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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Joži Uprky, 

Hroznová Lhota 

adresa školy  318, Hroznová Lhota 696 63 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 24 381 

IZO 102 391 360 

identifikátor školy 600 115 917 

vedení školy ředitel:PaedDr. Lubomír Kříž 

zástupce ředitele:Ing. Josef Pavlica 

vedoucí učitelka MŠ: Zdenka Polášková 

 

kontakt tel.: 518 327 104 

fax: 518 327 104 

e-mail: zshroz.lhota@worldonline .cz 

www: zshroznovalhota.cz 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Hroznová Lhota 

adresa zřizovatele 696 63 Hroznová Lhota 170 

kontakt tel.: 518 327 120 

e-mail hroznovalhota@cmail.cz 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 50 

Základní škola 480 

Školní družina 50 

Školní jídelna MŠ 100 

Školní jídelna - výdejna Neuvádí se 

mailto:zshroz.lhota@worldonline


 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy k 1.9.2014 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 47 23,5 11,75 

1. stupeň ZŠ 5 107 21,4 21,4 

2. stupeň ZŠ 4 75 18,7 9,3 

Školní družina 2 50 25 25 

Školní jídelna MŠ x 47 X x 

Školní výdejna ZŠ x 116 x x 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny ZŠ – kmenové třídy – 13, MŠ - 2 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

11 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Ano 

Sportovní zařízení Tělocvična, antukové kurty, hřiště 

s umělým povrchem 

Dílny a pozemky Kovodílna, Bajarův sad  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Pokračuje se v modernizaci 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Každoročně se obnovuje fond učebnic 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

V průměru, počítá se s modernizací 

s využitím fondů OP VK 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Na škole je učebna IVT  s internetem, škola 

má k dispozici přenosný počítač, 

dataprojektor, učebny  jsou napojeny na 

internet, jazyková laboratoř,5 

interaktivních tabule. Interaktivní učebna 

1.stupně -  doplnit výpočetní technikou. 

Mateřská škola Rekonstrukce kuchyňky pro pacovníky  

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 21.11.2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ing. Jitka Vašicová, předsedkyně 

email:vasicova@tiscali.cz 



 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU – ŠKOLKA PLNÁ 

FANTAZIE 

MŠ 

ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLY HROZNOVÁ LHOTA 1. -  9.třída 

  

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 34 

Počet učitelů ZŠ 13 ( + 2 MD ) 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 4 

Asistent pedagoga 0 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ (ZŠ + MŠ) 4 

Topiči ZŠ a MŠ ( sezónně )  2 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce 

Úvazek

. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Krausová Ludmila učitelka 1,0 38 VŠ 1.- 5. r. 

Kotalová Božena učitelka 1,0 33 VŠ 1. – 5.r. 

Kratochvílová Anna učitelka 1,0 38 VŠ 1. – 5.r. 

Jabůrková Lenka učitelka 1,0 25 VŠ 1. – 5.r 

Pavlica Josef učitel 1,0 26 VŠ Ze, Inf, Hv 

Prachař Martin učitel 1,0 16 VŠ M, Inf 

Jarošová Libuše Učitelka 0,77 19 VŠ M-Př, od 1. 2. 2014 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole – Klub přátel školy 

Registrace 1990 

Zaměření Mimoškolní činnost 

Kontakt Andrea Vajdíková – předsedkyně 



Jarošová Libuše vychovatelka 0,25 1 VŠ  

Karásek Jiří učitel 1,0 25 VŠ TV, Bv 

Lukešová Jana učitelka 1,0 32 VŠ M – F 

Lagová Hana učitelka 1,0 24 VŠ ČJ – Ov 

Kosová Zlata učitelka 0,91 24 VŠ D – volný č. 

Kosová Zlata vychovatelka 0,16 1 VŠ  

Finferová Olga učitelka 1,0 38 VŠ Čj – D 

Horňáková Simona učitelka x 6 SŠ  MD 

Čehtická Barbora učitelka x 8 VŠ MD 

Zdena Gajdová učitelka 1,0 20 VŠ zástup  od ledna 2014 

Kříž Lubomír ředitel 1,0 37 VŠ Tv – Z 

Balajová Margita učitelka MŠ 0,7 27 SŠ  

Hudečková Hana vychovatelka 0,7 25 SŠ  

Hudečková Hana Učitelka MŠ 0,48 x SŠ  

Polášková Zdenka Ved. učitelka MŠ 1,0 33 SŠ  

Vajdíková Andrea učitelka MŠ 1,0 5 SŠ  

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 100% 

Učitelé 2. stupně 100% 

Učitelky MŠ 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ( ZŠ + MŠ ) 

 

Do 35 let 35 – 50 Nad 50 let v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 3 7 2 4 0 3 5 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících  

