Spis. znak: 1.1.4 A 10

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace
Hartvíkovice 90, 675 76

Motto: „ V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle, ale
přívětivě, dovedeš – li se jí dotknout.“
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ŠKOLSKÁ RADA
Zástupci školy:

Mgr. Hana Nedvědová
Ing. Veronika Bartůňková, od 1. 2. 2019 Mgr. Soňa Pospíšilová

Zástupci obce:

Nováček Zdeněk
Škoda Jiří

Zástupci rodičů:

Bc. Michaela Požárová
Kelčová Pavla

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 2018/19 ji navštěvovalo 16 žáků, v květnu 2019 nastoupily ještě 3 žákyně,
ve školní družině bylo přihlášeno 15 žáků, MŠ navštěvovalo 21 dětí.
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2019/2020 se dostavilo 1 dítě.
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, 2 učitelky pro 1. st. ZŠ na částečný úvazek, 1 vychovatelka na částečný
úvazek, 1 školní asistent od 1. 2. 2019 (hrazeno z projektu Šablony II – Základní a mateřská
škola Hartvíkovice).
Provozní zaměstnanci
Školnice, 1 uklízečka, účetní, vedoucí stravování, kuchařka, pomocná kuchařka.
MŠ
Vedoucí učitelka - kvalifikovaná, 1 učitelka MŠ – kvalifikovaná, asistentka pedagoga - - kvalifikovaná.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
I ve školním roce 2018/2019 se snažila naše škola směřovat ke kvalitě a zdraví.
Pedagogové využívali metody vedoucí k aktivitě žáků, smysluplnosti a k bezpečnému
klimatu. Žáci byli vedeni k samostatnosti, spolupráci, vzájemné pomoci, k sebekontrole a
sebehodnocení. Žáci v rámci rozvoje svého psychického a fyzického zdraví pobývali na
školní zahradě o velké přestávce, což vedlo k relaxaci a kvalitnímu odpočinku. K různým
činnostem byla využívána školní zahrada s venkovní učebnou – altánem, jak pro aktivity
základní školy, tak mateřské školy.
V letošním školním roce jsme úspěšně dokončili k 31. 12. 2018 projekt Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I 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.
Od 1. 1. 2019 jsme vstoupili do projektu Šablony II s názvem Základní a mateřská
škola Hartvíkovice. Na realizaci aktivit jsme požádali o finanční prostředky ve výši 565 984,Kč. Ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhal v ZŠ Čtenářský klub, pedagogové
absolvovali semináře v oblastech čtenářské pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a
v polytechnickém vzdělávání. Dále jsme uskutečnili projektové dny ve škole a mimo školu –
návštěva střediska Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kozí a králičí farmy v Ratibořicích, ve
škole proběhl projektový den Voda a beseda s myslivci.
Na jaře 2019 jsme opět vstoupili do nového projektu v rámci programu Škola
podporující zdraví, nazvali jsme ho „Cvičíme naše tělo a mysl všemi smysly.“ Celkové
náklady projektu byly 70 000,- Kč (vlastní podíl žadatele činil 28 000,- Kč, dotace Fondu
Kraje Vysočina byly ve výši 42 000,- Kč). Projekt „ Cvičíme naše tělo a mysl všemi smysly“
jsme zahájili keramickým tvořením, určeným pro děti a širokou veřejnost, které proběhlo
20. 3. 2019 ve spolupráci s keramickou dílnou David Žilka. Tvoření se zúčastnilo 12 dětí
z MŠ (ve věku 2 – 7 let), 10 dětí ze ZŠ (1. – 5. ročník) a 15 dospělých. Do celé budovy školy
byly zakoupeny různé bylinky, které děti osadily do květináčů a vyzdobily a provoněly třídy.
Současně se dozvěděly pod vedením učitelek základní informace o jednotlivých druzích. Tyto
bylinky mají děti i kuchařky volně k dispozici ke konzumaci a použití ve školní kuchyni.
Protože jsme však zjistili, že některým druhům bylinek se v květináči za oknem nedaří,

