjnu a dubnu proběhly celoškolní sběry papíru. Za odevzdaný papír naše škola získala 3 260,- Kč. Tyto 

peníze jsou využívány pro potřeby žákovského parlamentu. 

 „Den Země“ oslavili žáci II. stupně v pátek 5. května. Akci nazvali „Ukliďme Buchlovice“. Každá třída vyrazila 

po jiné trase a snažila se pečlivě vysbírat všechny odhozené odpadky.  

Naše škola navázala také spolupráci s několika institucemi, zabývajícími se EVVO. 1. třída absolvovala 29. září 

výukový program „Není odpad jako odpad“ (Centrum ekologické výchovy Žabka).  

Třídy 5. A a 5. B absolvovaly 1. a 3. listopadu výukový program Křížem krážem českým státem (Centrum 

ekologické výchovy Žabka). 4. třída se 19. května zúčastnila akce Den s Lesy ČR. 

Na podzim byla vysazena v areálu školy další jedlička. Tentokrát si ji vysadili žáci 2. třídy (výsadba byla 

přeložena z minulého školního roku z důvodu velmi suchého počasí). Tato tradice vznikla ve školním roce 

2013/2014. Žáci mají možnost vidět, jak se takový stromek sadí, co potřebuje ke svému růstu a jak se mají o 

stromeček starat, aby zdárně vyrostl. Až budou chodit do deváté třídy, promění se jejich stromek ve vánoční 

stromeček, který vytvoří vánoční atmosféru ve vestibulu naší školy.  

24. března jsme se zúčastnili místního kola mezinárodní soutěže YPEF, které se konalo v Muzeu lesnictví a 

myslivosti Buchlov. Soutěžila zde tříčlenná družstva z různých základních a středních škol našeho okresu. 

Nejprve soutěžící řešili písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v 

jeho blízkosti. A poté je čekala praktická část. Naše družstvo tvořili 3 žáci 9. třídy. Vedli si skvěle, obsadili první 

http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=277739
http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=277739
http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=281314
http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=283638
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místo a postoupili do regionálního kola, které se konalo 20. dubna na Střední lesnické škole v Hranicích. 

V regionálním kole muselo družstvo nejdříve vyřešit písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších 

vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. Poté je čekala praktická část – určovali různé druhy lesních živočichů, 

dřevin a plodů. Patří jim velká pochvala, protože obsadili skvělé 2. místo a od postupu do národního kola je 

dělil pouze jeden bod! 

Naše škola se také každoročně účastní Biologické olympiády a spolupodílí se na její organizaci, a to těmito 

aktivitami: 

 příprava talentovaných žáků pro účast ve školním a regionálních kolech Biologické olympiády (podzim 

2016 - jaro 2017) 

 organizace školního kola Biologické olympiády (2. února 2017) 

 spolupráce na organizaci okresního kola a členství v okresní komisi Biologické olympiády kategorie D - 

10. 4. 2017 

 

I v letošním školním roce se nám v okresních kolech Biologické olympiády dařilo. Obrovského úspěchu 

dosáhla Eliška Krystýnková, když v kategorii C (8. + 9. ročník) obsadila 1. místo a vybojovala si tak už potřetí 

postup do krajského kola! Ve stejné kategorii nás reprezentovala i Beáta Ryšková, která se umístila také na 

krásném 3. místě. V kategorii D (6. + 7. ročník) soutěžilo 41 žáků našeho okresu. Mezi nimi se rozhodně 

neztratili naši šesťáci – Pavel Beran (15. místo) a Štěpánka Večeřová (33. místo). 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se poprvé zapojili také do Geologické olympiády. Velkého úspěchu dosáhli 

naši žáci už v okresním kole, když obsadili první tři místa! Soutěž proběhla ve středu 22. března formou 

elektronického testu. Na prvním místě skončila Eliška Krystýnková, druhý byl Víťa Michálek a třetí místo 

obsadila Beáta Ryšková (žáci 9. třídy).  

Úspěšné tažení našich žáků v Geologické olympiádě pokračovalo i v krajském kole, které se konalo v pondělí 

3. dubna ve Zlíně. Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretického testu a praktického určování nerostů, 

hornin a zkamenělin. Naši školu reprezentovalo pět žáků deváté třídy a lépe už ani dopadnout nemohli – 

obsadili totiž prvních pět míst! 1. Eliška Krystýnková, 2. Beáta Ryšková, 3. Vít Michálek, 4. Nikola Fialíková, 5. 