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Kuchařka MŠ 0,9 Základní 

2 Vedoucí stravování  0,16 SŠ 

3 Kuchařka – výdej stravy 0,45 SOU 

4 Kuchařka – výdej stravy 0,32 SOU 

5 uklízečka – 2 po 0,4 0,80 Základní 

6 uklízečka 0,80 Základní 

7 uklízečka 0,80 Základní 

8 Hospodářka školy 1,0 SŠ 

9 Školník 1,0 SŠ 

11 Školnice v MŠ 1,0 SŠ 

12 Kuchařka - pomocná 0,3 SŠ 

 

 

 

 

3.6 Další údaje o pracovnících školy 

 

a)  počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 1 Specializované kurzy VŠ 

Environmentální koordinátor 1 Studium EK VŠ 

Koordinátor ŠVP 1 Studium ŠVP VŠ 

 

 

 

 

 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 

výchovný poradce 0 0 1/0 

školní metodik 

prevence 

0 1 0 

EVVO koordinátor 0 0 1/0 

ŠVP kordinátor 0 1 0 

 

 

 



4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí starších 

6ti let (nástup po 

odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2015/2016 

1 25 6 4 

 

 

5. Rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 

odvolání proti tomuto rozhodnutí 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 

podle § 37 

4 0 

O dodatečném odložení povinné školní 

docházky § 37 

0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

 

 

6. Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

 

 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,  

z devátých  ročníků přijato: 

Gymnázia/církevní 

gymnázia 

ostatní střední školy celkem 

  

2/3 10 15 

 

 

  

  

 

 

c) na soukromé školy přijato: 



gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 1 0 1 

  

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

20 0 

 

 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Prům.prospěch Opakují 

1. 25 24 0 1 1,029 1 

2. 17 17 0 0 1,034 0 

3. 25 18 7 0 1,33 0 

4. 24 16 8 0 1,318 0 

5. 17 14 3 0 1,242 0 

6. 12 6 6 0 1,411 0 

7. 20 8 12 0 1,607 0 

8. 23 6 16 1 1,738 0 

9. 20 13 6 1 1,490 0 

Celkem za školu 183 122 58 3 1,471 0 



 

Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,5 % 

3 2 1,09 % 

 

 

Zameškané hodiny: 
Omluvené / průměr na žáka Neomluvené /průměr na žáka 

9798 / 53,54 55/0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Vývojové poruchy chování 7.ročník 1 

Vývojové poruchy učení 4.ročník 1 

Vývojové poruchy učení 5.ročník 1 

celkem  3 

 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

 

 

Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků 

Závěr roku v účetnictví 1 

Prevence v požární ochraně 1 

Hygienické minimum  2 

Školní stravování 1 

Celkem 5 



  

 

 

Program vzdělávání – specializované 

programy (podle předmětů) 

Počet pracovníků 

Jak lépe učit češtinu 1 

Jazykový pobyt v Londýně 2 

Jazykový pobyt v Berlíně 

 
1 

Anglický jazyk 

 
1 

EVVO 

 
1 

Příprava rodičů na přechod dětí z MŠ do ZŠ 

 
1 

Psychologický profil předškoláka 

 
1 

Setkání s pohádkou 1 

Vítejte u nás 1 

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky 

 
1 

Celkem 11 

 

 

 

Programy pro vedoucí pracovníky Počet pracovníků 

Funkční studium 1 

Celkem 1 

 

 

 

 

 

 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Údaje o významných mimoškolních 

aktivitách 

 Garant 

Spolupráce školy a dalších subjektů OÚ, ČSZ,  TJ Sokol, 

PČR, PPP, VIS,   

Vedení školy  

 

Významné akce školy   

 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Orientační dny DIS 

Fryšták 

L.Jarošová 

Vítání občánků, svátek matek Hr.Lhota, Tasov MŠ, A.Vajdíková  



Předvánoční zastavení, výstava, prodej výrobků, 

výstava vánočních stromků – pro veřejnost 

 Z.Kosová, L.Krausová, 

vyuč.1.stupně 

Propagace fyziky Debrujáři v Hroznové 

Lhotě, Kněždubu   a 

Boršicích 

J.Lukešová 

Světluškový večer KPŠ ve spolupráci A.Vajdíková 

Akce k ekologické výchově Recyklohraní (celostátní 

soutěž) 

B.Kotalová 

 Sběr starého papíru – 

podpora adoptované 

dívky v Bangladéši 

J.PavlicaA.Výborný 

   

Sportovní akce 18.ročník Poháru Emila 

Zátopka 

L.Kříž, J.Karásek 

 

17.ročník - Zátopkova 

„5“ 

L.Krausová a 1.stupeň 

Sportovní den ředitele 

školy- branný závod 

L.Kříž, J.Karásek 

McDonaldsCup 

pořadatelství okrsku a 

okresního přeboru 

J.Pavlica 

Sportovní kurs 9.tříd L.Kříž,  

 

