Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

o činnosti školy
za školní rok

2018 - 2019

Podle § 11 a § 12 odst. 2 školského zákona a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy, v platném znění, předkládá ředitel Základní školy Zámoraví,
Kroměříž, příspěvková organizace, tuto výroční zprávu:

Část I.
Základní údaje o škole
 Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace je školou, která
zajišťuje základní vzdělání v 1. – 5. ročníku. Škola je právním subjektem. Zřizovatelem školy je Město Kroměříž.
 Ředitelem školy (statutárním orgánem) je pan Mgr. Miroslav Plaček. Do funkce
byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován v roce 1990 a dne
20.6.2012 byl ve své funkci zřizovatelem školy potvrzen.
 Zástupcem statutárního orgánu je paní Mgr. Ivana Uherková.
 V důsledku odchodu ředitele školy, Mgr. Miroslava Plačka, do důchodu, bylo
na místo ředitele školy vypsáno výběrové (konkurzní) řízení. Jeho výsledkem
pak bylo jmenování Mgr. Ivany Uherkové do funkce ředitelky školy, a to ke dni
1.8.2019.
 Adresa školy je Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž, tel. do kanceláře
je 573 502 882, další provolby jsou k dispozici na veřejně přístupném místě ve
škole a na webových stránkách; aktuální elektronická adresa školy je
zs.nabrezi.km@tiscali.cz, k dispozici jsou i adresy reditel@zssvabinskeho.cz,
ekonom@zssvabinskeho.cz a jidelna@zssvabinskeho.cz; na internetu lze nalézt
webové stránky školy na adrese www.zssvabinskeho.cz .
 Škola byla zřízena k 1.9.1952, prozatím poslední zařazení do sítě škol bylo provedeno s účinností od 1.1.2001 pod č.j. 13/00-Ss. .

 podle § 167 školského zákona je na naší škole zřízena školská rada, jejíž složení
se během školního roku změnilo, a to v návaznosti na změny, vyvolané výsledky komunálních voleb. Aktuální složení je tedy takové:
1. MUDr. Gabriela Pražáková (předsedkyně) zákonný zástupce žáka - žákyně
2.
Ing. Bc. Martina Pinďáková
zákonný zástupce žáka - žákyně
3.
Petr Stoklasa
člen zastupitelstva
4.
Mgr. Jaroslav Němec
starosta
5.
Mgr. Petr Bubla
učitel ZŠ Zámoraví
6.
Blanka Kučeříková
vychovatelka ZŠ Zámoraví

Část II.
Přehled oborů vzdělání
Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace pracovala
v tomto školním roce podle svého vlastního „Školního vzdělávacího programu“
s motivačním názvem „Škola pro děti“ ve všech pěti ročnících.
Škola, zařazená v rejstříku škol, vykonává tyto činnosti:
1. základní škola – viz výše; kapacita 250 žáků
2. školní družina – 4 oddělení, celkem 112 zapsaných dětí
3. školní jídelna – samostatné zařízení s kapacitou 300 hlavních jídel.

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení školy
 Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

23

20,54

pedagogičtí pracovníci

14

13,41

nepedagogičtí pracovníci

8

7,13

Interní pracovníci
v tom:
*

*

*

v tom 0,35 sezónně (cca říjen až duben) úvazek topiče

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce

 Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/2018
Zapsaní do 1.tříd Počet od- Nenastoupí do
pro šk. rok
kladů školní školy (nepřijatí,
2018/2019
docházky
změna...).
51
10
2

Přestup z jiné
školy po zápisu
0

Nastoupí do
1. tříd 3.9.2018
39

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
V žebříčku oblíbenosti škol sehrává, aspoň podle odborného tisku, důležitou
roli způsob hodnocení prospěchu žáků. A to v tom smyslu, že slovní hodnocení je
za strany rodičovské veřejnosti vnímáno jako silný důvod přihlásit právě na tuto
školu své dítě. Už několik let si na tomto místě vždycky posteskneme, jaká je to
škoda, že cca před sedmi lety si rodiče většinovým názorem řekli o zrušení slovního hodnocení - čímž jsme žáky začali už od 1. ročníku hodnotit známkami. Tím
snadněji ale můžeme učební výsledky všech žáků zobrazit graficky:
200
150
169

100

18

50

0

0
prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

Průměrný prospěch žáků školy byl v 1. pololetí 1,12 a ve 2. pololetí pak 1,15.
V přijímacím řízení na střední školy bylo úspěšných 14 našich žáků (tj. 93,33 %
hlásících se žáků a 27,45 % žáků v ročníku).
Pro úplnost uvádíme i údaje o absenci a hodnocení chování našich žáků ve
školním roce 2018/2019 (je to přibližně na úrovni loňského roku, neprojevil se
dramatický posun ani v jednom směru):

1. pololetí:

Omluvené
hodiny
5434

Průměr
na žáka
30,57

Neomluvené
hodiny
20

Z celkové
absence
0,36 %

2.či 3. stupeň
z chování
0

2. pololetí:

6671

37,93

0

0%

0

CELKEM:

12105

68,50

20

0,17 %

0

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů zaštiťuje školní metodik prevence, který při tom spolupracuje s metodičkami kraje (s Bc. Šárkou Machů /KPPP/, resp.
s Mgr. Bc. Šárkou Kostkovou /KÚ Zlín/). Pro každý školní rok je vypracován
„Plán preventivní strategie“ (dříve „Minimální preventivní program“), jehož plnění
je následně vyhodnoceno. Je třeba připomenout, že u dětí mladšího školního věku
se zabýváme ponejvíce tzv. primární prevencí, tj. organizováním volného času dětí, pořádáním společných akcí, výchovou v oblasti mezilidských vztahů a motivací
děti k zájmovým aktivitám.

