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Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle vyhlášky č. 225/2009 Sb., MŠMT, kterou 

se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o náležitostech dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

Obsah výroční zprávy je plně v souladu s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění. 

 

Obsah:    
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3. Obor vzdělávání a vzdělávací programy, učební plány a osnovy 
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, řízení školy 

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

7. Charakteristika základní školy (historie, prostorové, materiální a hygienické podmínky) 

8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 

programem a podle poskytovaného stupně vzdělání 

9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci základní školy na veřejnosti 

11. Informace o činnosti školní družiny 

12. Informace o činnosti mateřské školy 

13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy 

14. Školská rada 

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

20. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

  

přílohy: 

1. Dotazníkové šetření v základní škole o spokojenosti rodičů a dětí ve škole a o průběhu 

vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol v důsledku COVID – 19 (vyhodnocení). 

2. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele. 
 

1. ÚVOD 
Znovu po roce uzavíráme historii ukončeného školního roku - roku 2019/2020.  

Tento školní rok zůstane navždy spojen s mimořádnými epidemiologickými opatřeními v 

souvislosti s šířením nemoci COVID-19, která zásadním způsobem ovlivnila průběh téměř 

celého druhého pololetí školního roku. Přes všechna úskalí se však podařilo zrealizovat řadu 

aktivit v oblasti vzdělávání a výchovy.  

A čím nás tento rok obohatil? Hlavním cílem bylo naplňování školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání při využití moderních forem a metod práce, vhodného 

propojování teoretických poznatků s praxí a realitou života, využíváním didaktických 

pomůcek včetně digitálních technologií a sdílením zkušeností.  

 

Aktivní přístup všech aktérů spojených se školou (dětí, žáků a jejich rodičů, pedagogů, 

správních zaměstnanců, zřizovatele) byl zásadní a důležitý pro naplňování všech záměrů.  

 

Velkou zkouškou byl pro všechny přechod od prezenčního vzdělávání k distančnímu v období 

plošného uzavření škol od 12. 3. 2020 až po nástup 1. stupně základních škol 25. 5. 2020. 
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Nová realita znamenala nové zkušenosti. Vzdělávali se učitelé (především v oblasti 

digitálních technologií), vzdělávali se rodiče společně se svými dětmi, a přitom poznávali 

profesi učitele prakticky na „vlastní kůži“. V rámci distančního vzdělávání se podařilo udržet 

spojení se všemi žáky naší školy a jejich rodin.  
 

V době distančního vzdělávání pedagogové ocenili a využívali technické vybavení, které má k 

dispozici každý učitel, a které mohl využívat pro práci z domova. 

Všichni jsme se učili „za pochodu“. Objevila se řada zdrojů, zajímavých odkazů, mnohá 

nakladatelství uvolnila své produkty v elektronické podobě. Snažili jsme se učivo zredukovat, 

nepřehánět to, uvědomovat si limity distančního vzdělávání. A dostávali jsme zpětnou vazbu 

od rodičů a žáků ve formě dotazníkového šetření a občas byla reakce i spontánní. Rodiče 

občas ztráceli nervy, psali, jak nás obdivují, že je to složité…Složité to jistě bylo pro žáky. 

Byli tací, kterým tento systém vyhovoval, ale někteří se potýkali s různými problémy. 

Nejčastějším problémem bylo nastavit si a hlavně dodržovat režim, neodsouvat úkoly „na 

potom“, nevzdávat to, což je ve věku školních dětí skutečně náročné. 
 

Poprvé jsme v novodobé historii školy museli zápisy dětí do mateřské školy a zápisy dětí do 

budoucích prvních tříd řešit dálkovým přístupem bez účasti dětí i jejich rodičů.  

 

Ve složitém období pandemie jsme všichni společně čelili velkým výzvám. Dnes můžeme 

říci, že se nemáme za co stydět. Kromě naplňování základního poslání školy: vzdělávání a 

výchovy, jsme uskutečnili během školního roku i doplňkové a rozšiřující aktivity s širokým 

záběrem (vítání nových prvňáčků, vystoupení dětí na Svatomartinském setkání 2019, 

Zahájení adventu a Betlémské světlo, rozloučení s předškoláky v mateřské škole a páťáků 

v základní škole a další).  
 

Využili jsme také kreativity a nápaditosti všech pedagogů při realizaci různých projektových 

záměrů a cílů, které vhodně doplnily poznatky našich žáků získané vzděláváním.  

 

Zapojili jsme se s našimi dětmi a žáky do různých vědomostních, znalostních, sportovních a 

uměleckých soutěží, nebo jsme poznávali zajímavá místa nejen v okolí naší školy. 

 

Máme radost, že se v naší škole daří dlouhodobě rozvíjet pozitivní klima vstřícné ke všem 

jejím aktérům, že je škola stále plná života, že přináší nové podněty, příležitosti a možnosti 

pro děti, žáky, ale i zaměstnance.  

 

Následující desítky stránek podrobně a přehledně dokládají veškeré aktivity uplynulého 

školního roku formou textů doplněných o tabulky a fotografie.  

O čem se v textu nedočtete, jsou naše plány, nápady a inovace do budoucna. Stále hledáme 

nové možnosti a cesty, sledujeme nové trendy ve vzdělávání a výchově, připravujeme 

projektové záměry, které by naši práci s dětmi a žáky rozvíjely a posouvaly dále.  

 

Na tomto místě si dovolím vyjádřit veliké poděkování všem zaměstnancům školy, kteří svým 

úsilím, lidským přístupem, aktivním nasazením a pílí nejen v rámci svých pracovních 

povinností pomáhali naplňovat vizi školy a svojí odpovědnou prací na svém pracovním úseku 

přispěli k dobrému jménu naší školy.  

Díky patří také všem spolupracujícím organizacím, zřizovateli, členům Školské rady za 

pomoc a důvěru při realizaci a naplňování našich záměrů a cílů.  

 

Věřím, že i v dalším roce budeme znovu společně prožívat radost z dobře vykonané a 

odvedené práce.  

Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Základní škola a Mateřská škola Hodice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 

Obec Hodice. Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a 

zájmového vzdělávání a zajišťování stravování.  

 

IČ :          71 01 05 21 

REDIZO:  600 116 905 

Datová schránka (název): typ právnická osoba 

                                      ID: xyvmdgg 

 

Součásti: 

IZO : 102 443 483  Základní škola  kapacita 45 žáků 

107 608 464  Mateřská škola  kapacita 32 dětí 

118 700 413  Školní družina   kapacita 25 žáků 

103 207 091  Školní jídelna   kapacita 80 stravovaných 

170 100 502  Školní jídelna – výdejna kapacita 45 stravovaných 

 

 

e-mail:  skola@hodice.cz    základní škola 

  skolka.hodice@seznam.cz   mateřská škola 

jidelna.hodice@seznam.cz   školní jídelna 

 

internetové stránky: http://www.hodice.cz 

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY: Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka 

 

vedoucí učitelka MŠ: Zdeňka Burdová 

 

ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 

S účinností od 30. 8. 2006 byla škola do školského rejstříku zapsána pod názvem  

Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 

 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

Obec Hodice  

Hodice 48  

589 01 Třešť           

IČ  : 00285862 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Hodice č. 25/2005  

ze dne 9. 11. 2005. 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Projednána a schválena na pedagogické radě         dne 26. 8. 2020 

Projednána se členy Školské rady 

 

Zpracovala: Mgr. Dagmar Marešová, ředitelka školy 

 

Podklady za mateřskou školu zpracovala Zdeňka Burdová, vedoucí učitelka MŠ. 

Podklady za školní družinu zpracovala Michaela Křivanová, vychovatelka ŠD. 

mailto:skola@hodice.cz
mailto:skolka.hodice@seznam.cz
mailto:jidelna.hodice@seznam.cz
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3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, 

které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku a vzdělávací programy 

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola, zařazené třídy 1. – 5. ročník                        

 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací                             

obor 

Vyučovací                     

předmět 

Ročník Celkem  

hodin  
 

předměty 

Z toho  

disponibilní  
1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk                                                              

a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 9 10 8 8 7 42 7 

Cizí jazyk Anglický jazyk – – 3 3 3 9 0 

Matematika                              

a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4 

Informační                                

a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika – – – - 1 1 0 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 4 4 15 3 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 

0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

Celková povinná časová dotace  20 22 24 26 26 118 14 

 

 

UČEBNÍ PLÁNY A OSNOVY 

Základní škola 

Výuka v 1. - 5. ročníku základní školy probíhala podle schváleného Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání č.j.: ZŠHod/114/2016-Mar., který vychází z platného RVP 

ZV. Dle potřeby jsou prováděny drobné úpravy a doplnění (zpravidla formální). Významné 

opravy bývají realizovány po schválení Školskou radou. 

 

Specifika školy: 

▪ na 1. stupni ZŠ pracujeme v souladu se vzdělávacím programem. Učíme žáky 

spolupracovat v menších skupinkách a v rámci tematických projektů, výuka je málotřídní, 

tj. na výuku předmětů jsou děti ve věkově smíšených skupinách; 

▪ první cizí jazyk - angličtinu vyučujeme od 3. – do 5. ročníku; 

▪ informatiku a práci s počítači zařazujeme pouze v 5. ročníku; máme velmi dobré vybavení 

pomůckami pro názornou výuku a moderními technologiemi (interaktivní tabule, 

notebooky, počítače); 

▪ pro rozvoj zájmů a nadání dětí máme kroužek flétny a ve školní družině jsou 

v odpoledním programu zařazovány činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní, sportovní, 

dramatickou výchovu a jazyk - anglický); 

▪ integrujeme vyučovací metody: výuka čtení genetickou metodou pro podporu čtení 

s porozuměním a tematickou výuku; 

▪ nabízíme zájmové aktivity a akce pro děti i rodiče (vystoupení pro veřejnost, „dílničky“ 

s rodiči, výlety, výstavy, exkurze, divadla a další)  

▪ učíme děti spolupracovat a tvořit (projektové a tematické dny, skupinová výuka;  
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▪ rozvíjíme čtenářskou gramotnost a práci s informacemi (školní knihovna); 

▪ rozvíjíme matematickou gramotnost („Matematický klokan“, „Logická olympiáda“); 

▪ rozvíjíme vztah k přírodě (třídíme odpad, zapojujeme se do celorepublikových soutěží 

(„Recyklohraní“ a „Soutěž s panem Popelou“); 

▪ rozvíjíme vztah ke sportu (projekt „Sportuj ve škole“); 

▪ poskytujeme péči všem dětem, i těm, kteří ji potřebují více; poskytujeme individuální 

přístup k žákům s problémy s učením nebo dětem nadaným, ve škole pracuje asistentka 

pedagoga 

 

Mateřská škola 

V mateřské škole pedagogové pracovali podle aktualizovaného Školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání č.j.: ZŠHod/122/2016-Mar., který vychází z platného 

RVP PV. Pro každý rok sestavujeme v souladu s ním Třídní vzdělávací programy s nabídkou 

rozmanitých aktivit a témat. Speciální péče se věnuje rozvoji řeči a přípravě dětí na vstup do 

školy. V mateřské škole pracuje asistentka pedagoga. 

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00. 

 

Školní družina 

Ve školní družině se při vzdělávání řídíme Školním vzdělávacím programem pro zájmové 

vzdělávání č.j.: ZŠHod/123/2016-Mar. Klademe důraz na aktivní zapojení dětí do činností v 

ŠD, na pohybové aktivity a na pobyt venku. Při zájmových činnostech vzniká v ŠD řada 

pěkných výtvarných prací a výrobků, které tvoří výzdobu prostor školní družiny i společných 

prostor. 

Provoz školní družiny je ranní od 6,45 – 7,45 hodin a odpolední od 12:00 do 16:00. 

 

4. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

4.1 Organizační členění, hospitační a kontrolní činnost, informace zaměstnancům 

Řízení školy je standardní, statutární zástupce je ředitelka školy, dále je jmenována vedoucí 

učitelka MŠ a vedoucí ŠJ. 

Informace jsou zaměstnancům školy poskytovány operativně nebo prostřednictvím 

společných schůzek, ročního plánu školy a měsíčních plánů. 

Každý z pedagogů má zpracovaný časový a tematický plán pro výuku svého předmětu. 

Hospitační a kontrolní činnost provádí ředitelka školy a vedoucí učitelka mateřské školy 

podle zpracovaného plánu. 

Ředitelka školy kontrolovala výsledky výchovně vzdělávací práce na škole pravidelnými 

pohovory se zaměstnanci, hospitacemi, kontrolními pracemi, testy a kontrolou jednotlivých 

žákovských dovedností. Případné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 

 

4.2 Pedagogické rady a porady 

Pedagogické rady 

Všichni pedagogové školy se pravidelně setkávají na pedagogických radách, které jsou 

poradním orgánem ředitelky školy. Zde se projednává hodnocení výchovy a vzdělávání, 

tvorba školních vzdělávacích programů, změny ve školství a organizaci vzdělávání, plánování 

práce, výroční zprávy, harmonogramy akcí, jejich zajištění a další. Pedagogické porady byly 

určeny pro všechny pedagogy. 

Termíny porad 

Pedagogické rady 

Základní škola:  5. 11. 2019; 21. 01. 2020; 23. 6. 2020 

Mateřská škola:  18. 11. 2019 

Provozní porady               27. 08. 2019; 16. 03. 2020 (společné pro zaměstnance ZŠ a MŠ) 

Provozní porada v MŠ           23. 08. 2019; 06. 02. 2020;  16. 03. 2020; 23. 06. 2020  
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Třídní schůzky 

Základní škola:                02. 09. 2019; 14. 11. 2019   

Mateřská škola:   11. 09. 2019;  30. 9. 2019;  10. 12. 2019   
 

4.3 Zajištění bezpečnosti, úrazovost 

Agendu BOZP provádí odborně způsobilá osoba paní Ilona Röderová a technicko - 

organizační činnost v oblasti PO pan Milan Škaryd. Všichni zaměstnanci byli proškoleni 

k problematice BOZP a PO.  

Žáci a děti jsou poučeny vždy na začátku školního roku a dále před každými prázdninami, 

před plaveckým výcvikem a před každou akcí, kterou pořádá škola. Všechna poučení zapisují 

třídní učitelky do třídní knihy, žáci se při poučení podepisují na archy. 

Revize na pracovištích probíhaly podle stanoveného časového plánu.  

 

Kontrolou a evidencí žebříků a regálů; čerpáním a dodržováním používání předepsaných 

osobních ochranných prostředků jsou pověřeni vedoucí pracovníci na pracovišti. 

 

Nejméně dvakrát ve školním roce probíhá v základní a mateřské škole cvičný požární 

poplach, kdy po zaznění signálu všechny děti a pracovníci opustí budovu v co nejkratším 

intervalu a žáci školy podají hlášení při společném nástupu. 

 

Evidence úrazů  

Předepsanou evidenci úrazů provádí ředitelka školy.  

Školní úrazy 

Ve školním roce 2019/2020 byl registrován 1 úraz v základní škole při hodině tělesné 

výchovy a 2 úrazy byly registrovány ve školní družině. 

V mateřské škole nebyl registrován žádný úraz dětí. 

 

Pracovní úrazy 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl evidován ani registrován žádný pracovní úraz.  

 

4.4 Archiv 

Vedením archivu je pověřena ředitelka školy. Ve školním roce nedošlo k ukládání archiválií 

do Moravského zemského archivu v Brně se sídlem Státní okresní archiv Jihlava.  

 

4.5 Inventarizace majetku 

Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu ke 

konci kalendářního roku 2019.  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 je součástí této zprávy (příloha č. 2). 

4.6 Stížnosti na činnost školy 

Škola v průběhu školního roku 2019/2020 neřešila žádné stížnosti a nepracovala s žádnými 

informacemi, podléhajícími utajení. 