Lyžařský kurz žáků 

7.třídy 

J.Karásek 

 

Plavecký výcvik žáků 2. 

a 3.tříd 

L.Jabůrková, H.Lagová - TU 

 

Dopravní výchova žáků 

na 1.stupni ( dopravní 

hřiště) 

Třídní učitelé  

 Florbalová liga  J.Pavlica, M.Prachař 

   

 Olympijský víceboj L.Kříž 

Kulturní akce - vědomostní 
Celoškolní kolo 

v recitační soutěži 

O.Finferová, M.Kočvarová 

 XXII.Společenský ples 

 ( KPŠ ) 

A.Vajdíková, J.Pavlica 

 Mladý Démosthenes O.Finferová 

 Mikulášská besídka   TU  9.tříd – J.Karásek,  

 Divadelní představení 

Tajemství staré bambitky   

O.Finferová 



Účast žáků na akcích OÚ Vítání občánků, besedy 

s důchodci 

1.stupeň 

 

 

 

 

Účast žáků školy v soutěžích a akcích 

 

Název soutěže Poznámka Garant 

Recitační soutěž Okresní kolo  umístění: 

E.Tomčalová – 4.místo 

L.Krausová 

Český jazyk - olympiáda E.Vajdíková   

10.-14.místo 

O.Finferová 

 

 

  

   

Pythagoriáda – okresní kolo  A.Grombířová – 

1.- 3.místo  

 

J.Lukešová 

 

Matematická olympiáda – okresní kolo Ludmila Hanáková – 2.-

3.místo  

J. Lukešová 

 

Matematická olympiáda – krajské kolo Ludmila Hanáková –  

12.-.místo, úspěšná 

řešitelka  

J. Lukešová 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo 

 

A.Grombířová – 1.místo L.Jarošová 

Biologická olympiáda – krajské kolo  A.Grombířová – 5. -

6.místo 

 

L.Jarošová 

Bible a my - okresní kolo A. Grombířová – 1.místo 

 

Vyučující náboženství 

Bible a my – ústřední ( celostátní) A. Grombířová – 3.místo 

 

Vyučující náboženství 

Bible a my - okresní kolo V.Vašica – 5.místo 

 

Vyučující náboženství 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo A. Grombířová – 2.místo 

 

Z.Kosová 

Přírodovědný klokan A.Grombířová – 1.místo 

Jm kraj 

L.Jarošová 

Přírodovědný klokan A.Grombířová – 3.místo 

celostátní kolo 

L.Jarošová 

Voda štětcem a básní ( literárně výtvarná soutěž) 1.místo – Š.Jakoubek 

(3.tř.) 

2.místo – K.Mičková 

A.Kratochvílová 

L.Krausová 



(4.tř.) 

3.místo – 

E.Tomčalová(4.tř.) 

Výtvarná soutěž – Mé toulky přírodou  okresní 

kolo -ČMS  

Lucie Maňáková -  

2.místo 

 

Výtvarná soutěž – Kovosteel  Eva Tomčalová – 1.místo  

Testy Scio ( OSP, matematika, český jazyk, 

anglický jazyk) – 7.třída 

(7 žáků) 

  

Testy Scio –čtenářská gramotnost – 4.třída   

Testy Scio – studijní předpoklady 8.třída   

Pilotní test – pro 15.žáky - MŠMT   

Projekt „Rodilý mluvčí v hodině AJ“ 

 

3. – 9.třída. L.Kříž 

 

 

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Název soutěže Umístění Garant 

Přespolní běh – okresní přebor Družstva  

4. místo – st. žákyně 

J.Karásek,L.Kříž 

Pohár E.Zátopka 

Zátopkova pětka 

4.místo 

2.místo 

J.Karásek,L.Kříž 

Vyučující 1.stupně 

Pohár rozhlasu v Kyjově ( hoši a dívky ) Adam Tomčal ( skok do 

dálky) 