zakoupili jsme také vyvýšené záhony, do kterých jsme byliny přesadili. Aby byly bylinky co
nejvíce využívány i při přípravě pokrmů v kuchyni, byly zakoupeny nože na bylinky a také
kniha s recepty. Prostor u vyvýšených záhonů byl využit k vybudování smyslového chodníku,
který hojně využívají děti z MŠ i ZŠ. Zahradní slavnost proběhla 7. 6. 2019. Zúčastnily se jí
děti z MŠ (20 dětí ve věku 2 – 7 let) a děti ze ZŠ (19 dětí, 1. – 5. třída) a také rodiče i široká
veřejnost. Součástí slavnosti bylo profesionální vystoupení hudebníka v podání pana Serži. Po
slavnostním programu byl umožněn vstup rodičům a veřejnosti do školy, kterou děti
vyzdobily tematickými výtvory. Velký úspěch měla ochutnávka zdravých pomazánek,
bylinkových nápojů a smoothie, které dostávají děti z MŠ i běžně na svačinky. Všechny
recepty byly připraveny a vytištěny k rozebrání pro zájemce. Zbytek finančních prostředků
jsme využili na školní výlet do Science centra VIDA v Brně, který bezprostředně souvisel
s naším projektem. Uzavřeli jsme tím procvičení smyslových orgánů dětí MŠ i žáků ZŠ
v programu pod vedením odborníků.
4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Přehled prospěchu třídy
Hodnocení prospěchu:

Hodnocení chování:

Prospěl/a s vyznamenáním

16 žáků

Velmi dobré

20 žáků

Prospěl/a

4 žáci

Uspokojivé

0

Neprospěl/a

0

Neuspokojivé

0

Nehodnocen/a

0

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

1
7
4
11
15
2
1
20
20
20
20
8
7

počty
2
9
3
6
1
1
3
0
0
0
0
0
1

známek
3
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0

průměr
4
5
1
0
1,9
1
0
1,9
1
0
1,65
0
0
2
0
0
1,75
0
0
1,75
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1,13
Počet žáků (chlapců/dívek): 20(8/12)

5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školním roce 2018/2019 byl pořízen nábytek do mateřské školy – vozík na pitný
režim, dílenský stůl, lékařské lehátko a stůl – doktor, obchod, nářadí v kufříku, dřevěné
nářadí, proskakovací dráha, magnetická stavebnice, stavebnice Maxamet M-Kit, Lotto. Do
tříd základní školy byly pořízené nové skříně, počítadlo na stojanu a řádové počítadlo, tablet,
Albi tužky, 2 rádia s CD přehrávačem, číselná řada, miniskelet. Do školní družiny byla
zakoupena trouba na grilování a pečení (kroužek vaření). Dále byl pořízen kontejner,
učitelský stůl, pračka, sušička, skartovač, řezačka papíru. Do školní kuchyně byl koupen
stolní mixer, kolébka na bylinky, várnice s kohoutem. Učební pomůcky a hry byla zakoupeny
ve většině případů z projektu Šablony I a II.
6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byla ředitelka školy. Na škole jsou a doplňují se 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 konajících se pravidelně každé pondělí, ve kterých jsou řešeny případné
problémy. Komunitní kruhy jsou uspořádávány i dle aktuální potřeby. Jsou stanoveny dozory
nad žáky. Všichni pracovníci školy dodržují rozvrh dohledů nad žáky a včas informují
ředitelku školy o nepřijatelném chování žáků.
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 PPP a
SPC Vysočina Jihlava – pracoviště Třebíč i Jihlava, DDM Náměšť nad Oslavou a také
nabídka pohybových volnočasových aktivit, kroužků, spolupráce s rodiči.
Přehled kroužků
Sportovní a taneční kroužek - Mgr. Hana Nedvědová – 1. pololetí
- Marie Sýkorová – 2. pololetí
Vaření