4.7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím za období školního roku 

• Celkový počet písemných žádostí o informace      0 

• Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 

• Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 

• Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona     0 

• Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

v archivu školy          0 
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5. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

5.1 Personální zabezpečení činnosti školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Zařazení  Jméno a příjmení poznámky 

Ředitelka školy Mgr. Dagmar Marešová  

Učitelky ZŠ Mgr. Lenka Vašatová  

Michaela Křivanová 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 

Vychovatelka ŠD Michaela Křivanová 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 

Vedoucí učitelka MŠ Zdeňka Burdová  

Učitelky MŠ Iveta Neradná  

Zdeňka Hinková do 4. 9. 2019 

Marie Dvořáková 5. 9. 2019 – 31. 3. 2020 

Asistentka pedagoga v MŠ Alena Doležalová 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 

Asistentka pedagoga v ZŠ Jiřina Fraňková  

Účetní školy Martina Fencíková  

Školnice ZŠ Edita Novotná  

Školnice MŠ Monika Kittlerová  

Obsluha plynových kotlů v ZŠ Edita Novotná  

Topič v MŠ Jiří Holoubek 1. 9. 2019 – 31. 5. 2020 

Vedoucí ŠJ Hana Rajská  

Kuchařka ŠJ Hana Rajská  

Nevyučená kuchařka ŠJ v MŠ Ilona Smrčková  

Nevyučená kuchařka ŠJ-výdejny v ZŠ Edita Novotná  

 

Údaje o pedagogických pracovnících 

funkce úvazek Pedagogická praxe Stupeň vzdělání 

učitelka 1,000 36 let VŠ 

učitelka 1,000 35 let VŠ 

učitelka 0,227 1 rok SŠ 

vedoucí učitelka MŠ 1,000 35 let SŠ 

učitelka MŠ 1,000 26 let SŠ 

učitelka MŠ 0,645 39 let SŠ 

vychovatelka ŠD 0,714  1 rok SŠ 
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent pedagoga úvazek praxe Odborná kvalifikace 

Asistent pedagoga v ZŠ 0, 637 1 rok 100 % 

Asistent pedagoga v MŠ 0,500 5 let 100 % 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci mateřské školy a třídní učitelky základní školy splňovali 

podmínku odborné kvalifikace podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V základní škole vyučovaly aprobovaně obě třídní učitelky a to všechny předměty: český 

jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu, vlastivědu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, 

výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. 

Výuka anglického jazyka ve 3. – 5. ročníku je vyučována pedagogickým pracovníkem se 

středoškolským vzděláním bez odborné aprobace pro výuku anglického jazyka. Získala 

certifikát na jazykové škole v Třebíči o absolvování jazykového kurzu, jazyk: Angličtina, 

úroveň A2. 

Výuka některých předmětů s výchovným zaměřením (výtvarná výchova a pracovní činnosti) 

byla vyučována pedagogickým pracovníkem se středoškolským vzděláním. 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51–důch. věk v důchodovém 

věku 

Celkem 

fyzické osoby 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 9 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

počet funkce úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní 0,250 SŠ 

1 vedoucí ŠJ 0,375 SŠ 

1 školnice v ZŠ 0,750 vyučena 

1 školnice v ZŠ 0,750 vyučena 

1 topič v MŠ 0,50 vyučen 

1 topič v ZŠ DPČ vyučena 

1 kuchařka ve ŠJ 0,750 SŠ 

1 nevyučená kuchařka ve ŠJ 0,500 vyučena 

1 nevyučená kuchařka ŠJ-výdejna 0,250 vyučena 

Odborná kvalifikace                                         % 

učitelky 1. stupně - třídní 100 % 

Učitelka ZŠ SŠ 

učitelky MŠ 100 % 

vychovatelka ŠD 100 % 
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6. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE. 

UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A VÝSLEDKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 

STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

6. 1 Zápis dětí k předškolnímu 

 

Zápis dětí do mateřské školy k novému školnímu roku 2020/2021 byl stanoven na období od 

4. 5. – 15. 5. 2020 a probíhal také bez přítomnosti dětí, pouze podáním žádosti zákonných 

zástupců k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

Ve stanoveném termínu nebyla podána žádná žádost k přijetí dítěte do MŠ. Dodatečně podali 

rodiče v červnu 2020 žádost o přijetí dítěte do MŠ Hodice od 1. 9. 2020, které bylo vyhověno. 

 

Zápis do mateřské školy 

Počet 

podaných 

žádostí 
celkem 

Počet dětí přijatých 

do mateřské školy 

u zápisu a u 

dodatečného zápisu. 

Odchod dětí do jiné 

MŠ během školního 

roku (stěhování, 

(rodinné důvody,aj.) 

Počet dětí, které 

odchází do 1. tříd ZŠ,  
z toho: 

Počet dětí s navrženým 

odkladem školní docházky, 

které zůstávají v MŠ 

ve školním roce 2020/2021. Hodice Třešť 

1 0 + 1 0 2 3 3 

 

 

6. 2 Zápis dětí k základnímu vzdělávání 

 

Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 proběhl bez přítomnosti 

dětí podáním žádosti zákonných zástupců od 1. 4. – 30. 4.  2019.  

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní 
docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021  
Praha, 18. 3. 2020 , Č. j.: MSMT-12639/2020-1 
Všem žádostem zákonných zástupců bylo vyhověno. 

 

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 2021/2022 

1 2 0 2 

 

6.3 Ukončení školní docházky a výsledky přijímacího řízení 

 

Během školního roku došlo ke změně ve stavu žactva v základní škole. 

Od 1. ledna 2020 byli přijati 2 žáci - sourozenci, kteří se přistěhovali do Hodic. Jeden žák 

nastoupil do 3. ročníku a 1 žák do 5. ročníku.  

Do mateřské školy byl zapsán sourozenec chlapců, který se přistěhoval s matkou do Hodic. 

 

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

V pátém ročníku V nižším ročníku 

celkem Z toho: ročník Počet žáků 

Víceleté 

gymnázium 

Telč 

ZŠ E. Rošického 

Jihlava 

(sportovní) 

ZŠ Třešť 

4 2 1 1 0 0 
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7. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY            

(historie, charakteristika, prostorové, materiální a hygienické podmínky) 

 

7.1 Historie školy                             

Škola v Hodicích bývala v chalupách za dvorem v čísle 63, kde se říkávalo u „Školků.“ 

Nynější budova byla postavena v roce 1811. Protože přibývalo dětí, byla v roce 1901 

započata jednání o rozšíření školy, která však byla opakovaně odkládána. První práce na 

stavbě školy č. p. 86 byly zahájeny 14. listopadu 1906, kdy byla vykopána cesta a studně.   

29. prosince 1907 byla škola vysvěcena p. Jedličkou, učitelem náboženství při zdejší škole a 

od Nového roku 1908 se ve škole začalo vyučovat.                  

 

7.2 Charakteristika školy   

KONCEPČNÍ CÍLE od 1. 9. 2014 – do 31. 8. 2019 

Tato koncepce školy vychází ze základních rolí, které škola má: 

▪ škola jako poskytovatel výchovy a vzdělávání, 

▪ škola jako zaměstnavatel, 

▪ škola jako součást života obce, 

▪ škola jako poskytovatel služeb, 

▪ škola jako příspěvková organizace z hlediska financování. 

 

Dlouhodobým cílem koncepce je pozitivní vzájemné soužití dětí i dospělých celé školy, 

s důrazem na hezké mezilidské vztahy a vzájemnou participaci jednotlivých součástí školy 

(základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny-výdejny. 

 

Základní školu navštěvovaly děti z Hodic a 1 dívka z Panenské Rozsíčky. 

Do mateřské školy dochází děti z Hodic, dále z okolních obcí Třeštice a také z nedaleké 

Třeště. Dopravní obslužnost z těchto míst je dobrá. 

 

Budova ZŠ se nachází u hlavní komunikace ve směru Jihlava – Třešť – Telč a je obklopená 

školní zahradou a novým školním hřištěm. 

 

Základní škola je dvoutřídní málotřídní škola s 1. – 5. ročníkem. Výuka probíhala ve dvou 

kmenových učebnách a žáci byli rozděleni do dvou tříd. 

 

Do školní družiny bylo zapsáno k 31. 10. 2019 celkem 18 dětí. 

 

Počty žáků ZŠ Hodice ve školním roce 2019/2020 a jejich rozdělení do tříd: 

K 30. 9. 2019 byl celkový počet 22 žáků.  

Od 1. 1. 2020 se přistěhovali do Hodic 2 žáci, kteří nastoupili do 3. ročníku a 5. ročníku. 

K 31. 8. 2020 byl celkový počet v ZŠ Hodice 24 žáků. 

 

Třída ročník Počet žáků 

celkem 

 

hoši 

 

dívky 

Integrovaní 

žáci 

I. třída 1. ročník 4 2 2 0 

 4. ročník 8 4 4 1 

Celkem I. třída  12 6 6 1 

II. třída 2. ročník 5 1 4 0 

 3. ročník 3 2 1 1 

 5. ročník 4 3 1 0 

Celkem II. třída  12 6 6 1 

Celkem ZŠ  24 12 12 2 
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7.3 Prostorové a materiální podmínky základní školy    

V budově ZŠ jsou v přízemí dvě prostorné učebny, dvě místnosti školní družiny a nově 

vybudované sociální zázemí pro žáky.  

Učebny jsou vybaveny dvoumístnými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Žáci sedí ve 

třídách tak, aby vyhovovala výška lavic výšce postavy.  

Součástí každé učebny je hrací koutek s kobercem, se stavebnicemi a hrami.  

Obě třídy jsou vybaveny klasickou tabulí a interaktivními tabulemi s notebookem, připojeným 

k internetu. Tato technika je využívána ve vyučování jak k prezentaci učiva, tak k jeho 

procvičování.  

Druhá třída je vybavena elektrickými klávesami a je využívána k hodinám hudební výchovy. 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova se vyučují v obou kmenových třídách.  

 

            
I. třída paní učitelky Mgr. Lenky Vašatové                           II. třída paní učitelky Mgr. Dagmar Marešové 

 

Ve třídách a ve ŠD mají děti k dispozici výběr stavebnic, deskových her a dalších hraček. Ty 

mohou využívat děti i během přestávek. Pro názornost výuky jednotlivých předmětů využívají 

učitelky nejrůznější učební pomůcky a výukové mapy. Pro výuku a procvičování učiva 

v jednotlivých předmětech jsou na počítačích nainstalovány výukové programy.  
 

Školní družina je vybavena televizí a DVD přehrávačem, v herně stojí i stolní fotbálek. 

                 
                                 

 Místnosti školní družiny            učebna                                                                   herna  

 

V 1. patře budovy je počítačová učebna s 10 novými notebooky, které byly zakoupeny 

z projektu „Šablony II ZŠ a MŠ “ a dalšími 10 pracovními stanicemi připojenými k internetu. 

Tato učebna je využívána zejména k procvičování a prohlubování učiva z českého jazyka, 

matematiky, anglického jazyka, ale i prvouky, přírodovědy a vlastivědy. V odpoledních 

hodinách i k relaxaci dětmi ze školní družiny.  



13 

 

V počítačové učebně se nachází dostatečně vybavená žákovská a učitelská knihovna.  

Zejména žákovská knihovna je doplňována novými knihami pro děti. 

 

                              
                                   Počítačová učebna se žákovskou a učitelskou knihovnou 

 

Stinnou stránkou je pouze to, že škola nemá vlastní tělocvičnu. Za příznivého počasí probíhá 

výuka tělesné výchovy na zcela novém školním hřišti, kde můžeme provozovat běh, míčové 

hry, šplh na tyči a na laně a skok do dálky. V případě nepříznivého počasí využíváme sál KD 

v Hodicích. Zde jsou využívány ke cvičení lavičky, žíněnky, gymnastická koza a další drobné 

sportovní náčiní.  

V zimním období se účastní téměř všichni žáci školy plavecké výuky v bazénu Evžena 

Rošického v Jihlavě. 

 

Vybavení k výuce a prvků školní zahrady vyhovuje normám ČSN EN a je ekologicky 

nezávadné. 

 

Budova základní školy je vytápěna dvěma plynovými kotli a v budově mateřské školy se 

nachází kotelna na tuhá paliva (dřevo a pelety). 

 

Nákup školních pomůcek  

Nové učebnice a učební pomůcky, hračky a didaktické pomůcky do ZŠ, MŠ a ŠD jsou 

převážně hrazeny z rozpočtu MŠMT, který je nám přidělen podle počtu dětí v daném školním 

roce. V tomto školním roce jsme zakoupily učebnice zejména pracovní sešity k výuce 

českého jazyka a matematiky zaměřené na rozvoj čtení s porozuměním a logického myšlení a 

dále nové knihy do školní knihovny, různé názorné pomůcky pro výuku.  

 

Učitelky si také na základě aktuálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků vyrábějí vlastní učební 

pomůcky a pracovní listy a při jejích výrobě využívají notebooky a školní laminátor.  

 

Hry, stavebnice a další pomůcky, které rozvíjejí logické myšlení, matematickou představivost, 

paměť, pozornost, a také přispívají k nácviku vhodných komunikačních dovedností mezi 

žáky, jsou dětmi využívány v hodinách, během přestávek a ve školní družině. 

 
Pracovní sešity, školní potřeby, materiály do výuky a do školní družiny dostávají žáci školy 

zdarma. Obec Hodice přispívá na nákup těchto školních potřeb do rozpočtu školy.  

 

Učební pomůcky, jak kupované, tak vlastnoručně vyráběné, jsou součástí vyučování a stále se 

doplňují, aby maximálně zefektivňovaly vyučovací proces.  

 

O prázdninách přibyly ve třídách,  na chodbě i stěnách v přízemí školy naučné polepy. 
Děti si mohou opakovat počítání, anglická slovíčka, abeceda a další učivo. 
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Při příchodu do školy nás vítají slovní druhy.        

 

 

                 
     

Opravy a rekonstrukce v budově základní školy  

Během školního roku a v průběhu letních prázdnin se tentokrát prováděly pouze drobné 

opravy. 

 

Opravy a rekonstrukce v budově mateřské školy  
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance a 

oprava sklepních prostor. 
  
7.4 Hygienické podmínky 

Základní škola 

Zásady dodržování hygienických podmínek jsou součástí Provozního řádu školy a 

vzdělávacích programů. Tyto zásady jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci školy. 

                                  
                              Sociální zázemí po rekonstrukci v roce 2017 

 

Během přestávek využívají žáci školy k relaxaci a odpočinku nejen hrací koutek s kobercem, 

ale i a za příznivého počasí mohou pobývat na školní zahradě a na školním hřišti pod dozorem 

učitelek. 
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Dbáme na dodržování pitného režimu. Žáci si nosí vlastní nápoje. Pití je jim dovolenou i 

během vyučování.  

V odpoledních hodinách ve školní družině zajišťuje pitný režim vychovatelka družiny; služba 

jídelny odnáší čaj nebo mléko po obědě ze školní jídelny, nebo vychovatelka dětem doplňuje 

pitný režim šťávou. 

Stravování pro žáky a zaměstnance školy zajišťuje školní jídelna, která je umístěna v budově 

mateřské školy. Do základní školy se převáží strava do školní jídelny - výdejny.  

V 1. patře je přizpůsobena původní kuchyň k výdeji stravy a nachází se zde také umývárna 

termonádob a sociální zázemí. 

 

                    
                                                     Školní jídelna – výdejna v ZŠ 
 

Během roku mají žáci možnost odebírat ve škole dotované mléko v rámci projektu Školní 

mléko a dále je zajištěn nedotovaných mléčných výrobků. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti dostávají jedenkrát týdně 

zdarma ovoce nebo zeleninu. 

 

Učitelky dbají na to, aby byly učebny dostatečně větrány, aby žáci při výuce nebyli 

přetěžování a jednostranně namáháni. Během výuky dochází ke střídání činností s využitím 

relaxačních prvků.  

Do výuky jsou zařazovány tělovýchovné chvilky. 

 

Mateřská škola 

V mateřské škole jsou výborné hygienické podmínky (zrekonstruované sociální zázemí pro 

děti), nové šatní skříňky a upravené učebny. 
 

                         
 

V rámci „pitného režimu“ mají děti v době svého denního pobytu v mateřské škole 

k dispozici v obou třídách nápoje (ovocné čaje, šťávy apod.). 
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Třída Pejsci                                                            třída Kočičky 

 

 

 
                                Šatna a schodiště 

 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

8.1 Základní vzdělávání žáků  

V 1. – 5. ročníku školního roku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu. Náš 

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „ŠVP ZV) je uložen ve škole na 

veřejně přístupném místě a je zveřejněn na webových stránkách školy www.hodice.cz.  

 

Na základě výchovně vzdělávacích strategií stanovených v ŠVP ZV a konkretizovaných 

v plánu práce se snažíme soustavně utvářet příjemné a klidné školní klima.  

Ve vyučování vytváříme tvůrčí a radostnou atmosféru, která je zásadním předpokladem pro 

maximální zapojení dítěte do procesu učení. Podporujeme spoluúčast žáků na chodu školy, 

společně tvoříme pravidla chování, která někteří bez problémů respektují a někteří se to 

postupně učí.  

Žáci si osvojují znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, učí se 

aplikovat znalosti a dovednosti do praktických situací.  

Nepracují jen s učebnicemi, ale vyhledávají informace v encyklopediích a na internetu.  

Efektivní výukové metody motivují žáky k zájmu o vzdělávání, k tvořivosti, týmové práci, ke 

vzájemnému respektu a pomoci; učivo si osvojují žáci činnostně prostřednictvím 

nejrůznějších učebních pomůcek.  

Často jsou zařazovány metody práce podporující čtení s porozuměním a rozvíjející kritické 

myšlení. Žáci se učí sami hodnotit výsledky své práce, prostřednictvím sebehodnotících listů 

se učí uvědomovat si vlastní pokroky během určitého časového období, učí se respektovat 

odlišnosti druhých, osvojují si zásady zdravého životního stylu.  

http://www.hodice.cz/


17 

 

Vedeme žáky k uvědomování si odpovědnosti za své jednání, k respektování jedinečnosti 

jednotlivce.  