Dominika Marková. Eliška si prvním místem vybojovala postup do celostátního kola, které se uskutečnilo 16. 

května v Říčanech. Zde Eliška skončila jako 13. v celé ČR!  

 

Letos jsme se zúčastnili také přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. Základní kolo proběhlo 4. dubna na 

Smraďavce. Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých základních škol našeho okresu. Jednotlivé hlídky 

řešily na několika venkovních stanovištích různé úkoly týkající se naší přírody. V mladší kategorii nás 

reprezentovali žáci 4. a 6. třídy: Marie Vávrová, Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý, Štěpánka Večeřová, Viktorie 

Valentová a Klára Houdková. Skončili na 4. místě. Družstvo starší kategorie tvořili žáci 7., 8. a 9. ročníku: 

Mikuláš Crla, Veronika Zetková, Vít Michálek, Sára Machulová, Nikola Fialíková a Eliška Krystýnková. Patří jim 

velká pochvala, protože obsadili skvělé 2. místo a postoupili do krajského kola, které se konalo 23. května ve 

Valašském Meziříčí. Naše družstvo ani zde nezklamalo a obsadilo skvělé 4. místo. 

 

V úterý 13. června se osm vybraných žáků naší školy zúčastnilo společně se žáky všech okolních základních 

škol Mikroregionu Buchlov první společné přírodovědné exkurze. Vznikla tak nová tradice. Učitelé přírodopisu 

z Velehradu, Tupes, Buchlovic, Boršic a Osvětiman se totiž dohodli na pravidelné spolupráci. Budou každý rok 

společně vyrážet do okolní přírody a poznávat tak různá zajímavá místa našeho mikroregionu. Letos se 

exkurze uskutečnila v okolí obce Divoky u Zdounek na Kroměřížsku, kde byla vybudována zajímavá naučná 

stezka, zaměřená na různé biotopy Chřibů. Po návratu mají účastníci exkurze úkol - seznámit ostatní žáky své 
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školy (formou nástěnky nebo prezentace) s navštívenou lokalitou, a tím zvýšit povědomí o zajímavostech 

mikroregionu.  

Ve školním geokoutku byly nainstalovány k jednotlivým vzorkům hornin nové popisné cedulky. Dokončuje se 

instalace výukového panelu o horninách. Celoročně (včetně prázdnin) se žáci 6. třídy starají o jehličnaté a 

listnaté stromky, které jsou součástí geokoutku. 

V rámci předmětu pracovní činnosti žáci II. stupně pečovali o zeleň ve škole a jejím okolí. 

V zimním období žáci 6. třídy pečovali o dvě krmítka umístěná v areálu školy.  

 

Žáci 6. třídy pokračovali v chovu plže Achatina v přírodovědné učebně. 

Na podzim byly na chodbě před přírodovědnou učebnou vytvořeny výstavky plodů, hub a jehličnanů; bylo 

obnoveno mechárium, které slouží k výukovým účelům. 

Na jaře byla vytvořena a postupně pravidelně obnovována výstavka jarních a letních bylin a dřevin z přírody 

našeho regionu. 

 

 

12 Projekty 

12.1 Ve školním roce 2016/2017 jsme jako žadatelé v projektu ESF 

„Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ název našeho projektu  ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE 
 
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 990 346,00 Kč. 

V rámci tohoto budemefinancovat: 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 Chůva - personální podpora MŠ 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 Školní asistent - personální podpora ZŠ 

 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 
 

12.2 Jako partneři projektů ESF   

Projekt: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,  
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 – jako  partnerská a spolupracující  škola.  

Jedná se o projekt tří partnerských univerzit. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlova Univerzita v 
Praze a Masarykova Univerzita v Brně, kdy každá bude má partnerské či spolupracující školy, které jsou v její 
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blízkosti. V projektu Škola pro všechny je celkem 37 zainteresovaných škol z celé ČR. Díky tomuto projektu 
jsme měli  ve školním roce školního asistenta. Od září 2017 i speciálního pedagoga. Bohužel i přes značné úsilí 
se nám nepodařilo obsadit místo školního psychologa, na kterého jsme mohli z tohoto projektu financovat.  