J.Karásek 

Velická laťka 2.místo – Adam Tomčal L.Kříž 

Velikonoční laťka Školní kolo J.Karásek 

Florbal velký – žákyně (st.)- okresní přebor 2.místo J.Karásek 

Florbal – mladší žákyně ( okresní kolo) 2.místo  M.Prachař 

Florbal – nejmladší žákyně ( okresní kolo) 1.místo M.Prachař 

Florbal – nejmladší žákyně (krajské kolo)  3.místo M.Prachař 

Florbal – mladší žáci ( okresní kolo) 1.místo J.Pavlica 

Florbal – mladší žáci ( krajské kolo) 6.místo J.Pavlica 

Florbal – nejmladší žákyně semifinále o postup 

do celostátního kola  

8.místo M.Prachař 

Florbal – mezinárodní turnaj ve Velké – hoši 2.místo J.Pavlica 



Florbal – mezinárodní turnaj ve Velké – dívky 2.místo J.Karásek 

Malý florbal – starší žákyně ( okresní kolo ) 4. místo J.Karásek 

Malý florbal – mladší žáci ( okresní kolo ) 2. místo J.Karásek 

Malý florbal – mladší žákyně ( okresní kolo ) 2. místo J.Karásek 

Slovácká liga ve florbalu 2.místo J.Pavlica 

Mikulášský turnaj v malé kopané 6.místo J.Karásek 

MacDonald´s Cup – okresní přebor  4.místo J.Karásek 

 

 

 

 

 

Prevence – přednášky a besedy, akce 

Veletrh vzdělávání v Hodoníně – pro žáky 9.tříd Výchovná poradkyně  

Dopravní výchova – dopravní hřiště Veselí n/M. Vyučující na 1.stupni 1.stupeň 

Výstava ovoce a zeleniny s aktivní účsatí žáků L.Kříž  

Módní přehlídka ve Strážnici – pro osmé třídy – volba 

povolání 

J.Lukešová  

Sex, AIDS a vztahy – pan Krampota ze společnosti 

ACET 

J.Pavlica Mgr. 

Přátelství a láska – pan Krampota - ACET J.Pavlica 9.třída 

Etická dílna – ACET Kyjov L.Kříž tř.- 7.- 8.třída 

Geografická přednáška – Zanzibar  (F.Krampota) J.Pavlica  

Geografická přednáška – Filipíny  (F.Krampota) J.Pavlica  

Geografická přednáška – Uganda  (F.Krampota) J.Pavlica  

Stárneme úspěšně – etika – seminář L.Kříž ve spolupráci s LF MU 8. a 9.třída 

Den s policií ČR TU 3.,4.,5. tř. 

Den Země – návštěva Kovosteelu Staré Město L.Krausová 1.stupeň 

Návštěva čistírny odpadních vod Hodonín J.Lukešová  

Návštěva ÚP Hodonín J.Lukešová  

Závěrečná zkouška z fyziky J.Lukešová 9.roč. 

Beseda s pamětníky – 70.výročí osvobození  HL  2.stupeň 

Nebezpečí IT – přednáška pro rodiče L.Kříž EU 

 

 

 

 

 

Další akce – různé návštěvy kulturních programů atd. 

Divadlo Zlín  Předplatné H.Lagová 

Školní výlety Všechny třídy  

Beseda s myslivci – Vyhodnocení 

výtvarné soutěže 

  

Projekt stará řemesla  Mikroregion Strážnicko 6.třída ve Strážnici – okr.Vyškov 



Sběr starého papíru  Adopce na dálku (Mojses) J.Pavlica 

Talentománie   J.Pavlica 

Besedy s pamětníky – v hodinách OV 70.výročí osvobození A.Sečkařová, J.Petrucha, F.Tyllich 

 

 

KPŠ – z činnosti 

Světluškový večer A.Vajdíková  

XXII.společenský ples A.Vajdíková, J.Pavlica  

Výstava MS v Kyjově  A.Vajdíková a KPŠ Lucie Maňáková -  2.místo 

 

 

 

 

 

                      

                                                           Granty – výzvy  

Projekt Poznámka 

Výzva 51 EU OPVK „Cloud je budoucnost 

vzdělávání“ANO 

Výzva 56 EU OPVK Rozvoj čtenářské a jazykové 

gramotnosti - ANO 

Výzva 57 EU OPVK Rozvoj technických 

dovedností žáků - ANO 

Podpora zabezpečení škol a školských 

zařízení 

MŠMT -  NE 

Grantový program OÚ Hr. Lhota Zájmové útvary a akce ZŠ a MŠ 

Nadace Synot Sportovní aktivity 

Sponzorský dar  - Kordárna Štafetové běhy E.Zátopka 

Další sponzorské dary Štafetové běhy E.Zátopka 

 

 

 

Zájmová činnost 

 na ZŠ Joži Uprky Hroznová Lhota – školní rok 2014/ 2015 
 

P.č. Název kroužku Třída Vedoucí 

1. Vybíjená 3.,4.,5. Mgr. A.Kratochvílová 

2. Ekologický 1. stup. PaedDr. B.Kotalová 

3. Keramika 1. Mgr. L.Jabůrková 

4. Keramika 2.-4. pan J.Benedík 

5. Debrujáři 2. stup. Mgr. J.Lukešová 

6. Kytara pro samouky od 4.tř. Ing. J.Pavlica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Poradenské služby v základní škole 