Vytváříme co nejlepší podmínky pro žáky s výukovými, výchovnými nebo zdravotními 

obtížemi, ale i pro nadané žáky.  

 

Učitelky hodnotí žáky nejen známkou, ale průběžně i pomocí dalších motivačních prvků.  

Podporujeme žáky s různým druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, výtvarné, 

estetické apod. (účast na soutěžích, zájmové útvary, vystoupení pro veřejnost, projekty), 

nabídkou zájmových aktivit chceme také rozvíjet tvořivost a zájmy žáků a učit žáky účelně 

využívat volný čas.  

 

Vedeme žáky k citlivému vztahu k přírodě a ke všemu živému, svým přístupem motivujeme 

žáky k celoživotnímu učení a vštěpujeme jim základy ohleduplného jednání v duchu 

mravních norem společnosti.  

 

Žáci se již od prvního ročníku učí toleranci, respektu k názorům druhých a získávají 

komunikační dovednosti potřebné k vzájemnému porozumění. 

 

Výuka čtení probíhá na naší škole genetickou metodou. 

 

Výuka jazyka 

Na naší škole je vyučován anglický jazyk jako první cizí jazyk od třetího ročníku. Je mu 

vyčleněna časová dotace tři hodiny týdně ve 3. – 5. ročníku.  

Anglický jazyk je spjat také s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných 

hodinách, na akcích školy i v projektech. 

 

Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, výukové programy, 

pexesa a další materiály. Občas je i do hodin anglického jazyka zařazeno projektové 

vyučování.  

 

Formy výuky 

Snažíme se vyučovat moderními formami výuky, ve skupinách a pomocí názorného 

vyučování.  

Žáci pracují na počítačích, interaktivních tabulích, diskutují o učivu a mají k dispozici školní 

knihovnu, vybavenou krásnou i naučnou literaturou a encyklopediemi.  

 

Pedagogové ke svým přípravám využívají množství odborné literatury, ale především se 

opírají o své zkušenosti.  

 

K činnosti s žáky využíváme školských internetových portálů, výukových programů a mnoho 

vyučovacích hodin je vedeno s pomocí programů připravených na interaktivních tabulích.  

Při tvorbě a doplnění výchovně-vzdělávacího procesu spolupracujeme s Tvořivou školou, 

nakladatelstvím Fraus a mnoha dalšími organizacemi.  
 

Velmi výrazným prvkem vzdělávání v naší škole je spolupráce s mateřskou školou. Je mnoho 

prvků a motivů, kdy se předškolní a školní výchova prolíná. 

 

Žáky hodnotíme klasifikačním stupněm 1 – 5, žáky vedeme k hodnocení mezi sebou a 

k sebehodnocení formou diskuze, písemně, u mladších dětí i kresbou.  

Významným prvkem sledování výsledků vzdělávání je testování žáků vlastními prostředky a 

dále ve spolupráci se společností SCIO a zapojením žáků do velkého množství soutěží a 

olympiád (Matematický Klokan, Logická olympiáda).  
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8. 2 Integrovaní žáci  
Přehled o integrovaných žácích 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Počet integrovaných žáků (žáci s IVP) 0 0 1 1 1 
z toho počet žáků s asistentem pedagoga 0 0 1 0 0 
Počet žáků vyžadující speciální přístup (žáci bez IVP) 0 0 0 0 0 
Počet žáků, kteří čekají na vyšetření  0 0 0 0 0 

 
 

8.3 Přehled prospěchu žáků 

 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ 

V hodnocení žáků na vysvědčení jsme využívali hodnocení známkami.  

 

Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 přihlédli pedagogové v klasifikaci k výuce žáků 

distančně, jejich píli a splnění zadávaných úkolů. 

 

1. pololetí 

 

 

 

2. pololetí  

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

ročník 

Celkový 
průměrný 

prospěch 

1. 4 4 0 0 0 1,000 

2. 5 5 0 0 0 1,000 

3. 3 3 0 0 0 1,253 

4. 8 7 1 0 0 1,193 

5. 4 3 1 0 0 1,200 

Celkem  24 20 2 0 0 1,1292 

 

 

 

 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

ročník 

Celkový 
průměrný prospěch 

1. 4 4 0 0 0 1,000 

2. 5 5 0 0 0 1,000 

3. 3 3 0 0 0 1,250 

4. 8 6 2 0 0 1,361 

5. 4 3 1 0 0 1,275 

Celkem 24 21 3 0 0 1,11772 
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8.4 Přehled o chování 

1. pololetí 

ročník Počet  
žáků 

Pochvala  
Třídního učitele 

Pochvala  
Ředitelky školy 

Napomenutí  
Třídního učitele 

Důtka  
Třídního učitele 

Důtka  
Ředitelky školy 

1. 4 0 0 0 0 0 

2. 5 0 0 0 0 0 

3. 3 0 0 0 0 0 

4. 8 0 0 0 0 0 

5. 4 0 0 0 0 0 

Celkem  24 0 0 0 0 0 

 V 1. pololetí nebylo uděleno žádné výchovné opatření (pochvala), ani kázeňské přestupky. 

 

   2. pololetí 

 
ročník 

Počet  
žáků 

Pochvala  
Třídního učitele 

Pochvala  
Ředitelky školy 

Napomenutí  
Třídního učitele 

Důtka  
Třídního učitele 

Důtka  
Ředitelky školy 

1. 4 0 0 0 0 0 

2. 5 0 0 0 0 0 

3. 3 0 0 0 0 0 

4. 8 0 0 0 0 0 

5. 4 0 0 0 0 0 

Celkem  24 0 0 0 0 0 

 Ve 2. pololetí nebylo uděleno žádné výchovné opatření (pochvala), ani kázeňské přestupky. 

 

 

8.5 Přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin 

1. pololetí  

Zameškané hodiny 
ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

omluvené 40 183 86 113 166 

neomluvené 0 0 0 0 0 

Průměr na žáka 10,000 36,600 28,667 14,13 41,500 

  

2. pololetí  

Zameškané hodiny 
ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

omluvené 123 154 100 253 161 

neomluvené 0 0 0 0 0 

Průměr na žáka 30,75 30,800 33,330 31,63 40,250 
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8.6 Zjišťování výsledků vzdělávání  

8.6.1 Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí vlastních testů 

Třídní učitelky mají vypracované sady testů do českého jazyka a matematiky, které jsou 

zadávány žákům 2. – 5. ročníku na konci každého čtvrtletí.  

 

Z testů vyplývá, že výsledky žáků v naprosté většině odpovídají jejich studijním 

předpokladům, schopnostem, jejich hodnocení vyučujícími, klasifikaci na vysvědčení; 

studijní potenciál žáků je z velké většiny efektivně využíván.  

 

Při vyhodnocování výsledků aplikačních úloh je patrna nutnost neustále rozvíjet úroveň 

čtenářských dovedností žáků především v oblasti porozumění obsahu čteného textu.  

 

Je potřeba proto dbát na rozvoj čtenářských dovedností a kritického myšlení nejen v hodinách 

českého jazyka, ale i v předmětech jako je matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda a 

zařazovat cíleně do těchto předmětů práci s textem.  

 

Při vypracování delších testů mají žáci s poruchami pozornosti problém se soustředit a 

vykazují pomalejší pracovní tempo, proto jsou při vypracování těchto písemných prací častěji 

motivování k dokončení testu, je jim umožňován odpočinek a nabídnuta větší časová dotace 

na vypracování testu. 

 

V červnu 2020 proběhlo dotazníkové šetření v základní škole o spokojenosti rodičů a dětí ve 

škole a o průběhu vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol v důsledku COVID – 19. 

▪ dotazník pro rodiče 

▪ dotazník pro žáky 

▪ dotazník pro pedagogy 

Vyhodnocení dotazníků je uvedeno v příloze č. 1 

 

8.6.2 Zjišťování výsledků vzdělávání pomocí standardizovaných testů 

V tomto školním roce neproběhlo ověřování výsledků vzdělávání externím nástrojem. 

Důvodem bylo uzavření škol jako opatření proti šíření koronavirové nákazy. Tím se velmi 

změnil způsob vzdělávání napříč školami v ČR. To by ovlivnilo výsledky referenční skupiny 

škol, se kterými by se naše škola srovnávala. 

 

8.7 Péče o děti a žáky se specifickými poruchami učení a chování a žáky sociálně a 

zdravotně znevýhodněné 

Žáci vyžadující podpůrnou péči v oblasti učení i chování, kteří jsou integrovány v naší škole, 

jsou zařazováni do režimu specifických potřeb na základě vyšetření ve školském 

poradenském zařízení.  
 

Mezi podpůrná opatření patří pedagogická intervence (doučování, příprava na školu), péče 

asistenta pedagoga a podpůrná opatření realizovaná v rámci výuky (např. nákup pomůcek).  

Speciální péči žákům, jejichž podpůrná opatření zahrnují péči asistenta pedagoga, zajišťovala 

podporu jedna asistentka pedagoga (částečný pracovní úvazek), která byla přítomna ve 

většině vyučovacích hodin a zajišťovala asistenci podle individuálního vzdělávacího plánu.  

 

Ostatním dětem dle potřeby tvoříme plány pedagogické podpory. 

Škola monitorovala i žáky sociálně znevýhodněné a při jejich vzdělávání přijala taková 

opatření, aby i přes toto znevýhodnění byl jejich potenciál maximálně využit. 

 

Mimořádnou pozornost věnují vyučující také nemocným žákům, kterým je po dohodě s rodiči 

předáno probírané učivo a je jim po návratu do školy nabízena individuální pomoc. 
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8.8 Péče o talentované žáky 

Žáci mohou své nadání rozvíjet v množství školou a školní družinou nabízených zájmových 

útvarů a činností. Velká nabídka mimoškolních aktivit doplňuje možnosti péče o talentované 

děti. Své výsledky si žáci mohou poměřit při soutěžích vědomostních, literárních, výtvarných, 

tanečních a sportovních, pořádaných školou či obcí. 

 

V oblasti českého jazyka se učitelé snaží posílit zájem o četbu častými návštěvami do Místní 

knihovny. V provozu je i školní knihovna pro žáky.  

Žáci všech tříd se zapojují do třídního kola recitační soutěže, ti nejlepší postoupí do školního 

kola. Během školního roku učitelé se svými žáky navštěvují divadelní představení. V rámci 

školní družiny mohou svůj talent děti rozvíjet v pohybově-dramatických činnostech, kde si 

připravují několik tanečních a divadelních představení za rok. S nimi pak vystupují nejen ve 

škole před svými spolužáky, dětmi z mateřské školy, rodiči, ale i před veřejností. 

 

V oblasti anglického jazyka nabízíme žákům v rámci školní družiny seznámení s prvními 

anglickými slovíčky. 

 

V oblasti matematiky a logického myšlení se celé třídní kolektivy zapojují do soutěží 

Matematický klokan, někteří jednotlivci do Logické olympiády. 

 

Hudební nadání rozvíjí všichni žáci svůj talent v hodinách hudební výchovy, kde se každým 

rokem uskutečňuje třídní a školní kolo Zpěváček. Zájemci o dovednosti hry na hudební 

nástroj se mohou přihlásit do kroužku Hra na zobcovou flétnu. 

 

Výtvarně nadaní žáci mohou v rámci školní družiny rozvíjet svůj talent v tvorbě tradiční 

(malba, kresba) i méně tradiční (koláž, grafika, prostorové objekty apod.). Podílí se na 

výzdobě školy, výzdobě ve vestibulu obecního úřadu a v rámci výuky se zapojují do 

výtvarných soutěží.  

 

Sportovně nadaní žáci svůj talent rozvíjejí nejen v hodinách tělesné výchovy, při různých 

sportovních činnostech ve školní družině, ale jsou pro ně připraveny mimoškolní sportovní 

kroužky fotbal, tenis, zřizované při obci apod. 

 

 

8.9  Logopedická péče 

Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, jejichž cílem je individuální 

činnost s každým žákem, artikulační a dechová cvičení, náprava jednotlivých hlásek 

v průběhu dne.  

V tomto školním roce nebyla potřeba provádět individuální logopedickou prevenci. 

 

 

8.10 Účast na soutěžích 

Žáci měli v průběhu roku příležitosti porovnat své znalosti a dovednosti v různých školních,  

i okresních a krajských kolech soutěží. Pro soutěživé děti je to příležitost získat cenné 

zkušenosti a pokusit se uplatnit a zúročit svoje schopnosti. 
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A) Soutěže pořádané jinými organizacemi 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA                                        
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ          

         Pořádá Dětská Mensa ČR.  

 

 
Kategorie MŠ (předškolní věk) 

 

Celkem se v kategorii Kategorie MŠ (předškolní věk) do soutěže zapojilo 902 řešitelů,  
z toho v kraji Vysočina 52. 
 
 

Kategorie A1 (1. ročník ZŠ) 

 

Celkem se v kategorii Kategorie A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2059 řešitelů,  
z toho v kraji Vysočina  75. 
 
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) 

Celkem se v kategorii Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2771 řešitelů,  
z toho v kraji Vysočina  162. 
 
 
Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) 

Celkem se v kategorii Kategorie A (3.-  5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13843 řešitelů, z 
toho v kraji Vysočina  711. 
 

 

 

 

 

 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí  
(kraj) 

Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil  
(kraj) 

Kvantil  
(celkem) 

1. 7.- 12. 202.- 287 Randa, Jan MŠ 83.65 73.00 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí  
(kraj) 

Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil  
(kraj) 

Kvantil  
(celkem) 

1. 13.- 17. 476.- 660 Dufková,Kateřina 1.    81.33 72.46 

2. 38.- 41. 1184.- 1331 Biskup, Petr 1.    48.67 38.98 

Pořadí 
(škola) 

Pořadí  
(kraj) 

Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil  
(kraj) 

Kvantil  
(celkem) 

1. 50. – 52. 1528.- 1600. Biskupová, Bára 5.    92.97 88.71 

2. 53. – 54. 1601.- 1682. Hanzlíková,Veronika 3. 92.62 88.15 

3. 55. – 59. 1683.- 1784. Štěpánek, Jan 4. 92.12 87.48 

4. 179. – 184. 4422.- 4552. Kopejtka, Marek 5. 74.61 67.59 

5. 434. - 438. 9264.- 9427. Biskupová, Valérie 4. 38.82 32.50 
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8.11 Výukové celoškolní projekty, programy a aktivity 

 

V letošním školním roce byly pravidelné akce, které se měly na jaře uskutečnit, zrušeny 

z důvodu koronaviru COVID-19. 

 

→ Soutěž s panem Popelou (sběr papíru a PET víček)       

→ Třídění odpadů  

→ Recyklohraní 

→ Čistá Vysočina 

→ Dopravní výchova (pracovní listy, výukové materiály, 

výuka 2x ročně v Jihlavě) 

→ Základní plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku a 

ostatních žáků školy (krytý bazén E. Rošického v Jihlavě) 

Od 14. 11. 2019 - 30. 1. 2020 probíhala výuka dětí MŠ a žáků ZŠ Hodice na plaveckém 

bazénu E. Rošického v Jihlavě. Kurzu se účastnilo celkem 5 dětí z mateřské školy a 19 žáků 

základní školy. Na závěr všichni obdrželi "MOKRÉ VYSVĚDČENÍ" a ti nejlepší změřili své 

síly s dětmi z Růžené.  

→ Minimální preventivní program prevence rizikového chování               

→ Veselé zoubky 

(Projekt spadá do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a je 

realizován na 1. stupni naší školy v předmětech prvouka a 

přírodověda. Jde o komplexní výukový program péče o chrup, který 

je primárně určen pro prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ). 

→ Školní mléko 

→ Ovoce a zelenina do škol (v rámci výchovy ke zdraví) 

→ Hravě žij zdravě (Soutěž žáků 5. ročníku)    

 

 

Projekt „SPORTUJ VE ŠKOLE“ 

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně 

baví. Po skončení výuky probíhaly dvakrát týdně lekce, kde se děti 

učily základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal či fotbal. 

Zároveň také učitel tělesné výchovy rozhýbával školáky a školačky 

pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných 

sportovních aktivit.  

 
 
8.12 Péče o děti a žáky se specifickými poruchami učení a chování a žáky sociálně a 

zdravotně znevýhodněné 

Ve školním roce bylo evidováno 1 dítě v mateřské škole a 2 žáci v základní škole.  

 

V mateřské i v základní škole byl integrovaným dětem přiznán asistent pedagoga.  

Oba žáci v základní škole se na základě doporučení školského poradenského zařízení 

vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu. Jedenkrát týdně probíhala pravidelná 

reedukace s dyslektickou asistentkou. Na konci každého pololetí bylo zpracováno průběžné 

hodnocení péče o žáka s IVP. 

 

Škola monitorovala i žáky sociálně znevýhodněné a při jejich vzdělávání přijala taková 

opatření, aby i přes toto znevýhodnění byl jejich potenciál maximálně využit. 