V rámci projektu jsme se zapojili do klíčové aktivity: 

 Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole 
 Podpora poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách  

o Koordinátor školního inkluzivního týmu 
o Školní speciální pedagog 
o Koordinátor inkluze 

 Školní asistent 
 Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 
 Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky 

odborného provázení. V rámci této aktivity vycestovala v červnu jedna učitelka na týdenní stáž do 
Londýna, kde navštívila anglické inkluzivní školy. Tuto stáž hodnotila jako velmi přínosnou, odnesla si 
inspiraci, zkušenosti zahraniční školy a sdílela zkušenosti s ostatními stážisty ze škol po celé ČR se 
způsobem práce v jiných školách.  

 

12.3 Centra kolegiální podpory  

Zapojili jsme se do projektu Centra kolegiální podpory základních a speciálních škol týkající se 
vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy na téma výuka a práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

školení provádí speciální pedagogové z praxe 
školení probíhají přímo ve speciálních školách => možnost vidět vybavení tříd, odborné pomůcky pro žáky 
se speciálními potřebami, ukázky práce s těmito pomůckami. 
seznámení s možnostmi využití mobilních dotykových zařízení iPad ve výuce žáků s podpůrnými 
opatřeními, možnost vyzkoušet si práci v doporučených výukových aplikacích,  
možnost dotazů přímo na místě - zkušených speciálních pedagogů s mnohaletou praxí. 
 

 

12.4 Jiné projekty: 

1) Ovoce a zelenina do škol doprovodná opatření – podpora vybavení školních pozemků. V rámci tohoto 
doprovodného opatření bylo zakoupeno nářadí a sazenice (přísady) určené pro práci na školním pozemku 
pro žáky. 

2) Mléko do škol 
3) Hodina pohybu navíc (HPN) 

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden 
školní rok prodlouženo. Je v něm zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů 
a trenérů, 51 evaluačních a metodických pracovníků a odborný řídící tým.   

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, 
navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v 
základních školách. 
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Tento projekt se týká žáků 1.- 3. ročníku naší školy. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany žáků i vedoucím 
pedagogům, budeme v tomto projektu pokračovat i v příštím školním roce. 

Školní projekty: 

mateřská škola: 
Celoroční projekt: 
Víčka pro Sabinku (sběr víček pro dvanáctiletou holčičku s DMO) 
 
základní škola: 
Týden s handicapem 
Třídíme odpad, žijeme zdravě 
Máme se všichni rádi 
S pohádkou to dokážeme 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Projekt Příběhy bezpráví 
Projekt Prevence šikany 
Dopravní výchova 

 

12.5 Žádost o podporu v projektu  IROP výzva 47 

V únoru 2017 jsme prostřednictvím zřizovatele Městys Buchlovice předložili žádost o podporu v projektu  IROP 
výzva 47 na rekonstrukci odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu v částce přesahující 3 mil. Kč. Do 
dnešního dne není známo, zda náš projekt bude podpořen či ne. 

 

13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI na naší škole. 
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14 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 
 

14.1  Rozbor hospodaření za rok 2016 

14.1.1 Tvorba hospodářského výsledku – hlavní činnost 

 

Zdroj UZ Na účel Částka (Kč) Poznámka 

Městys 
Buchlovice, 
zřizovatel 

 Provozní náklady ZŠ a 
MŠ 

 2,950.000,- Celkový příspěvek na 
provoz, na investici 

KÚ Zlín 3111,3113, 
3141,3143, 
33052 

NIV a zvýšení tarifů 13,142.663,- Celkový příspěvek na přímé 
vzdělávací  neinvestiční 
výdaje 

Ostatní zdroje 
hlavní činnosti 

 Lyžařský výcvik, provoz  
ŠD a ŠK, provoz MŠ, 
kroužky, apod. 

     418.375,-  

           
Dotace na neinvestiční výdaje poskytnutá Krajským úřadem Zlín činila 13,142.663,- Kč (v tom  UZ 33052 zvýšení 
tarifů 342.895,- Kč). Na provozní náklady od zřizovatele jsme obdrželi 2,950.000,- Kč, z toho na provozní 
náklady bylo použito 2,352.698,85 Kč, na investici (rekonstrukce světel, rozvodů elektřiny) 432.857,30 Kč. 
 
Náklady 
 
Čerpání prostředků poskytnutých Krajským úřadem ve Zlíně 
 
Při čerpání prostředků na přímé náklady jsme vycházeli ze závazných ukazatelů a následných úprav zasílaných 
Krajským úřadem ve Zlíně, kde byla zahrnuta dotace na přímé náklady.  
Poskytnuté prostředky byly plně využity. 
 
Čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem a z ostatních zdrojů hlavní činnosti 
 
Z celkové dotace 2,950.000,- Kč poskytnuté zřizovatelem bylo převedeno 432.857,30 Kč na základě naší žádosti 
do investičního fondu na stavební úpravy I. část – elektroinstalace.  Ostatní zdroje jsou tvořeny z školné MŠ, 
úplata za školní družinu a školní klub, lyžařský výcvik, úplata za kroužky mimo školní klub apod. . Hospodářský 
výsledek hlavní činnosti byl 181.230,85 Kč.  
Náklady na pokrytí nákladů za energie činily 1,040.549,03 Kč (ZŠ 802.876,03 Kč, MŠ 237.673,- Kč), z toho částka 
za elektřinu činila 350.448,- Kč (ZŠ 293.643,- Kč, MŠ 71.130,- Kč), za teplo 532.615,03 Kč (ZŠ 409.666,03 Kč, MŠ 
122.949,- Kč) a za vodné a stočné 142.411,- Kč (ZŠ 99.567,- MŠ 43.594,-Kč). Část nákladů byla přefakturována 
v rámci smlouvy o  dlouhodobém pronájmu: za elektřinu 14.325,-, za vodné 780,- Kč. 
Další významný náklad byl na pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě 301.550,- Kč. V rámci 
postupné modernizace tříd byly zakoupeny lavice se židlemi do další učebny. Novým nábytkem byla vybavena 
i ředitelna. V mateřské školce byl vyřešen dlouholetý problém s praním prádla nákupem pračky a sušičky. 
Ostatní provozní náklady lze rozdělit na náklady nutné na zajištění provozu školy (ostatní služby – např. služby 
nevýrobní povahy, provozní náklady za plavání, vedení mzdového účetnictví, revize, telefonní poplatky, atd.) a 
náklady související s výukou. 
 

14.1.2 Tvorba hospodářského výsledku – doplňková činnost 
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Na základě zřizovací listiny může ZŠ Buchlovice provozovat v rámci doplňkové činnosti hostinskou činnost, 
pronajímat krátkodobě nebytové prostory a provozovat vybrané kurzy. Celkový přínos ve finančním vyjádření 
je 124.069,98 Kč (výsledek hospodaření před zdaněním). Výnosy z doplňkové činnosti činily 772.638,- Kč. 
Největší podíl na příjmech měl příjem za stravu cizích strávníků 610.918,- Kč. Významná položka příjmů v rámci 
hospodářské činnosti jsou příjmy z nebytových prostor 121.616,- Kč.  Ostatní příjmy byly za nájem AP přijímače, 
nájmy z provozování potravinového automatu aj. 
Náklady spojené s doplňkovou činností činily 648.568,02 Kč. Převažující náklady byly za potraviny cizích 
strávníků a náklady spojené s touto činností. 
Doplňková činnost umožňuje využít volné kapacity školy v době, kdy není využita pro výuku žáků. Stejně tak je 
využita volná kapacita v počtu vařených jídel u školní jídelny. V zájmu Základní školy a Mateřské školy 
Buchlovice je, aby trend využívání těchto kapacit byl maximální, tím i přínos do rozpočtu školy.  
 
 
Sponzorské dary 
 
Finanční dary jsme obdrželi v částce 157.400,- Kč. Z této částky bylo použito na dopravu žáků na lyžařský výcvik 
a na dopravu do plavání  18.400,- (poskytlo Sdružení rodičů). Ze 139.000,- Kč V minulých letech se osvědčil 
nákup televize a dotykového rámu pro rozšíření možností ve výuce, proto byla tato technika pořízena do další 
třídy v základní škole a v mateřské škole. Nákup této interaktivní techniky byl financován převážně ze 
sponzorských darů. Pro školní rok 2016/2017 byly pro žáky ZŠ vyrobeny diáře na míru, na které přispěli různí 
sponzoři. Mezi tradiční sponzory patří  Nadace DKS, která v letošním roce přispěla na sportovní a jiné pohybové 
pomůcky pro žáky MŠ částkou 12.500,-Kč. 
 
 
 
Připojené přílohy: 
 
1. Rozvaha  - bilance 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha  
 
 
 


