Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2018/2019

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25. 9. 2019
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a)Základní údaje o škole:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo školy: Okrouhlice 203, 582 31 Okrouhlice
Zřizovatel školy: Obec Okrouhlice
Sídlo zřizovatele: Okrouhlice 186
Ředitel školy: Mgr. Milena Hodboďová
Kontakt: e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz
web: www.skolaokrouhlice.cz

Charakteristika školy:
Zřizovatelem školy je Obec Okrouhlice. Škola je zařazena do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení. Jako příspěvková organizace byla škola zřízena
zřizovací listinou dne 21. 10. 2002 vydanou zřizovatelem Obec Okrouhlice, IČ:
00267953 s účinností ode dne 1. 1. 2003.

Sdružuje tyto součásti:
Základní škola

IZO: 102 006 130

Mateřská škola

IZO: 107 580 292

Školní družina

IZO: 117 000 426

Školní jídelna

IZO: 108 007 235

Základní škola
Ředitelka škola:

Mgr. Milena Hodboďová

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Danuše Čálková
Mgr. Dana Mináčová
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Mgr. Ivana Paulovičová
Vychovatelka ŠD:

Zdeňka Endrlová, DiS.

Asistentka pedagoga:

Eva Merunková

Školnice:

Jana Michalíčková

Účetní:

Jana Kroužková

Málotřídní škola byla tento rok organizována jako čtyřtřídní s pěti ročníky. Do školy
docházely děti z obcí Okrouhlice, Olešnice, Vadín, Babice a Krásná Hora. Školní rok
byl zahájen 3. září 2018 s celkovým počtem 55 žáků, z toho 2 žáci 2. ročníku se
vzdělávali podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) . K výuce sloužily dvě učebny
v přízemí a dvě v patře. Všechny učebny jsou vybaveny počítačovými sítěmi. Ve
velké přízemní učebně je využívána interaktivní tabule s vizualizerem. Všechny
počítače mají přístup na internet. Škola nemá vlastní tělocvičnu, nadále byly
využívány prostory TJ Sokol Okrouhlice – sokolovna, antukové a fotbalové hřiště.
Pro sportovní a relaxační činnosti, kulturní a zábavné programy, výuku v případě
příznivého počasí a pobyt o hlavních přestávkách byla využívána školní zahrada.
Pro práci keramického kroužku sloužila keramická pec. Sportovně zaměřené
zájmové kroužky a Hodina pohybu navíc probíhaly v pronajatých prostorách TJ Sokol
Okrouhlice. Jednotlivé učebny školy byly v odpoledních hodinách plně využívány
učiteli ZUŠ Lipnice n. S. pro výuku hry na nástroje, zpěv a nauku. Probíhaly zde
kroužky angličtiny, keramiky a šachy, čtenářské kluby a kroužky přípravy na
vyučování
Pro zaměstnance školy jsou určeny prostory sborovny, ředitelny, WC pro dospělé.
Pro skladování učebních pomůcek a potřeb slouží vyčleněné skříně ve třídách,
sborovna, část půdy, chodba vedoucí ke sklepu, jako archiv i sklad pomůcek je ještě
užívána 1 místnost sousedního rodinného domku u školy.
V průběhu hlavních prázdnin probíhaly závěrečné práce a přípravy na přestěhování
nábytku a vybavení ze staré budovy do úplně nové budovy základní školy, která je
přístavbou mateřské školy. Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne již v nové
moderní škole.
K 31. 7. 2019 jsme ukončili projekt OP VVV ve výzvě č. 02_16_022 pro Podporu škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I. pro MŠ a ZŠ.
Úspěšně jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora výuky plavání
v základních školách. V lednu jsme se zapojili do nového projektu Děti do bruslí.
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Od roku 2015 jsme zapojeni do pokusného ověřování MŠMT ČR a NÚV (Národní
ústav pro vzdělávání) s názvem „Hodina pohybu navíc“. Hodiny pohybu navíc
probíhaly v průběhu celého školního roku. Zapojily se děti ze školní družiny a v rámci
kapacity kroužku ostatní zájemci. Souběžně s touto hodinou se do cvičení zapojili i
předškoláci z naší mateřské školky.
Zapojili jsme se do Programu prevence dětských úrazů 2018/2019 vyhlášeného
Krajem Vysočina. Zaregistrovali jsme se do projektu „Šachy do škol“. Opakovaně
jsme se zapojili do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Společně
s mateřskou školou jsme se pokračovali v regionálním projektu Učící se malotřídky.
Na pozici učitelky ZŠ nastoupila slečna Bc. Michaela Vosyková, k 21. 11. 2018
ukončila pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že v průběhu celého školního roku jsme
nesehnali nového pedagoga, výuku žáků od 22. listopadu 2018 do 30. 6. 2019
zajišťovali stávající pedagogové formou nadúvazkových hodin.