Mimořádnou pozornost věnují vyučující také nemocným žákům, kterým je po dohodě s rodiči 

předáno probírané učivo a je jim po návratu do školy nabízena individuální pomoc. 
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8.13 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

EVVO se žáci přirozenou a nenásilnou formou zabývají jak ve vyučování, tak aktivitami ve 

školní družině. K těmto činnostem je využívána školní zahrada, okolí školy a blízké lesy. 

Mezi dlouhodobé cíle patří:                                                 

▪ využít každé příležitosti k vykonání prospěšné činnosti pro přírodu; 

▪ pečovat o čistotu přírodního prostředí okolo sebe; 

▪ být šlechetný ke slabším tvorům – pamatovat si, že síla není v násilí; 

▪ učit se znát přírodu a rozumět jejím zákonů;                                

▪ chovat se v přírodě tiše a nenápadně; 

▪ být přítelem všech živočichů;         

▪ radovat se z přírodních krás, ale neničit je; 

▪ střežit čistotu vod, pečovat o prameny a studánky; 

▪ seznamovat se s ohněm – zacházet s ním opatrně tak, aby nevznikl požár 

Ve škole úspěšně probíhá celoroční třídění odpadů. Na chodbě 

v přízemí jsou umístěny příslušné barevné kontejnery na plast, 

papír, PET víčka a sběrová krabice na baterie.  

Environmentální (ekologická) výchova prostupuje každodenním 

životem školy a všech žáků a zaměstnanců.  

Je neodmyslitelnou součástí školních akcí, běžné výuky, ale také   

                                         podpořena mnoha aktivitami.  

Všechny akce, které žáci během školního roku absolvovali, byly zaměřovány cíleně tak, 

abychom u nich vzbudili zájem o přírodu a místa, kde bydlí, aby rozuměli životnímu prostředí 

a aktivně se zapojovali do udržitelného rozvoje obce. 

Recyklační program „Recyklohraní“ je program, který si klade za cíl realizaci zpětného 

odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti 

nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.  

 

Žáci společně s paní učitelkami a ve školní družině s p. vychovatelkou plnili různé úkoly a za 

získané body byly do školy zakoupeny různé hry a didaktické pomůcky. 

  

Zdravé stravování                   

Podporujeme zdravý způsob života  

→ Mléko do škol 

→ Ovoce a zelenina do školy 

Schválený dodavatel školních 

projektů EU “Ovoce a zelenina do 

škol” a “Mléko doškol” pro 

podporu zdravé výživy dětí žákům 

dodává jedenkrát týdně rozmanitý     

sortiment s důrazem na kvalitu.  

 

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu." 

Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků 

u žáků základních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky buď zcela zdarma (neochucené) 

anebo s příplatkem (ochucené). 

 

 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ podporuje spotřebu ovoce 

a zeleniny. Školy se mohou podílet na výběru sortimentu 

formou hlasování.        

 

Ochutnávka exotického ovoce 
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Ve čtvrtek 31. října jsme měli možnost 

shlédnout program, zaměřený na život 

divokých zvířat v našich smíšených lesích. 

Po příjezdu autobusem před bránu zoologické 

zahrady si nás u pokladen vyzvedla milá a 

ochotná slečna, která nás následně provedla 

celým programem.  

 

 

 

 

Měli jsme možnost si procvičit paměť; děti hledaly spojitost plodů s daným jehličnatým, či 

listnatým stromem, podle určitých indicií (stopa, potrava, predátor) poznávaly lesní zvíře - 

kuna, sova, divoké prase, ježek, lýkožrout.  

Na dalším stanovišti jsme potrénovali naši bystrost. Ve smíšeném stromořadí jsme nacházeli 

různě umístěná zvířata. Poté jsme došli k poslednímu úkolu - vyzkoušeli jsme si pohled v dáli 

dalekohledem a v neposlední řadě jsme si poslechli krátký příběh o lese.  

Na závěr naše putování po zoo jsme měli krátkou procházku po pavilónech opic a plazů. Také 

se nám naskytla jedinečná příležitost uvidět krmení lachtanů. Některé děti si koupily drobný 

suvenýr a společně jsme opustili zahradu s velmi příjemným dojmem. 

 

 

 

8.16 Dopravní výchova 

Dopravní výchova je nezbytným prvkem 

našeho školního vzdělávacího programu, jenž 

vede žáky k bezpečnému chování v dopravních 

situacích a v silničním provozu. Mladší žáci si 

prohlubují dosavadní znalosti a vědomosti 

z mateřské školy a z domova, ve škole se 

seznamují s dalšími dopravními značkami, 

základními typy křižovatek, řízení silničního 

provozu a vhodným chováním v obci, při 

přecházení silnice, chůzi po chodníku apod., 

především z pozice chodce.  

 

Velká část výchovy probíhá přímo v hodinách prvouky a vlastivědy, další část ve školní 

družině. Starší žáci se učí orientovat ve složitějších dopravních situacích z pozice chodce, ale 

i cyklisty. Učí se poskytovat první pomoc a znát nejdůležitější telefonní čísla k přivolání 

odborné pomoci. 

 

Pravidelně dvakrát ročně se účastníme výuky na dopravním hřišti v Jihlavě. Areál je umístěný 

v parku pod City parkem. Děti se poprvé seznámí se světelnou signalizací, kruhovým 

objezdem a dopravními značkami.  

V pátek 13. září 2019 se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy na ZŠ Nad 

Plovárnou v Jihlavě. Pod vedením paní Nadi Bouchnerové absolvovali žáci teoretickou část 

výuky, ve které si zopakovali dopravní značky a seznámili se se základními pravidly 

silničního provozu. 

Jarní termín byl z důvodu COVID – 19 zrušen. 
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9. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

9.1 Hlavní oblasti primární prevence  

jsou blíže specifikovány v dokumentu Školní preventivní strategie prevence rizikového 

chování). 

Prevence rizikového chování byla v základní škole realizována během celého školního roku 

podle zpracovaného dokumentu s názvem Minimální preventivní program prevence 

rizikového chování (MPP). MPP navazuje na další školní dokumenty a směrnice, zejména 

Školní řád, Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy a další. 

 

Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí je především prevencí rizikového 

chování, jako jsou nadávky, fyzické ubližování, pomluvy, šikana, poškozování cizího 

majetku, „skryté“ záškoláctví s předstíráním zdravotních obtíží.  

Důležitým prostředkem primární prevence je přístup pedagogů k žákům.  

V naší škole máme stanoveny a pedagogickým sborem přijaty výchovné strategie, díky nimž 

se nám daří ve škole budovat příznivé sociální klima, kde se výše uvedené rizikové chování 

objevuje jen velmi zřídka. Drobné odchylky od žádoucího chování je nutno vždy včas 

monitorovat a řešit, aby nepřerostly v závažnější nežádoucí formy sociálně-patologických 

jevů.  

Na začátku školního roku jsou žáci vždy seznámeni se školním řádem, stanovujeme si 

společně se žáky jasná pravidla soužití ve škole, která jsou žáky přijímána jako prostředek 

k vytváření příznivé atmosféry, jistoty a bezpečí. 

 

9.2 Projekt 

Cílem tohoto projektu je předcházet rizikovým formám chování jako jsou vyčleňování 

jednotlivce z kolektivu, šikana, závislost na nelegálních látkách, intolerance a rasismus a to 

tím, že rozvíjíme u žáků vzájemnou toleranci, zdravé mezilidské vztahy, komunikaci, 

schopnost efektivně řešit konflikty. Vycházíme z předpokladu, že daleko účinnější je rozvíjet 

pozitivní formy chování u žáků než muset řešit již pokročilé projevy a důsledky rizikového 

chování. 

Programy jsou hodinové, každoročně v měsících prosinec – únor, po dobu plavecké výuky. 

Jsou vedeny formou diskuze, skupinové práce a zážitkového učení. Tento způsob vzdělávání 

využívá možnosti vykročení z našeho běžného prostředí ve škole i v rodině. 

 

Uvedená problematika je celoročně řešena formou zábavných her, besed a přednášek  

ve škole na téma: 

▪ udržování kamarádských vztahů 

▪ výchova ke zdravému způsobu života 

▪ komunikace s neznámými lidmi 

▪ zvládnutí konfliktů 

▪ schopnost vytvářet přátelské vazby ve třídě 

▪ pravidla bezpečného používání internetu 

▪ záškoláctví, jako jeden z nejvážnějších problémů ve školství 

▪ kouřím, piji, jsem dospělý – prevence zneužívání legálních drog, příčiny, vývoj závislostí 

▪ návykové látky (účinky, rizika) 

▪ můj žebříček hodnot 

▪ droga a životní hodnoty 

▪ zásady slušného chování, tolerance, zodpovědnosti za vlastní činy 

▪ ohleduplnost vůči ostatním aj. 

 

Možná proto, že se na naší škole cíleně věnujeme již několik let prevenci, nedochází u nás 

k projevům šikany mezi žáky a ani nebyl zaznamenán kontakt dětí s drogou. 
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PROJEKTOVÉ DNY PREVENCE U NÁS VE ŠKOLE 

Spolupráce s Policií ČR Jihlava 
V pondělí 20. ledna 2020 proběhl v základní škole 

preventivní program primární prevence Krajského 

ředitelství policie kraje Vysočina s nprap. Davidem 

Linhartem. Všichni žáci školy se zúčastnili 1. části 

nazvané "Už si poradím a budu pomáhat," ve které si 

formou prezentace a besedy zopakovali témata: 

Bezpečná cesta do školy, Kontakt s cizími lidmi, 

Sám doma a Volání na tísňovou linku.  

 

 

 

 

Druhé části nazvané "Internet" byli přítomni pouze 

žáci 4. a 5. ročníku. Dozvěděli něco více z témat 

Bezpečný internet, Sociální sítě, Komunikace po 

internetu, Bezpečné nakupování a Kyberšikana. Celý 

program byl pro žáky poučný a zajímavý. 

 

 

 

 

Program Kraje Vysočina  

„Prevence dětských úrazů“ 
Tento projekt je sice určen žákům 3. ročníku, ale 

tato oblast je pro bezpečnost dětí tak důležitá, že se 

snažíme besed a akcí účastnit se všemi dětmi 

školy.                                                     

Program Prevence dětských úrazů je určený pro 

první stupeň základních škol. Cílem programu je 

snížit množství a závažnost úrazů u dětí. 

 

Den "Prevence dětských úrazů" proběhl na naší 

škole v pátek 24. ledna 2020 se zkušenou 

lektorkou Kristýnou Pokornou.  

 
 

9.3 Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020 

Ve shodě s preventivní strategií státu pro resort MŠMT jsme se v naší škole snažili především 

o oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu rizikového chování.  

Mezi žáky převládala snaha o toleranci, vzájemnou pomoc a podporu.  

 

Drobné kázeňské problémy se dařilo řešit rychle a účelně, žáci sami byli vedeni 

k odpovědnosti za vlastní chování a nesení důsledků za případné prohřešky. Občasné 

problémy se dalo řešit domluvou bez odkladu a nedocházelo k závažnějším proviněním.  

 

Někteří žáci mají občas zápis v deníčku za zapomínání pomůcek. Jednotlivé případy se řešily 

individuálně, preventivní opatření např. ve formě kontroly zápisů domácích úkolů do deníčků, 

podpisů vzkazů rodičů či konzultace s rodiči byly přínosné, avšak ne zcela stoprocentní. 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, 

SPOLUPRÁCE 

 

Škola pokračuje ve vizi „tradiční“ podoby školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat 

kladné tradiční hodnoty: dobrá kázeň žáků, důraz na základní učivo, spolupráce s rodiči, 

otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů. Při předávání informací rodičům 

preferujeme osobní jednání a návštěvy rodičů ve škole. 

 

Pro žáky to znamená, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se 

děti daleko více naučí. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, 

zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se 

vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to však snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a 

plnění povinností. 

 

 

Prezentace školy: 

• základním zdrojem informací o dění ve škole jsou webové stránky školy, které jsou 

pravidelně v období školního roku aktualizovány; 

• k prezentaci školy také slouží nástěnky ve škole a skříňka na návsi; 

• práce dětí MŠ a žáků ZŠ jsou pravidelně také vystavovány ve vestibulu Obecního úřadu; 

• ve spolupráci se zřizovatelem žáci školy vystupují na akcích pořádaných obcí; 

• účast na soutěžích a olympiádách; 

• informace v médiích (Jihlavský Deník, Jihlavské listy); 

• hudební, kulturní, sportovní a zábavné akce s ostatními subjekty v okolí; 

• vydávání letáčků, pozvánek na akce 

 

 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 

2019/2020 proběhlo v pondělí 2. září  

v Základní škole Hodice.  

 

Již po před půl osmou se začali shromažďovat u 

školy chlapci a děvčata. Ti starší proto, aby si s 

kamarády popovídali o zážitcích z prázdnin a ti 

nejmenší čekali netrpělivě na své první zvonění.  

 

Slavnostní zahájení probíhalo pro všechny 

přítomné ve třídě paní učitelky Lenky Vašatové.  

 

 

Ředitelka školy přivítala starostu obce Ing. Josefa Bakaje, který každoročně vítá společně s 

třídní učitelkou ve škole nové prvňáčky (tento školní rok byli čtyři),  a dále pozdravila ostatní 

žáky i rodiče s přáním úspěšného  školního roku. 
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Dne 31. října v odpoledních 

hodinách jsme se společně sešli 

v ZŠ Hodicích. Děti si společně 

s rodiči, sourozenci či dalšími 

příbuznými vyřezávaly a 

dlabaly halloweenské dýně, 

které si velmi povedeně 

ozdobily.  

 

Velké poděkování patří paní Dufkové st., která přinesla všem přítomným ochutnat "napečené 

duchy," které všem moc chutnali.  

15. listopadu 2019 představili žáci základní školy své vystoupení pro seniory dětem a paní 

učitelkám z mateřské školy. Naše nejmenší nejvíce zaujala pohádka a písnička "O 

SMOLÍČKOVI," a gymnastické cvičení dívek. 

V sobotu 16. listopadu 2019 vystoupili se žáci základní 

školy v KD Hodice na setkání nazvaném 

"Svatomartinské setkání." Děti s paní učitelkou D. 

Marešovou a vychovatelkou ŠD sl. M. Křivanovou 

nacvičily vystoupení nazvané "O SMOLÍČKOVI." Děti 

z hudebního kroužku zahrály na flétničky 2 lidové 

písničky „PÁSLA OVEČKY V ZELENÉM HÁJEČKU“ 

a „NA TÝ LOUCE ZELENÝ.“ Dále zatančily moderní 

tanec „UŽ TROUBĚJÍ NA HORÁCH JELENI“ na píseň 

skupiny Maxim Turbulenc. Poté zahrály pohádku se 

zpěvem „O SMOLÍČKOVI.“  

A na závěr některé dívky předvedly gymnastické cvičení. 

Celé vystoupení se všem přítomným moc líbilo. 

  

 

 

 

V sobotu 30. listopadu 2019 udělaly radost děti 

mateřské a základní školy v Hodicích nejen 

svým příbuzným, známým, občanům Hodic a 

okolí, ale i paní učitelkám, které celé vystoupení 

s dětmi připravovaly. Zazněly vánoční a zimní 

koledy, básničky a také píseň Karla Gotta a 

Charlotty "Srdce nehasnou" v podání Kamilky 

Anderlové a Adama Roláka.   
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Jak už to každoročně chodí, i letos základní 

škola připravila vystoupení v sále KD Hodice 

dne 23. prosince, kterým přivítala Vánoce 

2019.  

V úvodu pan farář Damián Škoda všem 

přítomným připomněl tradici Betlémského 

světla, které přivezl s sebou. Poté děti pod 

vedením paní učitelky Dagmar Marešové 

vystoupily s příběhem "Betlémští pastýři" a 

zahrály vánoční koledy na flétničky. Na 

závěr jsme si mohli betlémské světlo odnést 

do svých domovů a těšit se na Ježíška.
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Knihtisk a písmo v naší historii 
 

 

V pondělí 30. září 2019 navštívili žáci základní školy 

s paní učitelkami Místní knihovnu v Hodicích. Paní 

Ivana Kalinová nás seznámila s prostorami nově 

zrekonstruované knihovny.  

 

Knihovna je velmi pěkně zhotovená, nabízí klidná 

zákoutí, kde se může čtenář ponořit do čtení.  

 

V knihovně se střídají každé pondělí dvě milé 

knihovnice, které jsou ochotné pomoci s 

vyhledáváním knih.  