Na škole pracuje poradenské centru. Složení  

Lubomír Kříž – ředitel školy 

Jana Lukešová – výchovná poradkyně  

 L.Jarošová – školní prevence 

J.Pavlica – zástupce ředitele školy 

Přizváni jsou třídní učitelé, rodiče, pokud se jich probírané záležitosti týkají 

7.  Míčové hry 2. stup. Ing. J.Pavlica 

8.  Modelářský od 4.tř. pan V.Koryčanský 

9. Florbal 2.st.- D Mgr.J.Karásek,  J.Pavlica 

10. Florbal 4.-5.- H Mgr.Karásek,  J.Pavlica 

11. Florbal 8.-9.-H Ing. J.Pavlica 

12. Florbal 4.-5.-D Ing. M.Prachař 

13.  Výtvarný  1. stup. Mgr. Hladká 

14. Příprava na přijímací 

zkoušky z Čj 

9. Mgr. O.Finferová 

15. Příprava na přijímací 

zkoušky z M 

9. Mgr.J.Lukešová 

16. Kamejka 1.st. M.Kotalová 

Z činnosti mateřské školy ve školním roce 2014/2015 

Běh babího léta 2014 - Louka 

MŠ na výstavě ovoce a zeleniny v Kozojídkách 

Skřítek v MŠ 

Skřítek Kubík 

Policie v MŠ 

Mikuláš v MŠ 

Vánoční besídka v MŠ 

Maňáskové divadlo v MŠ  

Hudební vystoupení 

Vítání občánků 

Návštěva knihovny 

Návštěva základní školy 

Výlet MŠ 

Maminky slavily svůj svátek -  Den matek 

Návštěva ZUŠ 

Olympiáda v MŠ 

Rozloučení s předškoláky 



11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve sledovaném období nebyla  provedena inspekce.   

 

 

 

 

12. Další kontroly 

Ve sledovaném období byla na škole provedena kontrola KHS Brno a to v MŠ. Neshledala 

nedostatky. 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015 

 

 

 

 

Viz .příloha po skončení kalendářního roku 2015 

 

 

 

 

 

 

V Hroznové Lhotě,15.10.2015 Dr. Lubomír Kříž 

     podpis a razítko ředitele školy 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 

 

Zpráva o školním roce 2014/2015 na základní škole 

 

Začátek roku 2014/15 – 183 žáků, kteří byli začleněni do devíti tříd a  dvou oddělení  školní 

družiny. Na základní škole pracovalo 15 pedagogických pracovníků, 4 provozních 

zaměstnanců a 2 pracovnice školního stravování.  Paní učitelka Olga Finferová odešla na 

konci školního roku do starobního  důchodu.  

Ve školním roce 20014/15   prospělo s vyznamenáním 122 žáků, prospělo 58 a tři žáci 

neprospěli. Jeden v přípravném týdnu v srpnu úspěšně vykonal opravné zkoušky. Dvěma 

žákům nebyly opravné zkoušky povoleny. První z žáků odešel  na střední odbornou školu a 



druhý, žák osmé třídy, opakuje ročník.  Na konci školního roku byl uděleny dva  třetí stupně 

z chování za chování neslučující se školním řádem a jeden stupeň druhý  za neomluvenou 

absenci. Vše bylo projednáno se zákonnými zástupci.  Žáci zameškali průměrně 53,54 hodin. 

Integrovaní byli tři žáci, kteří pracovali dle individuálního vzdělávacího plánu.   

Výsledky přijímacího řízení.  Všichni žáci byli přijati na střední školy.  Ve školním roce 

2014/2015 Jsme se zúčastnili testování Scio a to v 4.ročníku – čtenářská gramotnot a 

v 7.ročníků – Čj, M, AJ.  Test studijních předpokladů též v 8.třídě a informační gramotnost 

v 9.třídě. Naši patnáctiletí žáci byli také zařazeni do mimořádného šetření  PISA. 

Naši školu celkem opustilo 20 žáků deváté třídy. Všichni byli přijati na zvolené školy. 

Navázaná spolupráce s jazykovou školou v Hodoníně a projekt rodilí mluvčí do hodin 

angličtiny pokračoval i v roce 2014/2015. Koncem srpna se v areálu školy i ve škole 

uskutečnil „letní anglický tábor“, kterého se zúčastnilo cca 10 – 15 žáků.  