Školní družina
Vychovatelka ŠD:

Zdeňka Endrlová, DiS.

Činnost školní družiny probíhala podle školního vzdělávacího programu „POHODA“.
Kapacita školní družiny činí 30 dětí. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků.
Školní družina nemá vlastní prostory. K činnosti je využívána velká učebna v přízemí,
kde mají děti k dispozici spoustu her, stavebnic i hraček. Mají zde příjemné prostředí
pro veškeré odpočinkové činnosti s odpovídajícím nábytkem. V případě příznivého
počasí využívají školní zahradu s herními prvky či podnikají vycházky do nejbližšího
okolí. Prvňáčci, druháci a třeťáci se zapojili do Hodiny pohybu navíc. HPN probíhala
v úterý a ve středu pod vedením učitelů TV.

Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Vedoucí učitelka:

Blanka Svobodová

Pedagogické pracovnice: Jana Marková
Šárka Matějková
Jana Blažková, Bc.
Eva Merunková
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Školnice:

Jitka Pešková

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce. Školka je umístěna v nové krásné
budově v přízemí, v prvním poschodí jsou byty. Byly otevřeny 3 třídy pro 48.
V prostorách MŠ slouží dětem šatna, jídelna, umývárna s WC, výdejna jídla. Pro
zaměstnance je k dispozici kancelář, sociální zařízení, kabinety. Stravování dětí je
zajištěno v mateřské škole, jídlo je vydáváno paní kuchařkou. Školu navštěvují děti
z pěti spádových obcí – Okrouhlice, Olešnice, Babice, Vadín.
Prostředí je bezbariérové. Hygienické zařízení odpovídalo počtu dětí. Před
budovou sloužila pro pobyt venku dětem školní zahrada se sportovním a
odpočinkovým vybavením. Školka má k dispozici kabinety a společnou místnost.
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a dostatečným množstvím hraček a koutků pro
hru dětí. V hernách je mnoho nových hraček a pomůcek, výtvarného materiálu.
V obou třídách jsou vytvořena centra aktivit, hračky jsou uloženy ve skříňových
policích tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát i uklízet.

Odloučené pracoviště:

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Jana Kroužková

Kuchařka:

Zdena Mrázková
Petra Dvořáčková
Petra Beranová

Školní jídelnu tvoří moderně vybavená kuchyň, kde je k dispozici konvektomat,
myčka na nádobí, plynový sporák, varný elektrický kotel, pečící pánev, elektrická
cukrářská pec a další nutné drobné vybavení. Na kuchyň navazuje jídelna, kde je
celkem 42 míst pro strávníky. Školní jídelna je dále vybavena dětskou šatnou a
sociálním zařízením, sklady potravin, zeleniny, obalů a nádobí, dále úklidovou
komorou, strojovnou. Zaměstnanci mají k dispozici šatnu se sociálním zařízením a
kancelář. V tomto školním roce se zde stravovalo 55 dětí ze základní školy, 48 dětí
z mateřské školy, žáci a děti ze soukromé MŠ a ZŠ Slunečnice, zaměstnanci školy a
cizí strávníci. Prostředí školní jídelny je zřizovatelem pravidelně modernizované.
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Rozdělení žáků základní školy: ( stav k zahájení škol. roku)
Třída

Ročník

Počet žáků

Tříd. učitel

I.