 

Po příchodu jsme zhlédli několik slidů, které se týkaly počátků vzniku knih, respektive jak se 

vědomosti a události uchovávaly od samého prvopočátku vynalezení písma - pravěké malby, 

psaní do písku, hliněné destičky, svitky v Alexandrijské knihovně, vynález knihtisku, 

opisování knih v klášterech, až po dnešní moderní způsoby tištění knih. Dozvěděli jsme se 

také, jak se samotná knížka dělí - tělo, hřbet, předsádka, desky, přebal, aj. Zajímavostí a 

opravdovou kuriozitou je Pražské Klementinum - česká národní knihovna, která je podle 

všeho nejkrásnější knihovnou na světě. V hodické knihovně  si každý měl vybrat jednu 

knížku dle vlastního výběru, kterou si následně mohl prolistovat. Na samý závěr jsme se 

dozvěděli také o takzvaném Ex libris - z latinského překladu Z knih, jedná se o jakýsi podpis. 

Byl zpravidla k nalezení na předsádce, čtenář, či vlastník si tak značil, že se jedná o knížku, 

která je jeho vlastnictvím. Mnohdy byly tyto podpisy ilustrativně vyhotoveny. A my jsme si 

také mohli zkusit, jak by vypadal Ex libris v našem podání. Děti návštěva knihovny velice 

bavila a snad i malinko motivovala k návštěvě knihovny.  

 

27. 2. 2020 jsme navštívili vystoupení ZUŠ v Třešti. Žákyně a žáci hudebního oboru nás 

pozvali, abychom se podívali, jak to vypadá při jejich vyučovací hodině. Do pomyslné třídy 

postupně přicházeli žáci s různými hudebními nástroji. Někteří svůj úkol vzorně splnili, doma 

trénovali a zahráli nám krásnou skladbu. Jiní ale předvedli, jak to vypadá, když na nástroj 

netrénují. Jejich hra se nám nelíbila. V druhé části vystoupení jsme zhlédli pohádku Šípková 

Růženka. Děti z pěveckého oddělení si ji užívaly spolu s námi, krásně zpívaly. Nás navíc 

potěšilo, že jednou z účinkujících je naše "prvňačka" Káťa. Budeme se těšit na další pozvání.  
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Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským 

svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul.  

Děti zažily neobvyklý školní den. 31. 10. se sešly ráno 

ve strašidelných maskách. Ve školních lavicích tak 

vedle sebe usedly čarodějnice, víly, čarodějové, 

strašidla i duchové. Celé dopoledne věnovali 

halloweenským hrám, aktivitám a netradiční výuce v 

duchu halloweenu. V hudební výchově se naučili 

písničku "Pět malých dýní."  

 

 

V halloweenských maskách plnily děti stanovené 

úkoly. Celou atmosféru dokreslovala chodba, třídy a 

školní družina s tematickými obrázky.  

 

Všichni se nemohli dočkat odpoledne, až přijdou rodiče, sourozenci, známí a další příbuzní a 

začne "DÝŇOVÁNÍ."  

 

       

 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 stihl ještě 

před plaváním přijít do školy Mikuláš, 

čert a anděl. Protože byly asi děti 

hodné, odešel čert s prázdným pytlem. 

Děti zazpívaly připravenou písničku 

nebo přednesly básničku a za odměnu 

od Mikuláše dostaly balíčky sladkostí. 

Trojice potom odešla do mateřské 

školy, aby zjistila, jestli máme také 

hodné mladší děti. 

 

        

Předvánoční čas jsme si s dětmi ve škole připomněli adventní čas, zvyky a tradice. Poslední 

den před prázdninami jsme uspořádali besídku, kde nechyběly dárečky, kterými se děti 

vzájemně obdarovaly a také Ježíšek nadělil různé hry, knihy a stavebnice, které již tradičně 

rozbalovali páťáci.      
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Datum 

 
AKCE ŠKOLY – školní rok 2019/2020 

2. 9. 2019 
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 

 

13. 9. 2019 
Dětské dopravní hřiště Jihlava 

 

30. 9. 2019 

 

Místní knihovna Hodice (Knihtisk a písmo) 

31. 10. 2019 

 

ZOO Jihlava 

31. 10. 2019 

 

Projekt „Dýňování“ – spolupráce s rodiči 

16. 11. 2019 

 

„Svatomartinské setkávání občanů Hodic“ – vystoupení dětí 

30. 11. 2019 

 

Zahájení Adventu pro veřejnost – vystoupení dětí 

5. 12. 2019 

 

Čert, Mikuláš a Anděl ve škole 

10. 12. 2019 

 

Focení prvňáčků a ostatních dětí – JIHLAVSKÝ DENÍK 

16.12.-

5.1.2020 

Vánoční výstava výrobků ve Vývoji Třešť 

20. 12. 2019 

 

Vánoční besídka s rozdáváním dárků, zpěvem a recitací 

23. 12. 2019 

 

„Betlémské světlo“ – vystoupení dětí pro veřejnost 

20. 1. 2020 

 

Preventivní program spolupráce s Policií ČR Jihlava 

24. 1. 2020 

 

„Prevence úrazů“ – projekt pro 3. ročník 

27. 2. 2020 

 

Koncert v ZUŠ Třešť – hudební obor 

29. 2. 2020 

 

DM „Veselé zoubky“ 

30. 6. 2020 

 

Rozloučení s páťáky a přivítání budoucích prvňáčků. 

30. 6. 2020 

 

Ukončení školního roku 2019/2020. 
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11. INFORMACE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Vyhodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2019/2020 

 

Školní družina je školské zařízení, které poskytuje výchovu mimo vyučování. Výchova je 

společenský proces, a tedy i výchovu ve školní družině je třeba chápat jako součást nutné 

společenské reprodukce, nikoli jako hlídání dětí.  

 

Družina není pokračováním školního 

vyučování, pedagogická práce v ní má 

svá specifika – nabízíme žákům 

vzdělávání formou vzdělávacích, 

zájmových a volnočasových aktivit, 

relaxací a odpočinkem, výchovou a 

učením, individuální činností a 

motivačními projekty.  

 

Obecné cíle výchovy však zároveň 

musíme chápat v souvislosti s aktuálním 

stavem společnosti, v níž se výchova 

odehrává.  

 

 

Jedním z důvodů, proč žáci navštěvují školní družinu, je snaha čelit sociálně patologickým 

jevům ohrožujícím děti a vybavit je vědomostmi, dovednostmi a postoji pomáhajícími 

odolávat nástrahám, které současná doba připravuje.  

 

Program činností školní družiny je uzpůsobený do jednotlivých projektů, ty jsou následně 

podřízeny jednotlivým měsícům kalendářního roku. Celoročně se věnujeme tělesným, 

výtvarným, pracovním a dramatickým činnostem. Náměty pro tuto činnost čerpáme také z 

časopisů Můj vláček a Dráček, který jsme v letošním roce začali nově odebírat. 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali následujícím projektům: 

• Žáci 1. – 5. ročníku se věnovali programu „Dopravní gramotnost“. Tento program je 

věnován prevenci vzniku dopravních nehod a následných úrazů, znalostem s dopravní 

tématikou (dopravní značení, světelné značení, 

přechod pro chodce, cyklisté na pozemní 

komunikaci, aj). Průvodcem a pomocníkem při 

práci celým programem je nám časopis Můj 

vláček, jehož partnerem jsou České dráhy. 

Časopis Můj vláček vyhlásil Září měsícem, kdy 

se na železnici slaví, proto naším cílem bylo 

dozvědět se co nejvíce informací a zajímavostí ze 

světa dopravy. Bonusem pro nás je, že se tak děje 

hravou formou, která děti velice baví. 

• V rámci školní družiny proběhla celoroční hra na 

téma „Pexeso“. Žáci zapojili do hry nejen postřeh 

a rychlost při hledání dvojic obrázků, když proti 

sobě ve dvojicích hráli turnaje, ale také plnili 
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každý týden jeden z úkolů, které se týkaly především samotné historie vzniku Pexesa. 

Mezi otázkami nechyběl ani samotný autor Zdeněk Princ, který tuto hru vymyslel, děti ve 

spolupráci s rodiči hledali například, kdy se narodil, kolika let se dožil, jaké obrázky byly 

na jeho prvním pexesu znázorněny a další. Za každou správnou odpověď si každý ze 

zúčastněných vysloužil smajlíka. Hráč s největším počtem smajlíků obdrží sladkou výhru. 

A nejen to, také hráč, který nejčastěji vyhrál v turnaji dvojic, si jistě vyslouží odměnu. 

 

• Internetová soutěž „Recyklohraní“ je školní 

recyklační program pod záštitou MŠMT České 

republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků 

v oblasti třídění a recyklace odpadů. V letošním 

roce jsme se zajímali především o elektroodpad a 

jeho následnou likvidaci. I nadále děti přináší do 

školy drobná elektrozařízení a použité malé 

baterie (ozn. AA, AAA), které shromažďujeme na 

určeném místě. Tomuto projektu se naše škola 

věnuje již řadu let. V rámci soutěže také 

pravidelně plníme zajímavé úkoly, které jsou 

následně zaslány zpět a za které sbíráme body. 

Díky nasbíraným bodům si zpětně můžeme vybrat 

zajímavé ceny, které jsou do soutěže vloženy 

organizátory projektu. 

 

• Protože jsme již v minulém roce navázali spolupráci s místní knihovou, i letos jsme v tom 

pokračovali. Vloni jsme náš zájem upnuli na vznik knihtisku a samotnou knihu, kterou 

jsme si vyzkoušeli také vyrobit.  

V letošním školním roce jsme se pustili do 

projektu výroby vlastního komiksu. První 

návštěvou tohoto školního roku nás opět 

provedla p. Kalinová, která si pro nás 

v úvodu připravila uklidňující příběh ke 

čtení.  

Děti seděly a pozorně naslouchaly. Poté jsme 

se dozvěděli zásadní informace kolem vzniku 

komiksů. To jsme ještě netušili, že i my 

budeme tvůrci našeho komiksu.  

Děti postupně měly za úkol vymyslet si vlastní postavy, které zasadíme do děje a které 

budou náš komiksový příběh provázet od začátku až do konce.  

Mezi postavami nechyběly ani takové příšery jako krvelačná panda, sympaťák Assasín a 

jiné. Shodou okolností se nám náš komiks nepovedlo dokončit, neboť došlo k celoplošné 

karanténě a i knihovna, stejně tak jako další zařízení, musela být veřejnosti uzavřena. My 

přesto doufáme, že v příštím školním roce na toto navážeme a náš komiks zdárně 

dokončíme. 
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• V letošním roce jsme nezapomněli ani na sběr papíru. Oproti loňskému roku jsme projekt 

uzpůsobili jiným podmínkám. V předem určený den se na školní pozemek nechal přistavit 

objednaný velký kontejner, kam děti přinášely z domovů nasbíraný papírový odpad. Po 

domluvě s OÚ Hodice (Zřizovatelem) bylo obecním rozhlasem vyhlášeno přistavení 

kontejneru a i samotná veřejnost se dobrovolně mohla účastnit tohoto projektu. Nutno říci, 

že nás výsledek spíše zklamal. Z řad veřejnosti jsme očekávali výrazně vyšší účast, než 

jaká se nakonec dostavila. 

 

• Nezapomínáme také na další programy, které se dotýkají témat zdraví, zdravého životního 

stylu a s ním spojených hygienických návyků, bezpečnosti a prevence vzniku úrazů, 

popřípadě následné první pomoci. V letošním roce jsme věnovali pozornost též prevenci 

šikany a kyberšikany. Preventivní programy jsou zároveň součástí i jednorázových akcí. 

Jde například o tyto akce – vánoční besídky, dětský karneval, program ke Dni matek, Den 

dětí, sportovní soutěžení, besedy, či akce s rodiči.  

 

Nutno podotknout, že v letošním školním 

roce jsme na těchto akcím byli mírně 

ochuzeni z důvodu světové koronavirové 

krize, neboť v této době byla zavírána 

školská zařízení a výuka žáků probíhala 

distanční formou. K tomu se pojilo i 

rušení všech veřejných akcí. Nicméně 

budeme doufat, že tato situace je již za 

námi.  

 

 

 

 

Z výčtu programů a aktivit, které se nám do té doby 

podařily uskutečnit, hovoříme o těchto – podzimní 

vystoupení pro seniory, Halloweenské dýňování, 

výstava výrobků s vánoční tématikou ve Vývoji 

v Třešti, zimní radovánky na sněhu, beseda s paní 

Janou Biskupovou a její kosmetické okénko a školní 

dětský karneval.  

 

 

 

To byla také poslední akce pro děti, kterou jsme stihli uspořádat. Dále následovaly jarní 

prázdniny a po nich nám byl oznámen verdikt zavření škol kvůli prevenci šíření nákazy a 

ochraně zdraví rodinných příslušníků. Tato skutečnost nás ale nijak nezastavila v plánování 

programů pro příští školní rok a my se pokusíme dohnat, co jsme nestihli.  

 

Protože se nám nepodařilo uskutečnit všechny plánované aktivity, na příští školní rok se 

mohou žáci těšit například na návštěvu místní hasičské zbrojnice. S velitelem útvaru jsme 

domluveni na prohlídce budovy a hasičské techniky. Děti se mohou jistě těšit na to, že si 

techniku vyzkouší na vlastní kůži. Věřím, že se určitě pobavíme a zažijeme mnoho pěkných 

zážitků. 
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

datum 
NÁZEV AKCE 

16. 9. 2018 Otevření víceúčelového hřiště 
2. 10. 2018 Sběr papíru po obci 
25.- 26. 10. 2018 Halloweenské výrobky pro Dětské centrum Jihlava 
27. 10. 2018 Lípy Vysočiny 
31. 10. 2018 Halloween - dýňování s rodiči 
10. 11. 2018 Svatomartinské setkání – taneční vystoupení 
28. 11. 2018 Návštěva místní knihovny 
1. 12. 2018 Advent 
4. 12. 2018 Beseda s panem starostou 
17. 12. 2018 Vánoční výstava ve Vývoji v Třešti 
19. 12. 2018 Návštěva místní knihovny 
21. 12. 2018 Vánoční besídka 
23. 12. 2018 Betlémské světlo – vystoupení v KD 
30. 1. 2019 Návštěva místní knihovny 
27. 2. 2019 Návštěva místní knihovny 
1. 3. 2019 Dětský karneval v ZŠ 
1. 4. 2019 Aprílový den – den naruby 
3. 4. 2019 Návštěva místní knihovny 
9. 4. 2019 Beseda o divadle s p. Semrádovou  
11. 4. 2019 Plyšákový den 
30. 4. 2019 Čarodějnický den 
14. 5. 2019 Besídka ke Dni matek 
21. 5. 2019 Besídka pro členky Klubu seniorů v Hodicích 
23. 5. 2019 Sběr papíru po obci 
29. 5. 2019 Návštěva místní knihovny 
25. 6. 2019 Výlet do Telče 

 

                                   Vypracovala: Michaela Křivanová, vychovatelka školní družiny 

 

Akce školní družiny (týdenní, celoroční) 

RECYKLOHRANÍ 

 S rýmy nejsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra 
 Člověče, nezlob se a recykluj! 
TŘÍDÍME ODPAD 
 Sbíráme papír s panem Popelou – celoroční soutěž 
 Sbíráme PET víčka pro Elišku Biskupovou 
 Sbíráme hliníkové obaly 

CELOROČNÍ HRA - AHOJ ČESKO 

Cestujeme pastelkovým vlakem BOHEMIA EXPRES po 14ti krajích České republiky).  
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11. Informace o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020 

Obsah :  

1. Charakteristika školy 

2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 

3. Výchovně vzdělávací práce 

4. Hodnocení aktivit školy 

5. Spolupráce  

6. Údaje o pracovnících MŠ 

7. Oblast materiálního vybavení a oprav  

8. Závěry pro práci v příštím roce 

 

1. Charakteristika školy 

• Název : Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace     

• Adresa školy : Hodice 130, Třešť 589 01 

• Zřizovatel : Obec Hodice 

• Provoz školy : 6.00 – 16.00 hodin 

• Počet tříd : 2  

• Celkem zapsaných dětí : 26 

• Počet pedagogických zaměstnanců : 4 

• Počet provozních zaměstnanců : 4 

 

2. Demografický vývoj , změny zaznamenané v průběhu školního roku    

• Počty v jednotlivých třídách : ve třídě Kočičky zapsáno 13 dětí, ve třídě Pejsci zapsáno 13 

dětí, všechny děti s celodenní docházkou, žádné dítě s odkladem školní docházky, 1 dítě 

s podpůrnými opatřeními. 

• Změny v počtu dětí během roku : k žádné změně nedošlo. 

• Výsledky zápisu dětí k novému školnímu roku : k zápisu se dostavil 1 zákonný zástupce, 

přijato bylo 1 dítě. 

• Počty odcházejících dětí: do ZŠ odešlo 5 dětí. 

• Počet dětí s navrženým odkladem školní docházky : 3 děti z důvodu návrhu rodičů a 

výsledku vyšetření pedagogicko-psychologické poradny 

 

3. Výchovně vzdělávací práce 

 

Předškolní vzdělávání probíhalo na naší škole prostřednictvím Školního vzdělávacího 

programu s názvem „ Čtyři roční barvičky pro Pejsky a Kočičky“ a Třídních vzdělávacích 

programů v návaznosti na ŠVP.  