 Na škole pracuje množství zájmových útvarů ( kroužků ) od informatiky, přes kulturu po 

sport. Pozitivní je účast vedoucích – rodičů , např. tradiční keramika, výtvarný kroužek a  

modelářský. Naši žáci se utkávají se žáky jiných škol v různých oblastech. Jednotlivé 

výsledky ukazují tabulky výše, nicméně stojí za zmínku to , že v několika soutěžích jsme 

„zabodovali“ na celostátní úrovni. Jednalo se především o soutěž Bible a my, kde Alžběta 

Grombířová ( 8.tř.) dosáhla ústředním (celostátním) kole , které se konalo v Pohořelicích, 

skvělé 3.místo. Alžběta se po vítězství v krajském kole soutěže přírodovědný klokan umístila 

skvěle též v kole celostátním. Zde skončila na vynikajícím 3. místě. Za zmínku stojí, že se 

soutěže zúčastnilo 39 444 žáků základních škol a gymnázií. Další vynikající výsledky Alžběty 

jsou zachyceny v tabulce. Jedná se vesměs o krajské účasti. V biologii a dějepisu ( zde pro 

nemoc se nemohla zúčastnit ) nebo vítězství v okresním kole matematické Pythagoriády, kde 

zvítězila. V matematické olympiádě naši školu výborně reprezentovala Ludmila Hanáková 

(9.tř.), která se probojovala až do krajského kola, kde se stala úspěšnou řešitelkou. 

Na krajské úrovni bodoval také sport a to zásluhou nejmladších florbalistek, které se umístily 

na výborném 3.místě. Krajskou účastní nás potěšili též mladší florbalisti, kteří skončili na 

výborném 6. místě.  Další florbalové výsledky dokumentuje tabulka. V okresním kole 

atletického Poháru rozhlasu překonal Adam Tomčal (9.tř. ) pátnáct roků starý školní rekord ve 

skoku do dálky výkonem 555cm. Je nutno dodat, že všechna krajská nebo celostátní 

zastoupení byla podmíněna výborným výsledkem v nižších kolech. Většinou prvenstvím.  

Naši žáci se zúčastňovali také jiných soutěží, ve kterých byli, jak ukazuje tabulka, též úspěšní 

Kulturní vystoupení a účast na kulturně společenských akcích.  

V období předvánočním jsme v tělocvičně naší školy připravili pro veřejnost „Předvánoční 

zastavení“ spojené s  výstavou, prodejem výrobků žáků, výstavou vánočních stromků. Účastníci 

akce si mohli již tradičně zakoupit také mošt vyrobených z jablek z naší Bajarovy zahrady.  

Financováním výroby moštu nám pomohl Mikrorogion Strážnicko. S mikroregionem jsme též 

spolupracovali na projektu „Stará řemesla“. Mladí debrujáři pracují též na projektu „Arboj“, 

který sleduje vývoj a růst stromů v Bajarově zahradě. Garantem projektu je Jana Lukešová. 

 V únoru byl ve spolupráci s KPŠ uspořádán již XXII. společenský ples. V květnu jsme se 

podíleli na kulturním pásmu při příležitosti Dne matek a vítání občánků. Zúčastňovali jsme se 

také výtvarných soutěží. Tradiční je také účast na pěveckých soutěžích. Vztah k divadlu a 

také ke kulturnímu chování a vystupování získávají naši žáci návštěvou divadelních 

představení ve Zlíně nebo ve Strážnici. Výborná je po této stránce spolupráce se ZUŠ Veselí 

nad Moravou – předvánoční vystoupení,  sboreček Rózinky.  Vyvrcholením v oblasti kultury 



bylo divadelní představení pro školu i veřejnost – „Tajemství staré bambitky“, které bylo 

současně posledním představením paní učitelky Olgy Finferové.   A také Talentománie 2015, 

kterou měl na starosti zástupce ředitele Josef Pavlica. 

 

Ekologická výchova – na škole pokračuje ve své činnosti  ekologický kroužek. Žáci pracují 

pod vedením paní učitelky B.Kotalové v celostátního projektu Recyklohraní.  Žáci se učí  

myslet na životní prostředí, chránit ho. Součástí ekologické výchovy jsou pravidelné sběry 

starého papíru. Výtěžkem podporujeme afrického chlapce Moisese.  

  

Záslužná je také práce s dětmi v souvislosti s četbou a spolupráce s nakladatelstvím 

Albatros.Pro zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti jsme ve školním roce 2014/2015 

realizovali  soutěž Mladý Démosthenes. V nižších ročnících vztah ke knihám i četbě jistě 

podpořily návštěvy místní knihovny. Jistě nám pomůže také nákup knih z výzvy 56, který 

jsem započali již v letních prázdninách. 

 

KPŠ- spolupráce s klubem je na velmi dobré úrovni, předsedkyně (A.Vajdíková) a celý výbor 

pracuje velmi dobře. Výbor se schází pravidelně a pomáhá při organizaci plesu a  v dalších 

aktivitách – světluškový průvod, výtvarná soutěž a návštěva výstavy mysliveckého svazu 

v Kyjově. Financuje celou řadu aktivit školy i školky. 