1.

8

Mgr. D. Čálková

II.

2.

11 (9 + 2 ciz.)

Mgr. D. Čálková

III.

3.

12

Mgr. D. Mináčová

IV.

4.

18

Mgr. M. Hodboďová

V.

5.

8

Mgr. D. Mináčová

Ve škole byl integrováni 2 žáci se SVP. Ve 5. ročníku se vzdělával 1 žák
s mimořádným nadáním. Zřizovatel Obec Okrouhlice rozhodnutím zastupitelstva
povolil škole výjimku z počtu žáků podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Ve škole bylo
zřízeno jedno oddělení ŠD, vychovatelka paní Z. Endrlová DiS., kapacita 30 dětí. Při
škole dále pracovala školská rada. Schází se minimálně 2 x ročně, má celkem 3
členy (z řad zákonných zástupců žáků, členů zastupitelstva a pedagogických
pracovníků školy).

b) Přehled učebních plánů:
Vyučování v tomto školním roce probíhalo podle vzdělávacího programu:
ŠVP pro ZV „Radost“, 1. 9. 2016.

c) Přehled pracovníků školy:
Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
počet:
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věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019
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věk

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

z toho
důchodci

počet

1

2

2

0

0

z toho žen

1

2

2

0

0

0

0

0

0

včetně

z toho
mužů

0

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:

45 let

Pedagogičtí pracovníci MŠ:
počet:
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věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018

věk

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

z toho
důchodci

1

1

1

1

0

0

z toho žen 1

1

1

1

0

0

z toho
mužů

0

0

0

0

0

včetně
počet

0

Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy:

42 let

Kvalifikace:

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
Příjmení a jméno

Vzdělání

Aprobace

Čálková Danuše, Mgr.

vysokoškolské

1. st. ZŠ
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Hodboďová Milena, Mgr.

vysokoškolské

1. st. ZŠ

Mináčová Dana, Mgr.

vysokoškolské

1. st. ZŠ

Paulovičová Ivana, Mgr.

vysokoškolské

1. st. ZŠ

Endrlová Zdeňka DiS

vyšší odborné

vychovatelka ŠD

Příjmení a jméno

Vzdělání

Pracovní zařazení

Svobodová Blanka

středoškolské

vedoucí učitelka

Marková Jana

středoškolské

učitelka

Matějková Šárka

středoškolské

učitelka

Jana Blažková Bc.

vysokoškolské

učitelka

Eva Merunková

středoškolské

učitelka

Příjmení a jméno

Vzdělání

Pracovní zařazení

Kroužková Jana

středoškolské – SPŠT

účetní, vedoucí ŠJ

Michalíčková Jana

SOU

uklízečka

Pešková Jitka

středoškolské

uklízečka

Dvořáčková Petra

základní

kuchařka

Mrázková Zdeňka

SOU

kuchařka

Beranová Petra

základní

kuchařka

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

Provozní zaměstnanci:
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:

Počet prvních tříd

Počet dětí zapsaných
pro školní rok 2019/2020

1

Počet odkladů na školní rok
2018/2019

17

2

počet oddělení

počet žáků

1

30

Školní družina

školní družina

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkový průměr v jednotlivých ročnících, důtky, pochvaly:
Prospěch:
Třída

Roč.

Prosp./

Průměr třídy

Neprospěli

Pochvaly

Důt.
tř./řed./nap
.

vyzn.

I.

1.

0/8

1,02

0

8

0

II.

2.

0/9

1,05

0

9

0

III.

3.

0/11

1,02

0

11

0

IV.

4.

3/15

1,22

0

18

0

III.

5.

1/7

1,19

0

8

0
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Zameškané hodiny:
Třída

Ročník:

Počet žáků

Počet zameš.
hod.

Průměr na
žáka

I.

1.

8

300

37,50

II.

2.

11 ( 9+2)

354

32,18

III.

3.

11

317

28,82

IV.

4.

18

608

33,78

III.

5.

