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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, příspěvková organizace je dvoutřídní škola pro 1. - 5. ročník,
se školní družinou, jídelnou a mateřskou školou.
Ve školním roce 2017/18 ji navštěvovalo 23 žáků, ve školní družině bylo přihlášeno 23 žáků,
MŠ navštěvovalo 23 dětí.
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2018/2019 se dostavily 3 děti.
Do MŠ bylo přijato 6 dětí. Kapacita MŠ je 25 dětí, všem žádostem o přijetí bylo vyhověno.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Učit se učit a být.“
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní „ Školka plná pohody.“
Od května 2009 jsme zařazeni do sítě zdravých škol – ZŠ i MŠ. V roce 2017 obhájila základní
škola i mateřská škola své zařazení do sítě škol podporujících zdraví.

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
ZŠ
Ředitelka školy, 1 učitelka pro 1. st. ZŠ, 1 učitelka na částečný úvazek, 1 vychovatelka na
částečný úvazek, asistentka pedagoga.
Provozní zaměstnanci
Školnice, 1 uklízečka, účetní, vedoucí stravování, kuchařka, pomocná kuchařka.
MŠ
Vedoucí učitelka - kvalifikovaná, 1 učitelka MŠ – kvalifikovaná, asistentka pedagoga.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala naše škola ve svém směřování ke kvalitě a
zdraví. Pedagogové se snažili využívat metody vedoucí k aktivitě žáků, smysluplnosti a
k bezpečnému klimatu. Žáci byli vedeni k samostatnosti, spolupráci, vzájemné pomoci, k
sebekontrole a sebehodnocení. Žáci byl v rámci psychického a fyzického zdraví pobývali na
školní zahradě o velké přestávce, což vedlo k relaxaci a kvalitnímu odpočinku. K různým
činnostem byla využívána venkovní učebna – altán, jak pro aktivity základní školy, tak
mateřské školy.
V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt byl pojmenován „Inkluze v praxi
MŠ a ZŠ Hartvíkovice“. Na projekt byla celkově poskytnuta částka 497 109,- Kč. Realizovali
jsme další vybrané šablony, které byly zaměřeny v MŠ především na vzdělávání pedagogů,
v ZŠ kromě vzdělávání byly realizovány šablony doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem a čtenářský klub.
Na jaře 2018 jsme vstoupili do nového projektu v rámci programu Škola podporující
zdraví, nazvali jsme ho „Zdravě a šťastně bez úrazu.“ Celkové náklady projektu byly 70 000,Kč (vlastní podíl žadatele činil 28 000,- Kč, dotace Kraje Vysočina byly ve výši 42 000,- Kč).
Projekt jsme tentokrát zaměřili na bezpečnost při pohybových aktivitách i při dopravní
výchově zábavnou formou. Projekt byl zaměřen jak na děti z MŠ, žáky ZŠ, tak na jejich
rodiče. Pro rodiče a širokou veřejnost byla uspořádána přednáška na téma lokomoce a správné
držení těla. Byla zakoupena odrážedla, která jsou využívána v mateřské škole při pobytu na
školní zahradě a hřišti, pro žáky základní školy koloběžky a helmy, které využívají ve družině
a o přestávkách. Byl uspořádán den se záchrannou službou, kdy ke škole přijeli záchranáři se
sanitním vozem a předvedli dětem ukázku činnosti a odpověděli na spoustu otázek, po
ukončení ukázky plnili žáci a děti úkoly na stanovištích zaměřené na dopravu, zdravovědu a
bezpečnost. Dále metodický materiál, trička stejné barvy s logem školy, do MŠ koberec
s dopravní tematikou. Žáci základní školy jeli na cyklovýlet na turistickou základnu do
Jedova, na konci června jeli žáci na dopravní hřiště do Třebíče, děti z MŠ se pro nepřízeň
počasí nemohly zúčastnit.