 

Činnost výchovného poradenství. K volbě povolání uspořádala výchovná poradkyně několik 

akcí. Především žáci devátých tříd byli na tradičním Veletrhu vzdělávání v Hodoníně. Poté k 

nám zajížděli představitelé středních škol s nabídkami učebních oborů. Žáci se též účastnili 

akcí pořádaných středními školami – módní přehlídka ve Strážnici, Gastroden ve Bzenci. 

Tradiční je také návštěva ÚP v Hodoníně. Kde mají žáci osmých tříd připravený program 

zaměřený na volbu práce.  

V minulém školním roce jsme také „dělali“ řadu preventivně výchovných akcí. Jsou 

rozděleny po jednotlivých ročnících. Škola pracuje podle svého minimálního protidrogového 

programu.   Deváťáci se každoročně účastní semináře „Sex, AIDS a drogy“ Františka 

Krampoty. Na prvním stupni se konala ukázka práce policie ČR. Pracovník (organizace 

ACET – pobočka Kyjov) měl semináře s žáky sedmé a osmé třídy – etické dílny. Pozitivní 

přínos k otázkám mezilidských vztahů formování třídního kolektivu docela určitě mají také 

Orientační dny v DIS ve Fryštáku. Akce je určena žákům osmých tříd. 

 V otázkách výchovy a prevence má důležité zastoupení také náš školní časopis „Střapec“ 

  

Naši žáci se nejenom zúčastňovali soutěží na jiných školách, ale naše škola byla také 

pořadatelem soutěží.  Zátopkovy běhy se staly tradicí. Ve sledovaném období to byl jubilejní 

18.ročník Poháru E.Zátopka –  půlmaratónu. Dalším z běhů byl už  17.ročník Zátopkovy 

pětky. Děti z naší školky se zúčastnily „Běhu babího léta“, který střídavě organizují mateřské 

školky v okolí. Prvních šest ročníků organizovala naše škola. Organizovali jsme také dvě kola 

malé kopané pro žáky 1.stupně – McDonald´s Cup. Nejdříve okrskové kolo a pak také okresní 

kolo. Sportovní kursy na Littneru a lyžařské zájezdy sedmáků jsou tradiční. V letošním roce 

jsme se opět zúčastnili v rámci tělesné výchovy olympijského víceboje  Českého 

olympijského výboru. Podmínkou byla co největší zapojenost žáků do projektu. Za svou 



aktivní účast jsme byli oceněni již podruhé stříbrným certifikátem ČOV. Zatím se nám 

nepodařilo získat certifikát zlatý, nejvyšší. 

Výlety 

 Výlet – Pálava 7.A 

Podrobněji o akcích - Hrad Veveří, hvězdárna Brno..... 1.stupeň 

Náboženství - Olomouc 

 

Ve školním roce 2014/2015 se škola přihlásila do několika výzev  a grantových programů: 

Výzva 51 EU OPVK  - „Cloud je budoucnost vzdělávání“  

Výzva 56 EU OPVK - Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti  

Výzva 57 EU OPVK - Rozvoj technických dovedností žáků  

Grantový program OÚ Hr. Lhota  

Nadace Synot  

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (MŠMT)   

Grantový program JV Moravy  

 

Organizace prací o prázdninách: 

Malování určených míst na škole 

Instalatérské práce 

Rekonstrukce kuchyňky mateřské školy 

 

 

Příloha č.2 

 

Vlastní hodnocení MŠ 

pro školní rok 2014 - 2015 

                                                                                                

Podmínky vzdělávání 
 

Personální podmínky – školní rok 2014/2015 

 

 

Ve školním roce 2014 -2015 v MŠ pracovaly 4 kvalifikované učitelky. 

 

Zdeňka Polášková (celý úvazek) - vedoucí učitelka 

            Andrea Vajdíková (celý úvazek) - učitelka 

Margita Balajová ( celý úvazek) - učitelka 

Hana Hudečková ( poloviční úvazek) - učitelka 

 

Nepedagogické pracovnice:  uklizečka -  Eva Kubišová 

                                               vedoucí kuchyně – Jana Švrčková 

                                               kuchařka -   Věra Podmajerská 



                            

                            

Závěry a opatření 

 

Získávat zkušenosti při hospitacích mezi pedagogy, sebevzdělávání učitelek.  

Využívat týmovou spolupráci. 

 

 

Materiálně technické podmínky 

  

Na podzim byla dokončena navrhovaná úprava zahrady a vybudované nové chodníky. 

Proběhla oprava rozvodu vody v suterénu. 

Byl navezen na místo trampolíny písek. Na začátku června byly namontovány žaluzie. 

Dokoupily se do tříd stoly a židle. Na pískoviště ochranné sítě.  

V květnu byla provedena výměna písku na jednom pískovišti a opravena závěsná 

houpačka.  