- Marie Sýkorová

Kreativní činnosti

- Marie Sýkorová

Čtenářský klub

- Ing. Veronika Bartůňková – 1. pololetí,
- Mgr. Jana Žalkovičová – 2. pololetí

Zábavná čeština

- Mgr. Jana Žalkovičová

Doučování

- Mgr. Jana Žalkovičová

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jana Žalkovičová

- Inkluzivní vzdělávání – vzdělávání pro všechny
- Psychohygiena učitele
- Využití FIE v praxi
- Obtížné manažerské rozhovory

Ing. Veronika Bartůňková

- Inkluzivní vzdělávání – vzdělávání pro všechny

Mgr. Hana Nedvědová

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
- Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Marie Sýkorová

- Individualizace vzdělávání v MŠ
- Polytechnické vzdělávání v MŠ
- Jak na čtení s předškoláky? Čtení a čtenářská pregramotnost
- Rodič – partner k rozhovoru

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vladimíra Matějková, DiS. - Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
- Účetní uzávěrka
- Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
Celkem bylo na DVPP věnováno 42 940,- (26 410,- Kč bylo hrazeno z projektu Šablony I a
II, 16 530,- z ostatních zdrojů).
8. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NEBO AKCE, KTERÝCH SE ŽÁCI

ZÚČASTNILI, A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto akce:
- výcvik plavání (od 14. 9. do 16. 11. 2018)
- Vysazení Stromu svobody u příležitosti vzniku ČSR (31. 10. 2018)
- drakiáda a pečení brambor
- dopravní výchova na dopravním hřišti v Třebíči (17. 10. 2018)
- vystoupení pod vánočním stromem a jeho rozsvícení (30. 11. 2018)
- návštěva Mikuláše v základní škole i mateřské škole (5. 12. 2018)
- vánoční divadelní představení – divadlo Malvína (20. 12. 2018)

- školní vánoční besídka (21. 12. 2017)
- bruslení v Náměšti nad Oslavou (15. 2. a 15. 3. 2019)
- dětský karneval (10. 3. 2019)
- velikonoční program v Edenu v Bystřici pod Pernštejnem (12. 3. 2019)
- akce „Čistá Vysočina“ (17. 4. 2019)
- sběr papíru s firmou Esko-T (soutěž Třídílek)
- O princezně, Luciášovi a makových buchtách – divadelní představení
(15. 5. 2019)
- Voda – projektový den (30. 5. 2019)
- Studenecký pětiboj (31. 5. 2019)
- VIDA centrum Brno (Mysli na smysly – 12. 6. 2019)
- Zahradní slavnost (7. 6. 2019)
- beseda o myslivosti – Les je domov – 19. 6. 2019
- výlet Kozí farma Dora a králičí farma (25. 6. 2019)
- Dopravní hřiště Třebíč (27. 6. 2019)

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2018/19 byla provedena kontrola ze strany Krajské hygienické
stanice Jihlava – pracoviště Třebíč, která neshledala žádné závady.
V listopadu 2018 proběhla kontrola ze strany VZP ohledně plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Kontrola neshledala
žádné splatné závazky a nedostatky.
Ve školním roce 2018/19 byla provedena pravidelná kontrola ze strany zřizovatele,
která neshledala žádné závady.
V březnu 2019 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Třebíč. Bylo
kontrolováno období od 1. 4. 2016 do 28. 2. 2019. Kontrola proběhla bez závad.
V květnu 2019 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. 2019
Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2019
Schváleno školskou radou dne: 4. 9. 2019
---------------------------------------předsedkyně školské rady

Příloha:

Příjmy - KÚ Kraje Vysočina na rok 2018
Příspěvek na činnost na rok 2018:

3 851 143,00 Kč

Rozpočet školy na rok 2018:

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

2 784 210,00 Kč
15 000,00 Kč
951 731,00 Kč
55 684,00 Kč
44 518,00 Kč
3 851 143,00 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 :

Vypracovala: Vladimíra Matějková, DiS.

2 784 210,00 Kč
15 000,00 Kč
942 506,00 Kč
55 684,00 Kč
53 743,00 Kč
15 594,58 Kč
6 898,00 Kč
9 955,42 Kč
1 694,00 Kč
2 880,00 Kč
2 500,00 Kč
11 621,00 Kč
2 600,00 Kč
3 851 143,00 Kč