8

488

61,00

Ke studiu na gymnázium se přihlásil jeden žák a byl přijat.

f) Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců:

Jméno a příjmení:

Název školení:

Základní škola:
Mgr. M. Hodboďová

Školení Zdravá škola
Seminář Ochrana osobních údajů
Učící se málotřídky
Seminář Prorodinná opatření k výzvě
MAS
Inspirace pro zvyšování kvality
vzdělávání na úrovni školy
Šablony II. – podávání projektových
žádostí, dokladování
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Prostředí pro učení – Učící se málotřídky
Mgr. D. Čálková

Čtenářská gramotnost

Mgr. D. Mináčová

Čtenářská gramotnost
Školení Zdravá škola

Mgr. I. Paulovičová

Čtenářská gramotnost

J. Marková

Čtenářská pregramotnost
Školení Zdravá škola

J. Michalíčková

Školení Zdravá škola

Š. Matějková

Rozvoj matematické pregramotnosti
Specifika práce s dvouletými dětmi

J. Kroužková

Školení Zdravá škola
Seminář ke školnímu stravování
Seminář účetnictví PO

Z. Mrázková

Školení Zdravá škola

P. Dvořáčková

Školení Zdravá škola

P. Beranová

Školení Zdravá škola
Seminář ke školnímu stravování

Do dalšího vzdělávání
zaměstnanec.

v rámci

celoživotního

vzdělávání

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Základní škola

Při základní škole pracovaly tyto zájmové kroužky:
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se

zapojil

jeden

Sportovní hry – Mgr. D. Mináčová
Keramický kr. – Mgr. M. Hodboďová
Šachový kroužek – J. Havel
Angličtina – Ing. T. Novotná
Volejbal – Mgr. M. Hodboďová
Čtenářský klub – Mgr. D. Mináčová, Mgr. M. Hodboďová
Přípravka – Mgr. I. Paulovičová, Mgr. D. Čálková
Učitelé ZUŠ Lipnice zajišťovali výuku zpěvu, hru na akordeon, kytaru, flétnu a
hudební nauku.
Celý školní rok byl v tomto školním roce motivován „V pohodě ve škole i v
přírodě“.
3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok slavnostním přivítáním prvňáčků
kulturním pásmem starších spolužáků za přítomnosti vedení obce a rodičů dětí.
Soutěže:
O nejlépe vyzdobenou třídu „Uklízíme pro sebe“
Šachový turnaj – školní kolo
Logická olympiáda – Mensa Praha
Školní kolo recitační soutěže „Přednášíme s úsměvem“
Matematická soutěž „Cvrček“ a „Klokánek“ – 1. místo v rámci celorepublikové
soutěže V. Černý
Matematická soutěž Pythagoriáda – 1. místo V. Černý
Přehlídka výtvarných a literárních prací „Pohádkový víkend“
Výtvarná soutěž pro 3. ročník – Bezpečně do školy

Celoškolní soutěž ve sběru starého papíru „Chraňme naše lesy“ – 2. místo z rámci
okresu
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Kurz bruslení Děti do bruslí
Turnaj v barevném volejbalu
Turnaj ve vybíjené pro málotřídní školy v okolí „O putovní pohár“
Zúčastnila se 2 družstva z naší školy, dále ze ZŠ Lučice, Nové Vsi u Sv., Lipnice n.
S. a Dolního Města.
Běh pro školy: Olympijský běh
Zimní radovánky s Eskymáky – celoškolní tvořivá soutěž
Atletické závody dětí ze školních družiny

Výstavy, besedy, exkurze:
Bezpečně do školy – beseda s žáky 3. ročník
Beseda k dopravní výchově
Poskytování 1. pomoci pro žáky 3. ročníku
Výstava výtvarných prací v Krucemburku
Výstava výtvarných prací dětí ZŠ v KD Ostrov, Havl. Brod „Pohádkový víkend“
Beseda o bezpečnosti na horách „Bezpečně na sjezdovce, Lyžařské desatero“
Den Země – Voda pro život
Čistá řeka Sázava – úklid v obci
Beseda s exkurzí u Policie ČR