Třídní programy byly otevřené dokumenty, které se mohly v průběhu roku doplnit nebo části 

vyjmout, upravit. Skládaly se z integrovaných bloků, zpravidla týdenních. 

Důraz byl kladen na prožitkové učení a na činnosti v koutcích. Byly zařazovány frontální 

činnosti pohybové a hudební. Dle potřeb a možností byla využívána možnost individuální 

práce s dítětem. Na tvorbě programů jednotlivých tříd se zásadně se odrážel věk a možnosti 

dětí včetně jejich adaptace.  

Rozvržení dne bylo pro děti zajímavé, podnětné, poučné a zejména propojením slova, hry, 

hudby, pohybu a výtvarných činností byla rozvíjena každá osobnost dítěte. Do činností se děti 

zapojovaly dle zájmů a nálady. V žádném případě nebyly do činností nuceny, ale učitelky se 

snažily děti vhodně motivovat, aby se do nich zapojily.  
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Učitelky měly možnost během vzdělávání využívat pomůcky a materiál dostupný v MŠ a 

využívaly i materiály přírodní. Učily děti užívat předměty denní potřeby a hygienické návyky. 

Po koronavirové pauze byl kladen velký důraz na hygienu dle pokynů daných Ministerstvem 

školství a naší vlády. 

 

LOGOPEDIE : důraz byl kladen na prevenci v oblasti řeči ve spolupráci s SPC Březejc 

 

PŘEDŠKOLÁCI : snažili jsme se maximálně připravit předškolní děti na přechod do první 

třídy, používali jsme moderní výukové a vzdělávací pomůcky 

 

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI : věnovali jsme pozornost mimořádně nadaným 

dětem a respektovali potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažili jsme se 

vytvářet respektující prostředí pro všechny, věnovali jsme se všem bez rozdílu. 

 

POHYBOVÉ AKTIVITY : podporovali jsme různé formy pohybu pro zdravý vývoj dětí, 

protože nám samotným je pohyb velmi blízký a svoje nadšení ze sportu jsme se snažili dětem 

předat. 

 

DVOULETÉ DĚTI : dbali jsme v plné míře na kvalitní péči o nejmenší děti, snažili jsme se 

jim usnadnit adaptaci, nabídnout vhodné hračky a činnosti odpovídající potřebám jejich věku. 

Starší děti byly vedeny k tomu, aby jim pomáhaly a chovaly se k nim přátelsky. 

             

Termíny porad  

Pedagogické rady :  18.11.2019, v měsíci dubnu z důvodu epidemie zrušena 

Provozní porady :  23.8.2019, 6.2.2020, 16.3.2020 (mimořádná důvod Covid) a 23.6.2020 

Třídní schůzky :   11.9.2019, 30.9. 2019 (host p. doktorka Křivánková),  

10.12.2019 s vánoční besídkou 

 

4. Hodnocení aktivit školy 

Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnilo méně akcí pro děti, za což může epidemie 

koronaviru. Většina akcí se stačila uskutečnit v prvním pololetí školního roku. Za některými 

akcemi jsme cestovali vlakem nebo autobusem do nedaleké Třeště, některá divadelní 

představení se uskutečnila přímo v MŠ.  

 

Ve druhém pololetí byla většina  nasmlouvaných akcí a výlety zrušeny. 

Uskutečněná  představení : 

• 2.10.  Hugo a Fugo 

• 2.12.  divadlo Malvína s „Pohádkou o Smolíčkovi“ 

• 11.12. divadlo Krejcar 

• 20.1. Kouzelník s balónkovou show 

• 28.2. Výchovný koncert ZUŠ Třešť 

• 3.3. Kašpárkova rolnička 

 

Výlety pro děti : 

• 31.10. ZOO a PODPOVRCH Jihlava (hrazeno ze Šablon II.) 

Další akce : 

• Plavecký výcvik pro předškolní děti společně se školami Hodice a Růžená 

• Vánoční besídka s nadílkou 

• Karneval ve školce 

• Návštěva místní Knihovny 

• Zapojení do výtvarné soutěže Mikroregionu Telč 
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Akce pro rodiče a veřejnost : 

• 30.11. Vystoupení před Kulturním domem k zahájení Adventu společně se žáky ZŠ 

• 10.12. Besídka pro rodiče s vystoupením 

• Vánoční výstava ve Vývoji Třešť 

 

Rodiče měli také možnost zakoupit sérii fotografii svých dětí. Focení proběhlo v měsíci říjnu 

na podzimní téma. 

 

5. Spolupráce 

 

• Zakládali jsme si na úzké spolupráci s rodiči, dobrými a upřímnými vztahy. Vytvářeli 

jsme i díky nižším počtům dětí ve třídách rodinné prostředí přímo v MŠ, což někteří 

rodiče velmi oceňují.  

• Pro dobrou spolupráci s rodiči fungovala Školská rada, kterou svědomitě plnili zástupci z 

řad rodičů, zaměstnanců MŠ a ZŠ. V letošním roce pokračovala ve funkci za MŠ paní 

Randová. 

• Ve spolupráci s rodiči se nám nejvíce osvědčily pravidelné denní kontakty při příchodu 

nebo odchodu dítěte. Většina rodičů si zvykla denně krátce pohovořit s učitelkou, sdělit si 

navzájem poznatky o dítěti, jeho pokrocích, potřebách nebo problémech. Učitelky tak 

postupně poznaly celé rodinné zázemí dítěte a mohly tak reagovat na jeho přání nebo 

vyprávění a podněcovat jeho rozvoj ve všech oblastech. Rodičům byly nabídnuty 

individuální schůzky každou první středu v měsíci, zůstaly však bez ohlasu. 

• Pořádali jsme opět společné akce s rodiči, které si získaly velkou oblibu. Jednou z nich 

byla vánoční tvořivá dílna s vystoupením dětí. Slavnost spojená s pasováním školáků se 

díky koronavirové epidemii odehrála bez účasti rodičů. Dále nás navštívila paní doktorka 

Křivánková, která vysvětlila rodičům význam prevence zdraví a nabídla jim účast 

v projektu na podporu imunity dětí. 

• Velmi dobrá a oboustranně prospěšná pro děti i pedagogy byla spolupráce se ZŠ Hodice. 

• Společně konané akce (společné vystoupení k Adventu, výlet do ZOO Jihlava v rámci 

Šablon 2., plavecký výcvik v Jihlavě, společné cesty na vystoupení ZUŠ v Třešti apod.) 

byly dobrou přípravou budoucích prvňáčků do ZŠ. 

• Dále jsme navázali na letitou spolupráci s MŠ Radkov při společném plánování 

divadelních představení v prostorách naší MŠ. Dorazili k nám vlakem a my jim poskytli 

příjemné zázemí. Také jsme tím ušetřili nemalé finance za vstupné a prohloubili přátelství 

dětí z obou školek. Paní učitelky si také mohly předat cenné zkušenosti ze své práce 

Bohužel opět kvůli koronaviru se uskutečnila pouze jedna společná akce. 

 

 

6. Údaje o pracovnících 

 

• Personální obsazení 

Vedoucí učitelka : Zdeňka Burdová 

Pedagogičtí pracovníci :  Iveta Neradná , Marie Dvořáková  

Asistent pedagoga a školní asistent : Alena Doležalová 

Provozní zaměstnanci : Monika Kittlerová, Jiří Holoubek 

Školní jídelna : Hana Rajská, Ilona Smrčková 

 



41 

 

• Kvalifikace, studium 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali podmínku odborné kvalifikace podle § 3 odst. 1 

písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu roku se učitelky dále vzdělávaly jak formou samostudia, tak účastí na akcích 

pořádaných NIDV hrazených z projektu Šablony 2. 

Učitelky se také aktivně podílely na akcích prezentujících MŠ na veřejnosti (výzdoba KD a 

rozsvěcení vánočního stromu). Ostatní akce byly vzhledem k epidemii Covid 19 zrušeny. 

 

 

7. Oblast materiálního vybavení a oprav 

 

Třídy byly po materiální stránce dobře zabezpečeny, poskytnuté finance byly dostačující. 

Z projektu Šablony 2. byl zakoupen didaktický materiál na téma „Příroda kolem nás“ 

společně pro obě třídy a stavebnice Magformers do každé třídy. 

Dále byly pořízeny do šatny nové lavičky, koberec do třídy Pejsci (starý už nevyhovoval 

bezpečnostním předpisům), police do třídy Kočiček a nový mobilní telefon. 

Na vánoce byly zakoupeny nové hračky, které děti našly pod stromečkem. 

V druhém pololetí se nakupovaly hlavně dezinfekční potřeby a vše potřebné k dodržování 

hygienických předpisů během koronavirové epidemie. 

V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce WC pro zaměstnance a oprava sklepních 

prostor. 

 

 

8. Závěry  pro práci v příštím školním roce 

 

Mateřská škola je místem, kde se děti učí hrou a získávají potřebné zkušenosti. Naším 

záměrem je vytvářet podnětné a inspirativní prostředí umožňující dětem vlastní seberealizaci. 

Důležité je, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, rodiče prožívali s nimi jejich život 

s nadšením a paní učitelky naslouchaly přáním rodičů a snažily se jim dle možností vyjít 

vstříc. Proto budeme v novém školním roce klást důraz na to, abychom společně naplnili níže 

uvedené body: 

 

• Pokračovat v práci podle ŠVP „Čtyři roční barvičky pro Pejsky a Kočičky. 

• Pokračovat v kvalitní výchovné činnosti při práci s jedním dítětem s podpůrnými 

opatřením za podpory asistenta pedagoga (4 hodiny denně). 

• Nadále získávat poznatky samostudiem a na odborných seminářích, dočerpat finance ze 

Šablon II. 

• Připravit kvalitně předškoláky k úspěšnému vstupu do ZŠ. 

• Nadále vytvářet přátelskou atmosféru, usměrňovat nepřiměřené chování děti vhodnou 

motivací, klidem a osobním příkladem. 

• Zaměřit se na logopedickou prevenci, pokračovat nadále ve spolupráci s SPC Březejc. 

• Rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí. 

• Pokračovat ve vedení portfolií, doplnit je ve spolupráci s rodiči o úspěchy dětí doma. 

• Vést dětem diagnostická portfolia Predict a průběžně je doplňovat. 

• Prezentovat svoji práci jak při styku s rodiči, veřejností i na internetu v souladu s GDPR 

• Využít zpětné vazby a podnětů ze strany rodičů, nebát se však vhodnou formou s nimi 

promluvit i na případné nepříjemné téma. 

• Dodržovat nadále zvýšená hygienická opatření v souvislosti s pandemií Covid 19 a řídit se 

dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. 
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FOTODOKUMENTACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020 

 

 

 

Divadelní představení ve školce 

 

      
 

 

 

 

Spolupráce s paní Kalinovou 

      
 

 

 

 

Plavecký výcvik 
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Cvičíme jógu s lektorkou         

                                                           

      
 

 

 

Mikuláš v MŠ 

 

      
 

 
 

 

Vánoční nadílka                                                                 
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Betlém                                                                                Zima za oknem 

 

      
 

 

Tři králové                              Pohádka ve škole 

      
 

 

 

Pod POVRCH a ZOO Jihlava 
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Kouzelník v MŠ 

      
 

 

 

Závody v orientačním běhu 

              
            

 

 

Náš vzkazovníček v době uzavření MŠ z důvodu epidemie 

 

 

 

 

 

 

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zdeňka Burdová, vedoucí učitelka MŠ 

             

 



46 

 

12. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH 

PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

  

12.1      

Na základě plánu DVPP a stanovení priorit pro školní rok 2019/2020 byly vzdělávací akce 

zaměřeny zejména na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, na prohloubení odbornosti 

učitelů ve své specializaci, zejména v oblasti environmentální výchovy, matematické 

gramotnosti, rozvoj grafomotorických dovedností, polytechnického vzdělávání a výchovy ke 

zdravému životnímu stylu, na zkvalitnění a modernizaci vyučování, inkluzivní vzdělávání a 

na práci se žáky se specifickými poruchami učení. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během 

roku aktualizuje dle potřeby školy a nabídky NIDV nebo Vysočina Education v Jihlavě. 

 

Vedoucí pracovníci se zapojili do seminářů zaměřujících se na realizaci Šablon II, změnu 

financování regionálního školství od 1. 1. 2020, hodnocení vzdělávání dětí a žáků apod. 

 

Získané poznatky aplikují účastníci v pedagogickém procesu a ostatní spolupracovníky 

pravidelně seznamují se získanými poznatky. 

 

Jméno a příjmení 
Pracovní zařazení 

Druh akce Datum 
Časová 

dotace 

Organizátor a  
místo akce 

Dagmar Marešová 
 

ředitelka školy 
učitelka ZŠ 

Způsob nového financování 

v mateřské škole od 1. 1. 

2020 

 

30. 9. 2019 
 

Kraj Vysočina, 

Žižkova 57 
Jihlava 

Zdeňka Burdová 
 

vedoucí učitelka MŠ 
 

 

Jóga pro děti 
Tvořivá geometrie 

v předškolním vzdělávání 

 

14. 10. 2019 
 

NPI ČR 
Zborovská 3 
Jihlava 

Jóga pro děti 
 

 

16. 10. 2019 
 

Jihlava 
Efektivní využití MS 

Office pro pedagogy 
29. 1. 2020 NPI ČR 

Zborovská 3 
Jihlava 

Ředitel malotřídní školy – 

diplomat řídícího procesu 
12. 2. 2020 NPI ČR 

Zborovská 3 
Jihlava 

Iveta Neradná 
 

učitelka MŠ 
 

Rozvoj čtenářské 

pregramotnosti 

v předškolním vzdělávání 

 

22. 11. 2019 
NIDV 
Zborovská 3 
Jihlava 
 

 

Školení pro nepedagogické pracovníky absolvovaly  vzdělávací program: 

Školení hygienického minima, zásady SCHP a systému HACCP 

 

pracovnice školní jídelny: 

Hana Rajská, vedoucí ŠJ a kuchařka 

Ilona Smrčková, nevyučená kuchařka ŠJ 

Edita Novotná, nevyučená kuchařka ŠJ – výdejny 
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12.2 Samostudium 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona). 

Všichni pedagogičtí pracovníci se v rámci samostudia vzdělávají z těchto zdrojů:  

▪ odborné a pedagogické časopisy (Informatorium, Pastelka, Předškolák  

▪ odborná literatura v učitelské knihovně  

▪ Nápadník pro mateřské školy  

▪ Metodický portál MŠMT pro učitele  

▪ Internet 

 

 

13. ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Hodice, č. 25/2005 ze dne 9. 11. 

2005. 

 

Členové Školské rady se schází během školního roku, aby projednali záležitosti, týkající se 

školy (Dokumentace, GDPR, připomínky a náměty). 

 

Členové školské rady se ve školním roce 2019/2020 sešli pouze 24. 10. 2019. 

V důsledku COVID – 19  byla plánovaná schůzka na jaře 2020 zrušena. 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala v tomto složení: 

Jmenovaní za obec Hodice Ing. Miroslava Štěpánková 

Mgr. Blanka Pátková 

Jmenovaní za pedagogy Zdeňka Burdová 

Mgr. Lenka Vašatová 

Jmenovaní za zákonné zástupce Ivana Kalinová, Bc. 

Eva Randová 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019, projednala 

návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020, vyjádřila se k rozboru hospodaření za kalendářní rok 

2019, projednala inspekční zprávy, kontrolní zápisy, úpravy a dodatky směrnic a dále 

projednala mimo jiné: Zápis žáků do 1. tříd, zápis dětí do MŠ, komunikaci školy s rodiči a 

veřejností, prezentaci školy na veřejnosti.  

 

 

14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

14.1 Inspekční činnost 

Ve školním roce 2019 / 2020 neproběhla inspekční činnost ve škole. 

 

14.2 Ostatní kontroly 

 

14.2.1 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, Jihlava 

Termín kontroly: 14. 1. 2020 

KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě:  
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Místo kontroly:  
Základní škola, Hodice 86 

Školní družina, Hodice 86 

Školní jídelna – výdejna, Hodice 86 

Mateřská škola, Hodice 130 

Školní jídelna, Hodice 130 

Školní jídelna, Hodice 130 

 

Předmět kontroly:  
Plnění povinností stanovených v nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, zákoně č. 

65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení (EU) č. 1169/2011., o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kterým 

se požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy, ve vyhlášce č. 

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické 

limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb. 

 

Závěr:  

Viz PROTOKOL O KONTROLE, Č. 507 / 20 / 777              ze dne 15. 10. 2020 

 

14.2.2 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Bratří Čapků 5520/18, Jihlava 

Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a 

výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o 

platbách pojistného. 

 

Závěr:  

Viz PROTOKOL O KONTROLE, Č.j.: VZP – 20 – 01704212 – J838   dne 14. 5. 2020 

 

 

14.2.3 Okresní správa sociálního zabezpečení Brtnická 25, Jihlava 

Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. 