V měsíci srpnu byla opravena vstupní branka a vyměněna kuchyňská linka v místnosti 

pro výdej obědů pro děti. 

 

Závěry a opatření 

 

            Postupná výměna nábytku ve třídách. 

Doplnění didaktických pomůcek. 

            Nová kotelna a ústřední topení by zlepšilo kvalitu vytápění.             

 

Průběh vzdělávání 

 

Předškolní vzdělávání probíhalo prostřednictvím školního vzdělávacího programu.  

V průběhu roku jsme společně projednávaly a doplňovaly třídní programy. 

  

 

Závěry a opatření 

Systematicky provádět pedagogické hodnocení dětí. Třídní vzdělávací programy 

rozšiřovat dle vzniklých situací. 

 

 

 



Spolupráce s rodiči 

 

Spolupráci s rodiči považujeme za velmi důležitou.  

Snažily jsme se po celý rok rodiče zapojovat do různých akcí.  

Vyrábění výrobků z přírodního materiálu na výstavu Ovoce a zeleniny, vánoční  

posezení spojené s besídkou. Celý rok jsme se také zaměřili na ekologii, za pomocí 

rodičů jsme s dětmi třídili odpad. Svátek Matek byl opět přesunut na  kulturní 

středisko Hroznová Lhota. Ve spolupráci s obcí, na závěr školního roku, proběhlo v  

zasedací síni „Rozloučení s předškoláky“. 

Na školní zahradě se uskutečnila společně s rodiči už 4. Olympiáda, která je současně 

spojena s představením  předškoláků a s ukončením školního roku. 

 

 

Závěry a opatření 

Spolupráci s rodiči dále považujeme za velmi důležitou a budeme v ní příští školní rok 

nadále pokračovat. 

 

 

 

Řízení školy 

 

            Rozvoj týmové práce pedagogického sboru.  

Spolupráce s rodiči a nepedagogickými pracovníky. Tato témata byla na programu 

pedagogických porad. 

            Zvyšování kvality předškolního vzdělávání - hospitační činnost.  

Informace pro rodiče formou nástěnek a webových stránek. 

 

             

  

Závěry a opatření 

 

Vedoucí kuchyně, paní Jana Švrčková, seznámila rodiče s normami, spotřebním 

košem a odpovídala rodičům na dotazy týkající se jídelníčku. Během dne dostávaly  

děti dostatek  čerstvého ovoce a zeleniny.  

Co se týká pitného režimu, dětem byl nabízen v zimním období teplý čaj, v letním 

období  neperlivé minerálky, voda s citronem, voda. 



Od 1.1. 2015 začala platit směrnice o alergenech. Proto ke každému jídlu přibyla 

poznámka, jaký alergen jídlo obsahuje. 

 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávaní byly průběžně konzultované na pedagogických radách. Řešila se 

úroveň získaných kompetencí. Hledaly jsme nové cesty a způsoby jak zvyšovat 

kvalitu.  

 Pravidelně jsme hodnotily individuální vzdělávací potřeby dětí.  

Celkové hodnocení školy jsme provedly na konci školního roku. 

Předškoláci měli možnost navštěvovat kurz angličtiny a kurz  grafomotoriky.      

Pokud se během roku vyskytl problém, rodiče měli možnost jej s námi kdykoliv řešit 

(nebo jim byla nabídnuta odborná pomoc). 

V MŠ proběhlo vyšetření a současně doporučení některým dětem na logopedii, dále 

screeningové vyšetření očí, návštěva Kovosteelu ve Starém Městě, kde si děti 

prohloubily vědomosti o třídění odpadu. 

V tomto  školním roce jsme měli zapsáno 47 dětí. V měsíci březnu přešel z MŠ 

Tyršova ve Veselí nad Moravou do naší MŠ předškolák Jan Kománek ( z důvodů – 

přestěhování do Hroznové Lhoty).Tím se nám navýšil počet dětí na 48 – z toho 18 

předškoláků.  O odklad docházky zažádali pouze rodiče jednoho dítěte. 

U zápisu do MŠ  bylo 17 dětí. Žádostí jsme přijali 16.  

Do MŠ jsme přijali 16 dětí. Na konci srpna jsme přijali 3 dokumenty o odhlášení dětí 

z MŠ. Byla to děvčata Vendulka a Jolanka Smetkovy  ( jako důvod byl uveden - nová 

pracovní příležitost matky v Brně), Isabela Gunárová – přestěhování do Kunovic. 

V měsíci září jsme dodatečně  přijali jednoho chlapce, Aleše Martinkoviče. 

Na školní rok 2015 – 2016 máme zapsáno 45 dětí. 

 

 

 

Závěry a opatření 

 

Upřesnit kompetence v třídních vzdělávacích programech v obou třídách na začátku 

školního roku.   

Na konci školního roku provést evaluaci.   