Akce pro děti:
Fotografování prvňáčků v září
Plavání
Fotografování tříd a žáků - květen

Drakiáda – říjen
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Den zdraví
Vítání sv. Martina - listopad
Mikulášská nadílka ve škole – prosinec
Mikulášská nadílka v obci – prosinec
Adventní dílny ve škole
Vánoční školička – prosinec
Zimní radovánky s Eskymáky
S Tuláčkem za zvířátky – prosinec
Vánoční besídka – prosinec
Maškarní rej pro nejmenší
Zimní ozdravný pobyt v Orlických horách spojený s lyžařským výcvikem od 16. – 22.
2. 2019
Čarodějnická školička
Preventivní prohlídky u zubaře
Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku
Přespání ve škole: „Elfové spí ve škole“, strašidelná stezka odvahy - květen
Školní akademie
Den zdraví – turistická vycházka po okolí
Dopravní kurz pro žáky 4. ročníku
Školní výlet - Chaloupky
Závěrečná zahradní slavnost „ Hurá na výlety do přírody…“
Příměstský tábor 1. - 4. července

Projekty, testování:

Celoškolní projekty:
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Zdravé zuby
Ovoce a zelenina
Mléčné výrobky do škol
Bezpečně do školy
„Chraňme naše lesy“, třídění využitelných odpadů (sběr papíru); celoroční
Třídíme odpad
Čistá řeka Sázava

Ročníkové projekty:
„Buďme všichni kamarádi“ (patronství páťáků nad prvňáčky)

Testování:
Scio testy – M,ČJ,AJ,VP

Projekty financované z cizích zdrojů :
Šablony I.
V průběhu roku probíhalo v základní škole doučování a přípravka žáků ohrožených
školním neúspěchem, čtenářské kluby a klub logických her

Hodina pohybu navíc
Projekt HPN pokračoval i tento rok formou hodiny tělesné výchovy pro děti zařazené
ve školní družině, do výše kapacity se mohly zapojit další děti ze všech ročníků.
Průběžně docházely do kroužku všeobecné sportovní přípravy a do volejbalu.

Plavání I.
Cestovné do plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě v rámci výuky plavání u žáků 3.
a 4. ročníku bylo uhrazeno ze získané dotace MŠMT na zajištění plavání žáků.
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Patronáty:
Patronát páťáci pro prvňáčky
Patronát nad parčíkem u samoobsluhy

Spolupráce s mateřskou školou:
Návštěva při Dni otevřených dveří
Návštěva předškoláků před zápisem
Zápis do 1. ročníku
společná divadelní představení, školní akademie, závěrečná zahradní slavnost,
Drakiáda, Mikulášská nadílka, vítání sv. Martina, Maškarní rej, Školní akademie

Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří
Vánoční besídka
Školní akademie
Jeníkova špacírka – spoluorganizátor se sdružením Za záchranu rodného domu J.
Zrzavého
Vánoční dílny
Turnaj ve vybíjené „O putovní pohár“
Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku
Zhotovení tabla do vývěsky v obci
Závěrečná zahradní slavnost „ Hurá na výlety do přírody…“ - pasování budoucích
prvňáčků a šerpování absolventů 5. ročníku

1.1Spolupráce s partnery školy
Spolupracovali jsme s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské
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povědomí žáků v různých oblastech života.
Škola spolupracuje s několika institucemi a osobnostmi, které odborně i
materiálně podporují rozvoj školy. Jedná se o: OÚ Okrouhlice, TJ Sokol Okrouhlice,
ZD Agro Posázaví a. s. Okrouhlice, Sbor dobrovolných hasičů, SPOZ, místní
knihovna, spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého se sídlem v Okrouhlici,
společnost J. Zrzavého Krucemburk, Šachový klub Světlá nad Sáz.
Spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů - účast na seminářích,
vzájemné návštěvy škol a výměna zkušeností, předávání informací, odborných
materiálů a podpora vztahů mezi učiteli ve stejném typu malotřídních škol,
spolupráce se ZŠ Lučice, Veselý Žďár, Dolní Město, Lipnice, ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod.
Spolupráce s Pedagogicko psychologickou
pedagogickým centrem v Havlíčkově Brodě.

poradnou

a

Speciálně

Spolupráce se školou (spádovou školou), ve které mají žáci zajištěnu možnost
plnit povinnou školní docházku.
Průběžně spolupracujeme s Policií ČR, Pedagogickým centrem, NIDV Jihlava,
SPEKTRUM – Žďár nad Sáz., Úřadem práce Havl. Brod.