Kontrolované období: od 1. 4. 2017 – 31. 7. 2020. 

Termín kontroly: 17. 8. 2020 

Závěr:  

Viz PROTOKOL O KONTROLE, Č.j.: KHSV/00616/2020/JI/HDM/Mar   dne 21. 1. 2020 

 

 

14. 3 Veřejnosprávní kontrola 

Dne 20. 2. 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy Obec Hodice. 

Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Předmět kontroly: kontrola hospodaření podle rozpočtu, efektivnost a účelnost. 

 

Závěr: Na základě rozboru nákladů a výnosů za uvedené období nebylo zjištěno neúčelné 

nakládání s finančními prostředky od zřizovatele. Finanční prostředky byly využity 

v souladu s plánovaným rozpočtem. 

Na žádost ředitelky ZŠ a MŠ byl rozpočet školy navýšen na chybějící platy zaměstnanců 

organizace rozhodnutím zastupitelstva ze dne 26. 11. 2019. 

Zprávy o provedených kontrolách jsou založeny v dokumentaci školy. 
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15. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018 

 

Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací.  

Provozuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu-

výdejnu.  

 

Zřizovatel: Obec Hodice 

Forma hospodaření: příspěvková organizace  

 

Škola neprovozuje doplňkovou činnost.  

 

 

HLAVNÍ ČINNOST je řízena dvěma rozpočty:  

a) rozpočet zřizovatele zabezpečující zejména provozní náklady  

Viz Příloha č. 2 

 

b) rozpočet prostředků přidělených státem, kterým jsou zabezpečovány platy a odvody za      

    zaměstnance, náklady na učebnice a učební pomůcky a na další ONIV. 

 

 

 

 

 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

K jeho tvorbě a používání sestavují zaměstnavatel a účetní návrh rozpočtu, který je 

schvalován zaměstnanci školy. FKSP se tvoří jednotným přídělem ve výši 2% ročního 

objemu hrubé mzdy (bez OON). 

 

Z Á V Ě R:  

Finanční prostředky naší organizaci byly poskytnuty prostřednictvím dvou zdrojů.  

Stanovený rozpočet školy byl čerpán podle plánu, během roku docházelo k úpravám plánu.  

 

Hospodaření školy skončilo s hospodářským výsledkem v celkové výši – 262 826,32 Kč.  

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Hodice, příspěvkové organizace požádala 

zřizovatele o navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců organizace. 

 

Zastupitelstvo obce Hodice žádost projednalo a schválilo dne 10. 1. 2019.  

 

 

16. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH      

      PROGRAMŮ 

 

Do mezinárodních programů se škola ve školním roce 2019/2020 nezapojila. 

 

17. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI    

      CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogové vzdělávali v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

 

 1. 01. 2018 31. 12. 2018 

Stav na účtu 492 861,30 742 672,70 

Stav na FKSP 4 729,91 2 012,91 

Pokladna  4 035,00 5 764,00 
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18. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH    

      FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Projekt „Šablony II v ZŠ a MŠ Hodice“ 

Projekt se uskutečňuje v období od 1. 9. 2018 – do 31. 8. 2020. 

Je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

aktivity rozvíjející ICT a společné vzdělávání dětí a žáků (realizovaný projektový den mimo 

školu).  

 

MAP II v ORP Jihlava 

Projekt byl zahájen 1. 12. 2018 v trvání 36 měsíců. 

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v ORP Jihlava a podpořit 

intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ 

a ZŠ. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v 

rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích 

k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Ovoce a zelenina do škol 

Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. – 5. ročníků základních škol, kterým je 

zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Žáci na naší 

škole dostávali ovoce nebo zeleninu každý pátek. 

 

Projekt Mléko do škol  

Aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky. Tento projekt je uskutečněn s finanční 

podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu 

mléka a mléčných výrobků u dětí. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční 

fond (SZIF). Naše škola je do tohoto projektu zapojena již několik let a žáci mají možnost 

obdržet dotovaný mléčný produkt v daném počtu za týden. 

 

 

19. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI        

      ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V naší škole není zřízena odborová organizace. 

 

Spolupráce: 

se zřizovatelem 

Škola spolupracuje v první řadě se zřizovatelem, tedy s Obcí Hodice. Zřizovatel poskytuje 

provozní dotaci, která pomáhá překlenout nedostatečné financování ze státního rozpočtu. 

Podporuje realizaci všech projektů a akcí školy, vytváří podmínky pro jejich bezproblémový 

průběh. Velmi dobrá je spolupráce v oblasti stavebních úprav školních budov, modernizace 

vnitřních prostor a terénních úprav venkovních areálů školy.  

 

s mateřskou školou 

Velice dobrá spolupráce v tomto školním roce byla opět mezi základní a mateřskou školou.  

Nacvičili jsme kulturní program na zahájení Adventu před Kulturním domem, žáci základní 

školy svým mladším kamarádům připravili 2 vystoupení. Na podzim se uskutečnilo v KD 

Hodice, kde dětem předvedli hru na flétnu, moderní aerobic. Druhé setkání se uskutečnilo 

v základní škole ke Dni dětí. „Děti dětem“ zahrály pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.  



51 

 

Děti ze školní družiny si zase na oplátku přišly pohrát za mladšími kamarády do školky. 

Společně jsme se účastnili výuky plavání v plaveckém bazénu v Jihlavě. 

Zúčastnili jsme se také společně některých kulturních akcí v Třešti (ZUŠ, Sokolský dům). 

 

s rodiči 

Spolupráce s rodiči v základní škole je na dobré úrovni. Scházíme se nejen na třídních 

schůzkách, ale připravujeme několikrát do roka vystoupení pro rodiče a pořádáme společné 

dílničky.  

 

Rodiče měli možnost kdykoli přijít do školy, informovat se na své dítě, případně se jít podívat 

do výuky, ale nikdo této příležitosti během školního roku nevyužil.  

 

O vzdělávání dítěte jsou rodiče informováni v žákovských knížkách a o všech aktivitách ve 

škole a ve školní družině jsou dále pravidelně seznamováni v deníčku a na webových 

stránkách školy.  

 

s místní knihovnou 

Řadu akcí škola organizuje ve spolupráci s Místní knihovnou (výukové pořady, pasování 

prvňáčků na čtenáře, odpolední programy pro děti v knihovně, pravidelné návštěvy 

v knihovně v rámci školní družiny) 

 

se školskou radou 

Schůzky se členy školské rady přispívají k informovanosti všech stran vzdělávacího procesu a 

zvyšují vzájemnou důvěru, pomáhají škole při zlepšování výuky dětí při projednávání 

vzájemných podnětů (ze strany rodičů, pedagogů či zástupců zřizovatele), 

 

s poradenským zařízením 

Při péči o žáky s výukovými nebo výchovnými problémy úzce spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jihlavě a se Speciálně pedagogickým centrem 

Jihlava. 

 

s okolními školami 

Jsme v kontaktu se spádovou školou v Třešti, kam žáci přecházejí do 6. ročníku. Spolupráce 

je zaměřena na konzultování obsahu učiva jednotlivých předmětů, sjednocování očekávaných 

výstupů v jednotlivých předmětech 5. ročníku, na zjišťování úspěšnosti žáků při přechodu na     

2. stupeň ZŠ. Podle možností se účastníme některých akcí, které spádová škola pořádá pro 

okolní školy.  

 

S MŠ a ZŠ Pavlov jsme v rámci projektu OP VVV „Šablony“ navázali spolupráci formou 

sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ a ZŠ. 

 

Se základními školami Kostelec a Růžená se uskutečnila sportovní setkání v září 2018 a 

v červnu 2019 v lehkoatletických soutěžích a ve vybíjené. 

 

s dopravním hřištěm 

Se žáky se účastníme dvakrát ročně výuky na dětském dopravním hřišti v Jihlavě. Žáci 3. a 4. 

ročníku se seznamují a prohlubují si své znalosti v dopravních situacích (dopravní značky, 

cyklista a chodec) a na základě svých znalostí získávají „průkaz cyklisty.“  

 

s plaveckou školou 

Výuky na plaveckém bazénu Evžena Rošického se účastní předškolní děti z mateřské školy a 

většina žáků základní školy. 
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S dalšími subjekty 

Škola při své výchovně vzdělávací činnosti dále spolupracovala s těmito organizacemi: 

▪ Klub seniorů Hodice 

▪ DDM Třešť 

▪ ZUŠ Třešť 

▪ Policie ČR Třešť 

▪ HZS Třešť 

▪ Dětské dopravní hřiště Jihlava 

▪ KD Třešť 

▪ Sokolský dům Třešť (návštěvy divadelních představení) 

 

 

20. ZÁVĚR 

Základní školství chápeme jako službu poskytovanou našim zákazníkům, žákům a rodičům. 

Poskytujeme kvalitní vzdělání, o čemž svědčí dlouhodobě dobré výsledky našich žáků ve 

srovnávacích testech, v soutěžích, v úspěšnosti žáků v ZŠ Třešť a na víceletém gymnáziu 

Telč. 

Vytváříme prostředí vzájemného respektu, jsme otevření k rodičům, výsledky své práce 

zveřejňujeme pravidelně na nástěnkách, ve vývěsce a na webu školy.  

 

Výborné výsledky naší školy jsou dílem všech zaměstnanců, tj. pedagogů mateřské školy a   

1. stupně, vychovatelky ŠD, zaměstnanců jídelny a provozních zaměstnanců.  

Kvalitní práci odvádějí i vedoucí pracovníci na různých stupních řízení. Všem jim patří 

poděkování. 

 

V uplynulém školním roce jsme plnili úkoly dané ročním plánem práce, plánem akcí i 

dohodnutým způsobem naplňování koncepce školy. Učitelé pracovali v souladu se školními 

vzdělávacími programy a učební osnovy byly splněny.  

Škola pracuje koncepčně a dle současných požadavků kladených na moderní výuku.  

 

Zapojili jsme se také úspěšně do řady environmentálních projektů zaměřených na výchovu 

žáků k ochraně životního prostředí a udržení trvalého rozvoje.  

V rámci projektů primární prevence se nám podařilo vést děti k toleranci, sebeúctě a 

vzájemné pomoci. Nebyl řešen žádný případ vandalismu, týrání a podobných projevů 

rizikového chování. 

 

Škola nadále prohlubuje aktivity směřující k tomu, aby se stala kulturně vzdělávacím centrem 

v obci.  

Významnou akcí školy bylo pořízení nového ICT vybavení do počítačové učebny. Vybavení 

počítačové učebny novým ICT zařízením bylo realizováno z prostředků programu Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ ve výši 128.000 Kč. 

 

 

V Hodicích dne 26. 8. 2020 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Mgr. Dagmar Marešová 

ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

A) DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKŮ  ZŠ HODICE                
 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ 

an
o
 

S
p

íše an
o

 

n
ap

ů
l 

S
p

íše n
e 

n
e 

N
eu

m
ím

 

p
o

so
u

d
it 

1 Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti 

chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy? 

Je dobře nastaven vztah UČITEL – ŽÁK? 

12 6 1 0 0 0 

2 Jste spokojeni s prací třídního učitele? 

Je dobře nastaven vztah UČITEL – ŽÁK - 

RODIČ? 

15 4 0 0 0 0 

3 Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o 

prospěchu a chování Vašeho dítěte? Má škola 

nastavený jasný systém informování rodičů o 

prospěchu, chování a absenci? 

16 3 0 0 0 0 

4 Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu 

dítěti? 

13 4 2 0 0 0 

5 Setkali jste se s tím, že by ze strany spolužáků 

bylo Vašemu dítěti výrazně ubližováno? 

0 0 1 5 13 0 

6 Zajímají vedení školy názory, pocity a přání 

rodičů? 

14 2 2 1 0 0 

7 Řeší vedení školy s rodiči vzniklé situace včas bez 

zbytečných odkladů? (zpracování dokumentů, 

různá potvrzení, řešení stížností, řešení různých 

podnětů,....) 

14 5 0 0 0 0 

8 Doporučili byste školu svým přátelům? 

 

17 1 1 0 0 0 

9 Vyhovují Vám pravidla, která ve škole platí? 

 

12 7 0 0 0 0 

10 Jste přesvědčení, že kvalita vzdělávání většiny 

vyučovacích předmětů je dobrá, škola dobře 

připravuje žáky na vzdělávání na 2. stupeň ZŠ / 

víceleté gymnázium? 

15 4 0 0 0 0 

11 Rozvíjí škola schopnost Vašeho dítěte vyjádřit své 

myšlenky, dává škola žákům prostor k aktivitě a 

vede dítě k tomu, aby se umělo učit a bavilo je to? 

12 6 1 0 0 0 

12 Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu, bez 

pocitu opakovaného selhávání? 

 

15 4 0 0 0 0 

13 Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti 

spravedliví, je známkování vašeho dítěte 

adekvátní jeho znalostem? 

15 3 0 0 0 1 

14 Navazuje výuka, využívají učitelé dosavadních 

znalostí žáků? 

 

15 4 0 0 0 0 

15 Podporují vyučující samostatné a tvůrčí formy 

výuky? 

14 4 1 0 0 0 
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16 Respektují vyučující individuální tempo žáků, 

zohledňují zvláštní potřeby žáků (různé formy 

poruchy učení, chování, apod. u žáků)? 

15 2 0 0 0 2 

17 Hodnotí vyučující kromě výkonu i snahu a 

individuální pokrok? 

12 4 1 0 0 2 

18 Využívají vyučující vhodně a účinně opatření k 

posílení kázně? Řeší vyučující konfliktní situace? 

Informují rodiče a spolupracují s nimi při řešení 

kázeňských problémů žáků? 

11 3 1 1 0 3 

19 Klima vyučování je otevřené, cítí žáci autoritu 

vyučujícího? 

 

11 8 0 0 0 0 

20 Podporují vyučující sebevědomí žáků, jednají s 

nimi s úctou? Je dobře nastaven vztah UČITEL-

ŽÁK? 

13 6 0 0 0 0 

21 Podporuje škola nadané žáky? (účast v soutěžích, 

apod.) 

16 0 2 0 0 1 

22 Učí se žáci zaujímat postoje, sdělovat názory, 

obhajovat je? Rozvíjí vyučující u žáků dovednost 

sebehodnocení? Učí se žáci vést dialog, 

diskutovat? 

10 4 2 0 0 3 

23 

 
Učí se žáci spolupracovat? 13 5 0 0 0 1 

24 Učí se žáci kultivovaně, slušně vystupovat? 

 

15 4 0 0 0 0 

25 Je zřejmá snaha školy o zlepšování kvality 

vzdělávání? 

14 4 1 0 0 0 

26 Je prezentaci školy věnována dostatečná 

pozornost (webové stránky školy, vývěska, 

nástěnky, měsíčník „Naše město“ a jiné zdroje)? 

13 4 0 1 0 1 

27 Spolupracuje škola v dostatečné míře s dalšími 

partnery (firmy, jiné školy, město,...) 

11 3 1 1 0 3 

28 Vyvíjí se škola moderním a progresivním 

směrem? 

12 4 2 1 0 0 

29 Rozumí Vaše dítě zadání domácích úkolů, ví, co 

má dělat? 

14 4 1 0 0 0 

30 Je množství domácích úkolů zadávaných učitelem 

přiměřené? 

17 2 0 0 0 0 

31 Podporuje škola dostatečně vztah k přírodě, 

ekologické vzdělávání? 

15 4 0 0 0 0 

32 Jste spokojeni se školními aktivitami - výlety, 

exkurze, vzdělávací programy ve škole, 

preventivní programy,... 

14 4 1 0 0 0 

33 Podporuje škola dostatečně rozvoj manuální 

zručnosti žáků? 

12 4 0 1 1 1 

34 Líbí se Vám estetická úroveň vybavení tříd a 

školní budovy, do které chodí mé dítě? Je v okolí 

školy pořádek a čistota? 

17 1 1 0 0 0 

35 Jste spokojeni s webovými stránkami školy? 

Obsah, vzhled, editace informací. 

15 2 1 1 0 0 
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36 Jste spokojeni s kvalitou stravování Vašich dětí ve 

školní jídelně? 

3 5 6 4 1 0 

37 Jste spokojeni se vzděláváním Vašich dětí ve 

školní družině? Program, zájmové kroužky ve 

školní družině,... 

12 4 0 1 0 2 

38 Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků v 

základní škole? 

14 5 0 0 0 0 

39 Mám pocit, že děti mají mnohdy ve svých 

rodičích proti pedagogům/škole nepřiměřené 

zastání. 

2 4 3 1 5 4 

40 Souhlasím s názorem, že by rodič měl být 

partnerem pedagogů ve vzdělávání, ne soupeř? 

19 0 0 0 0 0 

 

 

Názory rodičů, které mohli vyjádřit slovně, byly uvedeny ve dvou dotaznících: 

 

1. dotazník 

 

Názor rodičů: Co nejrychleji zajistit kvalitní a trvalou výuku AJ. 