4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Všichni žáci byli klasifikováni stupněm 1 z chování.
Celkový prospěch:

prospělo s vyznamenáním 19
prospěli

3

neprospěl

1

Přehled prospěchu tříd
I. třída – třídní učitelka: Ing. Veronika Bartůňková
předmět
Český jazyk
Prvouka
Matematika
Hudební vých.
Výtvarná vých.
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

1
11
13
13
13
13
13
13

počty
2
2
0
0
0
0
0
0

známek
3
0
0
0
0
0
0
0

průměr
4
5
0
0
1,15
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Počet žáků (chlapců/dívek): 13(5/8)

II. třída – třídní učitelka: Mgr. Jana Žalkovičová
předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební vých.
Výtvarná vých.
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Lidská výchova
Informatika

1
3
5
2
1
5
3
8
10
10
10
10
8

počty
2
3
2
4
1
1
3
2
0
0
0
0
2

známek
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

průměr
4
5
1
1
2,4
1
0
1,9
1
1
2,5
0
0
2
0
0
1,3
0
0
1,7
0
0
1,2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1,2
Počet žáků (chlapců/dívek): 10(5/5)

5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školním roce 2016/2017 byl pořízeny koberce Abeceda a Silnice, výukové
pomůcky a didaktický materiál do ZŠ, MŠ i ŠD (panel s vyjmenovanými slovy, Geoblocks,
násobilka, Velká abeceda, Kouzelná čtení s Albi tužkou, poznávací tiskátka, hry např. Cars,
Letadla, Doprava, Perspecio, Legolino, Meta - forms apod.), koloběžky a odrážedla, helmy (z
projektu Zdravá škola), MŠ - divadélko, monitor, molitanová žíněnka, meteostanice,
gymbaly, do ZŠ skener. Do školní kuchyně byl zakoupen kuchyňský robot, ponorný mixer a
termos Dupliterm.

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byla ředitelka školy. Na škole jsou metodické materiály a
literatura týkající se šikany a problematického chování žáků. V rámci akcí projektu Škola
podporující zdraví dbáme na prevenci sociálně patologických jevů. Tradičně se škola
zaměřuje na tyto jevy jednak v rámci výuky Lidské výchovy a také v komunitních kruzích ve
třídách, ve kterých jsou řešeny problémy, které se vyskytnou. Jsou stanoveny dozory nad
žáky. Všichni pracovníci školy dodržují rozvrh dohledů nad žáky a včas informují ředitelku
školy o nepřijatelném chování žáka.
Výchovou ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky k péči o své duševní i tělesné
zdraví - velká přestávka na zahradě, relaxace v hodině, pitný režim, relaxační pomůcky,
věkově smíšené třídy, spolupráce s MŠ (besídky, společné akce a výlety), spolupráce s OPPP
Třebíč, DDM Náměšť nad Oslavou a také nabídka pohybových volnočasových aktivit,
kroužků, spolupráce s rodiči.
Přehled kroužků
Taneční kroužek

- Mgr. Hana Máchalová

Vaření

- Mgr. Jana Polívková

Čtenářský klub

- Ing. Veronika Bartůňková

Zábavná čeština

- Mgr. Jana Žalkovičová

Doučování

- Mgr. Jana Žalkovičová, 2. pololetí i Ing. Veronika Bartůňková

Angličtinka pro 1. a 2. roč.

- Mgr. Jana Polívková

Sportovní hry

- Mgr. Jana Polívková

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jana Žalkovičová

- Modely problémového chování žáků a možnosti jejich řešení
- Úspěšný nástup dítěte do ZŠ – kritéria školní zralosti
- Finanční matematika
- GDPR srozumitelně a prakticky – Implementace na školách
- Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
- Inkluze v ZŠ v rozsahu 32 hodin
- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost
- Sedm kroků k inkluzívní škole

Ing. Veronika Bartůňková

- Úspěšný nástup dítěte do ZŠ – kritéria školní zralosti
- Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v základním vzdělávání
- Tvořivá geometrie pro ZŠ
- Čtenářská gramotnost – Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost
v základním vzdělávání

Mgr. Jana Polívková

- Angličtina
- Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala
- Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

Michaela Fraňková

- Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Mgr. Hana Máchalová

- Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho
zákonitosti, úskalí adaptace
- Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ
- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Marie Sýkorová

- Flétnička v mateřské škole
- Úspěšný nástup dítěte do ZŠ – kritéria školní zralosti
- Matematická pregramotnost u dětí předškolního věku
- Čtenářská pregramotnost
- Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol

Celkem bylo na DVPP věnováno 67 190,- Kč (60 100,- Kč bylo hrazeno z projektu „Inkluze
v praxi ZŠ a MŠ Hartvíkovice, 7 090,- z ostatních zdrojů).

8. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NEBO AKCE, KTERÝCH SE ŽÁCI

ZÚČASTNILI, A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto akce:
- výcvik plavání (od 15. 9. do 24. 11. 2017)
- vlastivědný výlet do Moravského zemského muzea v Brně (3. 10. 2017)
- Halloweenské odpoledne s rodiči (25. 10. 2017)
- spaní ve škole (25. 10. 2017)
- dopravní výchova na dopravním hřišti v Třebíči (2. 11. 2017)
- vánoční besídka s jarmarkem a s rozsvícením vánočního stromu (1. 12. 2017)
- návštěva Mikuláše v základní škole i mateřské škole (5. 12. 2016)
- vánoční koncert (14. 12. 2017)
- školní vánoční besídka (21. 12. 2017)
- bruslení v Náměšti nad Oslavou (20. 2. a 14. 3. 2018)
- divadelní představení „Včelí medvídci“ v Náměšti nad Oslavou (9. 3. 2018)
- školička pro předškoláky
- dětský karneval (9. 3. 2018)
- bubnování ve škole (4. 4. 2018)
- akce „Čistá Vysočina“ (10. 4. 2018)
- beseda se spisovatelkou M. Fišarovou (17. 4. 2018)
- sběr papíru s firmou Esko-T (soutěž Třídílek)
- výchovně vzdělávací program Alternátor Třebíč (3. 5. 2017)
- účast ve vědomostní soutěži Labyrint (27. 4.– školní kolo a 24. 5. 2018 finále)
- školní výlet na Šikland (22. 5. 2018)
- účast na Studeneckém pětiboji (1. 6. 2018)
- rozloučení s předškoláky a páťáky - Zahradní slavnost (7. 6. 2018)
- pobyt na turistické základně v Jedově (ve dnech 14. a 15. 6. 2018)
- výlet MŠ – zábavní park Permonium
- sportovní den se záchrankou (19. 6. 2018)
- výlet do Náměště nad Oslavou – minigolf a mini ZOO (27. 6. 2018)
- projekt k dopravní výchově na dopravním hřišti v Třebíči (28. 6. 2018)

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2017/18 byla provedena pravidelná kontrola ze strany zřizovatele,
která neshledala žádné závady.
Ve dnech 21. – 27. 3. 2018 byla provedena inspekční činnost ČŠI, škola a její činnost
byla hodnocena velmi příznivě a kladně, kontrola neshledala žádné závažné nedostatky.
Zpráva je k dispozici na webovém portále ČŠI nebo u ředitelky školy.
V červnu 2018 byla provedena pravidelná prověrka stavu BOZP a PO, která
neshledala žádné závady.

10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – zpracováno tabulkově, tabulka přiložena jako příloha.

Zpracovala: Mgr. Jana Žalkovičová

V Hartvíkovicích, 20. 8. 2018
Projednáno pedagogickou radou dne: 27. 8. 2018

Schváleno školskou radou dne: 30. 8. 2018

---------------------------------------předsedkyně školské rady

Příloha:

Příjmy - KÚ Kraje Vysočina na rok 2017
Příspěvek na činnost na rok 2017:

3 308 887,00 Kč

Rozpočet školy na rok 2017:

1.PŘÍJMY
Mzdové náklady
OPPP:
Odvody:
ONIV:
FKSP:

2 350 591,00 Kč
35 000,00 Kč
814 330,00 Kč
61 954,00 Kč
47 012,00 Kč
3 308 887,00 Kč

2. VÝDAJE
Mzdy :
OPPP:
Odvody :
FKSP:
ONIV :
majetek drobný krátkodobý
majetek v oper.evidenci
učebnice, uč.pomůcky
školní potřeby 1. třída
ochr.prac.pomůcky
plavecký výcvik
semináře, školení
kooperativa
cestovné
náhrady za nemoc :

Zpracovala: Vladimíra Matějková, DiS.

2 350 591,00 Kč
35 000,00 Kč
795 376,00 Kč
47 312,28 Kč
80 607,72 Kč
13 373,99 Kč
17 852,62 Kč
18 375,00 Kč
2 355,00 Kč
2 880,00 Kč
2 550,00 Kč
8 956,11 Kč
14 265,00 Kč
3 308 887,00 Kč