Mateřská škola
ŠVP je v souladu s RVP PV – Letem světem se stonožkou Julčou. ŠVP je složen
z osmi integrovaných bloků:
1) Stonožka Julča si hledá nové kamarády
2) Podzimní malování se stonožkou Julčou
3) Zimní koulení se stonožkou Julčou
4) Kde je Julinka – Kouzelnými vrátky vešla do pohádky
5) Stonožka Julča budí přírodu
6) Ať je země stále zelená
7) S Julčou jdeme mamce přát
8) Co dovedu, to předvedu, ukážu to Julče

Září – 12. 9. 2018 – Divadlo Úsměv - pohádka O koblížkovi
20. 9. 2018 – Den zdraví - pěší výlet k Olešnici
září – listopad 10x plavecká výuka
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27.9 2018 – výlet do Dýňového světa
Říjen - 3. 10. 2018 – Babí léto – pan Kunc se zvířátky
19. 10. 2018 – fotografování – vánoční tematika
31. 10 2018 – divadlo v knihovně – Podzimní pohádka
drakiáda
nacvičování na vystoupení pro důchodce
nacvičování na sv. Martina
Listopad – 8.11.2018 – knihovna – malování žehličkou a voskem
12. 11. 2018 – kouzelnické představení – Duo Valdini
30. 11. 2018 – Pohádka vánoční – divadlo Úsměv
Dílna v ZŠ
Prosinec - 5. 12. 2018 – Návštěva čerta a Mikuláše
11. 12. 2018 – Divadlo koník – Na vánoce dlouhý noce
17. 12. 2018 – Chaloupky – vánoční zvyky a tradice – výlet
13. 12. 2018 – Vánoční setkání s rodiči
18. 12. 2018 - vánoční nadílka
Leden – lyžařský výcvik 10 dětí
Děti do bruslí
30.1.2019 – Bubnování
Únor -

karneval se soutěžemi
Pohádka v místní knihovně O Masopustu

Březen – vyrábění Moreny
vynášení Moreny
návštěva pejska – Canisterapie
Duben - Čistá řeka Sázava
Zápis do první třídy
Čarodějnický rej
Květen - Den otevřených dveří
Zápis do MŠ
Fotografování
Celodenní výlet do Perníkové chaloupky
Sportovní den na hřišti
Beseda o školní Zralosti
Malý kuchtíci – zdravé vaření
Červen - Přespání v MŠ spojené s procházkou lesem s myslivci, opékání špekáčků
Rozloučení s předškoláky
Školní akademie
Divadlo v Jihlavě Maxipes Fík
Den předškoláků
Zahradní slavnost
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Pro předškolní děti každý den po obědě nabídka činností – Angličtina, Počítání soba
Boba, Kouzelné sluchátko, Pat a Mat , Klubíčko. Rozvoj matematické
pregramotnosti, čtenářské pregramotnosti, uvolňovací cviky, manuální zručnost,….
Spolupráce se základní školou
Spolupráce se uskutečňovala při společných akcích:
Plavecký výcvik
Drakiáda
Vítání sv. Martina
Vánoční odpoledne
Mikulášská nadílka
Návštěva předškoláků v ZŠ
Čarodějnice
Školní akademie
Závěrečná zahradní slavnost
h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
V letošním školním roce nebyla v základní škole a mateřské škole vykonána
inspekce ČŠI .

i)Základní údaje o hospodaření školy:
Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatné příloze Rozvaha příspěvkové
organizace.

Vypracovala:
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Mgr. Milena Hodboďová, ředitelka školy