 

Vyjádření školy: Ředitelka školy se snaží zajistit kvalitní výuku všech předmětů, ale ne vždy 

se to daří, a to platí zejména o výuce angličtiny. Tento problém má převážná většina škol. 

 

 

 

2. dotazník  

Otázka č. 6: Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů?  

 

Odpověď rodičů: Škola se zajímá, ale nereflektuje. 

 

Vyjádření školy: Nemáme od rodičů žádné podněty, abychom věděli, co by škola měla 

změnit. 

 

 

Otázka č. 21: Podporuje škola nadané žáky? (účast v soutěžích, apod.) 

 

Odpověď rodičů: účast v soutěžích nevnímám jako podporu nadaných žáků. 

 

Vyjádření školy: Snažíme se všechny žáky vést k aktivitám, které rozvíjí logické myšlení 

apod. Prozatím jsme se nesetkaly s nadaným žákem na naší škole. 

 

 

Otázka č. 22: Učí se žáci zaujímat postoje, sdělovat názory, obhajovat je? Rozvíjí vyučující u 

žáků dovednost sebehodnocení? Učí se žáci vést dialog, diskutovat? 

 

Odpověď rodičů:: Tyto body nelze hodnotit společně, k sebehodnocení škola děti vede, 

k ostatním dovednostem nevím. 

 

Vyjádření školy: Je to námět k zamyšlení, škola v budoucnu rozdělí tyto typy otázek. 
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Otázka č. 32: Jste spokojeni se školními aktivitami - výlety, exkurze, vzdělávací programy ve 

škole, preventivní programy,... 

 

Odpověď rodičů: velké množství školních aktivit na úkor zajímavých a inovativních metod 

výuky. 

 

Vyjádření školy: za celý školní rok se účastníme 2 – 3 divadelních představení, asi 3krát za 

rok v rámci čtenářské gramotnosti spolupracujme s Místní knihovnou, máme zajištěné 

preventivní programy pro děti ( Policie ČR a státní zdravotní ústav v Jihlavě) a žáci 3. a 4. 

ročníku jezdí pravidelně 2krát ročně na dopravní hřiště v Jihlavě a v rámci EVVO 

uskutečňujeme exkurze nebo přednášky. Na závěr školního roku pořádáme školní výlet 

s různorodou nabídkou, aby se dětem líbil. 

Projektové dny máme pravidelné: podzim (Haloween a Dušičky),  zima (Vánoce), jaro 

(Velikonoce a Svátky jara) apod. 

V průběhu školního roku v rámci předmětů vyučující zařazují zajímavé a inovativní prvky do 

výuky. 

 

 

Otázka č. 33: Podporuje škola dostatečně rozvoj manuální zručnosti žáků? 

 

Odpověď rodičů:: Je dáno absencí mužského elementu ve sboru, manuální zručnost není o 

stříhání a lepení…. 

 

Vyjádření školy: jsme málotřídní škola se dvěma třídami. Ani na plně organizovaných 

velkých školách není zastoupení mužů ve velkém počtu. Mužský element na naší škole je 

zastoupen alespoň v projektu „Sportuj ve škole,“ do kterého se mohou všichni žáci zapojit.  

 

Hodnocení školy v období uzavření škol COVID – 19       od 16. 3. – 22. 5. 2020  
 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ 

ano Spíše 

ano 

napůl Spíše 

ne 

ne Neumím 

posoudit 

1 Byli jste spokojeni s dostupnými 

informacemi, které byly zveřejňovány 

na webových stránkách školy? 

17 2 0 0 0 0 

2 Byli jste spokojeni se vzájemnou 

spoluprací ŘEDITEL – RODIČ? 

(informovanost, zpracování 

dokumentů, různá potvrzení, řešení 

podnětů…) 

16 3 0 0 0 0 

3 Byla domácí výuka pro vás – rodiče 

náročná? Můžete napsat v čem - níže 

5 7 1 3 3 0 

4 Byli jste spokojeni se zadáváním 

úkolů na webových stránkách školy 

vyučujícími? 

16 1 1 1 0 0 

5 Bavila podle vašeho názoru Vaše dítě 

výuka on-line? 

5 

 

4 5 2 0 3 
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B) DOTAZNÍK PRO  ŽÁKY ZŠ HODICE                
 
Č. OTÁZKA 

ODPOVĚĎ 
vždy někdy málok

dy 

 ne nevím 

1 Ve škole se cítím dobře. 

 

13 8 1 0 2 

2 Paní učitelky jsou na mě milé, snaží se mě 

povzbudit. 

 

18 2 2 0 2 

3 Když ve třídě o něčem debatujeme,  

nebojím se říct vlastní názor. 

11 8 3 1 1 

4 Když někomu něco nejde,  

spolužáci mu ochotně pomohou. 

11 12 1 0 0 

5 Když něčemu nerozumím,  

mohu se přihlásit a zeptat se. 

21 2 0 0 1 

6 Paní učitelky zajímá,  

co si myslíme (o lidech, životě…). 

9 12 2 0 1 

7 Paní učitelky mají radost,  

když se ve třídě někomu něco podaří. 

19 4 1 0 0 

8 Naše názory na to, co by se ve třídě mělo změnit, 

berou paní učitelky vážně a dají na náš názor. 

6 6 3 2 7 

9 Klasifikaci považuji za spravedlivou 

(známkování). 

 

21 2 1 0 0 

10 Když jsme ve škole s něčím nespokojeni,  

nebojíme se jít za vedením školy. 

13 6 0 1 4 

11 Do naší třídy se děti těší. 

 

13 7 1 0 3 

12 Ve třídě jsou děti, které mi ubližují,  

posmívají se mi, nekamarádí se mnou. 

1 1 2 20 0 

13 Ve třídě je někdo, koho se bojím. Proč: 

 

0 1 0 23 0 

14 Líbí se mi ve školní družině. 

 

13 6 1 1 3 

15 Chutná mi jídlo ve školní jídelně. 4 

 

13 4 2 1 

 

Hodnocení školy žáky v období uzavření škol COVID – 19       od 16. 3. – 22. 5. 2020  
 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ 
ano ne nevím 

1 Byl/a jsem rád/a, že nemusím chodit do školy. 11 9 2 

2 Učím se raději ve škole než doma. 20 4 0 

3 Doma na mě měli maminka (tatínek, ostatní) více času. 

Všechno učení mi lépe vysvětlili. 

6 18 0 

4 Líbily se mi úkoly na procvičování online – počítači. 23 1 0 

5 Zhodnocení mojí práce doma bylo spravedlivé. 

(Hodnocení paní učitelky) 

23 1 0 
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Vyjádření žáků v dotazníku (obrázky a slovně): 

 

 
 

 

  

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

smajlík - super hvězdička nevybarveno

Do školy chodím - pocity:

Řada 1 Řada 2 Řada 3

0

2

4

6

8

10

12

smajlík - směje se smajlík - napůl smajlík - mračí se nevybarveno nic

Vyjádření pocitů, jak rád chodím do školy 
(hodnotící smajlíci)

Řada 1 Řada 2 Řada 3
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Čím by chtěly děti být, až vyrostou? 

Fotbalista (3), florbalista (1), zvěrolékař (1), popelář (1), zpěvák (1), umělecký kovář (1), 

jezdit s kamionem – řidič (1), herec (1), kadeřnice (5), architektka ( (1), veterinářka (2) 

policistka (2), cukrářka (1)cvičitelka delfínů (1) a 2 děti nenapsaly nic. 

 

 

 

 

Jaké mám rád předměty?

Řada 1 Sloupec1 Sloupec2

0

1

2

3

4

5

6

7

český jazyk psaní čtení matematika přírodověda vlastivěda tělesná
výchova

V jakém předmětu bych se chtěl/a zlepšit?

Řada 1 Řada 2 Řada 3
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C) DOTAZNÍK PRO  PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY  ZŠ HODICE                
    

OTÁZKY 

HODNOCENÍ 

1 2 3 4 

1. hrdost zaměstnanců na školu a její tradici 3    

2. škola poskytuje dostatečné investice do dalšího vzdělávání    

    pedagogických pracovníků 3    

3. přístup k informacím o škole (webové stránky, nástěnka) 3    

4. vedení školy stanovilo jasnou, srozumitelnou vizi školy 3    

5. úroveň technického vybavení školy 2 1   

6. jsem ochotna stále na sobě pracovat a vzdělávat se, považuji      

    celoživotní vzdělávání za samozřejmou součást své práce. 3    

7. kvalita vztahů mezi pracovníky 3    

8. vedení školy podporuje změny, inovace 3    

9. schopnost učitelů přizpůsobit se změnám ve škole 3    

10. dostupnost finančních zdrojů pro podporu inovací, rozvoje školy 2 1   

11. dobře zpracovaný a zaběhnutý systém spolupráce s rodiči, s obcí,     

      s veřejností 3    

12. nabídka volnočasových aktivit a kroužků při škole 3    

13. vztahy mezi žáky a zaměstnanci školy 3    

14. spokojenost se současným způsobem organizování třídních  

      schůzek 3    

15. způsob a organizace porad 3    

16. ředitel deleguje pravomoci 3    

17. mzdy zaměstnanců a jejich odměňování 1 2   

18. tvůrčí klima ve škole  2 1   

19. zaměstnanci důvěřují vedení školy 3    

20. vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 3    

 

Poznámky k vyplňování:  

Vyznačte hodnocení x, jak hodnotíte stav na naší škole v této analýze  

 1 = výborný, 4 = nejhorší možný stav).          

 

Slovní vyjádření: 

 

Nejslabší stránky naší školy pro mne jsou: 

▪ Technické zázemí pro pedagogy 

▪ Chybějící tělocvična ve škole 

 

Nejsilnější stránky naší školy pro mne jsou . 

▪ Semknutost, nápomoc druhému. 

▪ Vzájemná podpora a předávání informací. 

▪ Malý kolektiv, vzájemná pomoc všech zaměstnanců školy. 

 

Na naší škole by se mělo změnit  

▪ Nic 
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Hodnocení školy pedagogy v období uzavření škol COVID – 19       od 16. 3. – 22. 5. 2020  

 

Č. OTÁZKA ODPOVĚĎ 

an
o
 

S
p

íše 

an
o
 

n
ap

ů
l 

S
p

íše n
e 

n
e 

N
eu

m
ím

 

p
o

so
u

d
it 

1 Byla jste – jako pedagog spokojena s dostupnými 

informacemi, které byly zveřejňovány na webových 

stránkách školy ředitelkou školy? 

      

2 Byla jste spokojena se vzájemnou spoluprací UČITEL  – 

RODIČ? (komunikace,  podněty, zasílání prací žáků…) 

 1     

3 Byla jste spokojena se vzájemnou spoluprací ŘEDITEL - 

UČITEL? (informovanost, zpracování dokumentů, 

předávání informací…) 

      

4 Byla podle vás zvládnutá doba epidemii z hlediska řízení 

školy? (ochranné pomůcky, hygienické zázemí,…)  

      

5 Byla podle Vašeho názoru příprava distanční výuky pro 

žáky náročná? 

 3     

6 Myslíte si, že domácí výuka byla pro rodiče náročná?  

 

2     

7 Myslíte si, že rodiče docenili Vaši snahu během uzavření 

školy? (komunikace, zadávání přiměřených úkolů…)  

 2    1 

8 Během uzavření školy jste často sledovala informace, 

které zveřejňovaly aktuální situaci ve školství?  

Zdroje: MŠMT, KHS, tisk, rozhlas a televize? 

      

9 Bavila podle vašeho názoru žáky výuka on-line? 

www.proskoly.cz        www.alfbook.cz 

 1     

10 Využívala byste i nadále výuku na webových stránkách, 

pokud by škola zakoupila licenci žákům? 

1 1 1    

 
Příprava distanční výuky – slovní vyjádření pedagogů: 

Klady         

▪ Denní plánování jako u prezenční výuky. 

▪ Rozvoj pedagoga (informační technologické postupy) 

Zápory  

▪ Chyběl kontakt se žáky a zpětná vazba. 

▪ Velká časová náročnost. 

 

Příprava úkolů na webových stránkách (vyhledávání) 

Klady         

▪ Zadání názvů okruhů v AJ, děti již pracovaly samy. 

▪ Velké množství dostupných materiálů. 

▪ Nabídka učiva k domácímu procvičování zdarma. 

Zápory  

▪ Těžší vyhledávání zpětné vazby – vyhodnocování testů. 

▪ U některých zadávaných úkolů chyběla zpětná vazba. 

 

Hodnocení žáků během uzavření škol a po návratu (sešity, pracovní listy a sešity, webové stránky) 

Klady   

▪ Děti po nástupu zpět do školy pokračovaly ve výuce bez větších problémů. 

▪ Rozvoj v samostatnosti a zodpovědnosti žáků. 

Zápory  

▪ Přístup k plnění úkolů některými žáky. 
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▪ Příloha č. 2 

 

Hospodaření školy s finančními 

prostředky zřizovatele Skutečnost    
1-12/2019          Účetní rozvrh text 

NÁKLADY ŠKOLY Základní škola Mateřská škola  Školní  jídelna Školní družina 
Celkem 

  
      1 2 3 4 

501 03 09 vodné, stočné 2 702,00 1 257,00 4 992,00 675,00 9 626,00 

501 03 10 spotřeba - peletky 0 40 250,08 8 111,80 0 48 361,88 

501 03 11 školní potřeby 15 562,00 5 603,00 0 2 413,00 27 352,50 

501 03 12 Os. ochran. prac. pomůcky 0 0 0 0 0 

501 03 14 Spotřeba materiálu - ostatní 15 291,00 11 633 ,00 6 343,00  1 026,00 34 293,00 

501 03 15 Spotřeba potravin   228 230,56  228 230,56 

501 03 16 kancelářské potřeby 1 151,00 1 525,00 1 029,00 0,00 3 705,00 

501 03 17 úklidové prostředky (spotř.) 4 002,00 2 747,00 6 843,00 0 13 592,00 

501 03 18 Spotřeba cenin - poštovné 250,00 0 0 0 250,00 

501 03 19 Drobný hmotný majetek 45 003,00 14 510,00 7 118,00 0 66 631,00 

502 03 00 Spotřeba elektrické energie 43 999,00 29 895,00 23,600  97 494,00 

503 03 00 Spotřeba plynu 31 898,00 0 0 7 975,00 38 873,00 

512 03 00 Cestovné 3 084,00 1 159,00 444,00 0 4 687,00 

518 03 10 Kooperativa - pojištění dětí 1 500,00 1 500,00 1 500,00 720,00 5 220,00 

518 03 15 služby - revize 21 906,00 17 873,00 3 025,00 1 461,00 44 265,00 

518 03 16 služby - vzdělávání 940,00 0 0 0 940,00 

518 03 17 služby - plavecký výcvik  23 015,00 0 0 23 015,00 

518 03 18 ostatní služby 21 845,00 5 896,00 218,00 0 27 959,00 

518 03 19 Telefonní hovory 9 537,05 2 619,00 2 838,75 2 639,20 17 634,00 

518 03 20 služby - opravy a udržování 3 170,00  3 500  6 670,00 

518 03 21 
údržba PC, instalace software, 
aktualizace 12 460,00 3 315,00 4 399,00 1 050,00 21 224,00 

521 03 00 mzdy - obec 341 596,00 14 540,00   356 136,00 

524 03 00 pojistné a ost. zák. náklady 129 963,00    129 963,00 

527 03 00 Zák. sociální náklady 9 672,00    9 672,00 

549 03 00 Zák. Pojištění zaměstnanců  2 217,00    

569 03 00 KB - bankovní poplatky 1 400,00 1 400,00 3 641,00 600,00  7 04100 

Celkem náklady hrazené obcí 715 991,05 213 497,08 305 833,11 16 643,20 1 251 964,44 

  

TRŽBY ŠKOLY Základní škola Mateřská škola  Školní  jídelna Školní družina 

celkem 
  

 1 2 3 4  

602 03 01 služby školy /vratka- plavání/ 16 575,00 11 385,00     27 960,00 

602 03 02 úplata od rodičů 0 35 970,00 0  0  33 970,00 

602 03 03 uhrazené stravné od žáků      203 515,00   203 515,00 

602 03 03 uhrazené stravné zaměstnanců     50 972,00   50 972,00 

602 03 04 úplata - ŠD        0 

602 03 14 Výtvarný kroužek ŠD - úplata         0 

644 03 00 bankovní úrok - bú         0 

644 03 01 bankovní úrok - FKSP         0 

649 03 01 Ostatní výnosy z činnosti     0 

672 03 01 ostatní výnosy z činnosti        0 

691 03 01 příspěvek od Obce Hodice       1 124 106,00 724 106,00 

Celkem příjmy včetně příspěvku 
obce 16 575,00 47 355,00 254 487,00 1 124 106,00 1 442 523,00,00 
  

zisk (+)  nebo ztráta (-) -699 416,05 -166 142,08 - 51 346,11 1 107 462,80 190 558,56 