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Základní pomůckou při přihlašování pedagogických pracovníků na jednotlivé akce, semináře, školení a kurzy je „Plán DVPP“. Dále pak záleží na nabídce
akreditovaných školících středisek a agentur, na možnostech a zájmu pedagogických pracovníků o další vzdělávání a v neposlední řadě na provozních a finančních
limitech školy.
Jak již bylo konstatováno ve výroční zprávě školy za předcházející rok, počet

vzdělávacích aktivit s účastí pedagogů naší školy není velký. V roce 2018/2019
jsme se pokusili, částečně úspěšně, tento trend zvrátit. Lze ale doufat, že zásadní
změnu v této oblasti přinese projekt „Šablony II“, do kterého se škola
v nadcházejícím období zapojí.

Název vzdělávací aktivity
1. Legislativa pro vedoucí pracovníky (21 h)

Počet zú- Finanční náklady
častněných
v Kč
pracovníků
3.950,1

2. Metodická podpora sítě inkluzivních škol (10x)

1

0,-

3. Výtvarné techniky, motivační poh. hry (5 h)

1

650,-

4. Plánování, kontrolní a hodnotící činnost ŘŠ (5 h)
5. Hyperaktivní a impulzívní dítě

1
2

770,1.300,-

6. Strategie zvládání obtížných situací (8 h)

1

850,-

7. Od aprílu k májovému kvítí (5 h)

1

650,-

8. Metodický průvodce 1. třídou (10 h)

2

2.740,-

9. Oxford Professional Development … (5 h)

1

0,-

10. Zdravé tělovýchovné chvilky (5 h)

1

680,-

11. Výtvarné inspirace - vánoční čarování (6 h)

1

?

12. Projekt CKP (celoročně - 10 setkání)

1

0,-

Část VIII.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Rovněž ve školním roce 2018/2019 jsme pro děti uspořádali a zorganizovali
celou řadu akcí. Jejich cílem bylo zpestření vyučovacích forem a metod, stmelování třídního a školního kolektivu, prohloubení znalostí a dovedností i smysluplné
využití volného času dětí. Některé z těchto aktivit zařazujeme do plánů své činnosti

pravidelně, přičemž se je snažíme obměňovat tak, aby nezevšedněly, jiné měly
v letošním školním roce svou premiéru.
Mezi tradiční akce patří např. Mikulášská nadílka (ve spolupráci se SPgŠ), Halloweenský projekt, i letos v podobě „Strašidelné stezky“ a organizovaný i pro zájemce z řad předškoláků. Připomínáme tradiční rozsvícení vánočního stromu,
předvánoční jarmark, soutěže ve zpěvu lidových i populárních písní či sportovní
soutěže s mnoha úspěchy; podobně si vede také školní družina, která „družinářům“ nabízí velmi pestrou nabídku činností. V mnoha zmíněných i dalších akcích
vystupují učitelé a vychovatelky jako jeden tým.
Velkým přínosem pro školu je dobře fungující organizace SRPDŠ - spolek,
který vznikl transformací sdružení. V jeho výkonném orgánu, tedy Výboru
SRPDŠ, jsou zastoupeny všechny třídy. Předávání informací mezi „školou“ a rodiči je tak zajištěno v obou směrech a spolupráce rodičovské organizace se školou je
velmi kvalitní a efektivní. Zdaleka přitom nejde jen o ekonomickou spoluúčast
SRPDŠ na některých akcích školy pro děti. Lze si jen přát, aby se oběma subjektům dařilo tuto součinnost i do budoucna udržet, popř. dále rozvíjet.
Ve školním roce 2018/2019 jsme dětem nabídli účast ve třinácti zájmových
kroužcích, vedených pracovníky školy. Zájmové činnosti přímo ve škole se zúčastnilo 176 žáků.,
Opět jsme dodrželi tradici a všechny třídy vyjely na týdenní pobyt ve školách v přírodě (Chata Čerňava na Tesáku a především Rekreační areál Pod Šaumburkem - 3 turnusy). I letos třídní učitelé a paní vychovatelky připravili na školu v
přírodě celotýdenní projekty – jejich přehled je v tabulce.
Třídy

Název projektu

I.A, II.B

Putování za pohádkou

II.A, IV.A

Ejhle Slované

I.B + III.A

Lesní detektivové

V.A + V.B

Olympijské hry

Pro žáky čtvrtých tříd jsme uspořádali poznávací zájezd do Prahy - „Po stopách Karla IV.“, pro páťáky do Bratislavy - „Malé velké město“ a do Vídně „Habsburská Vídeň“. Už tradičně jsme v součinnosti se ŠD organizovali návštěvy
divadelních představení v Městském divadle Zlín. Podnikli jsme celodenní výlet
do Zoo Lešná i do Dinoparku ve Vyškově, navštívili jsme Kovozoo „Šrotík“ ve
Starém Městě u Uherského Hradiště, sídlo našeho zřizovatele - radnici. Zaměstnali
jsme aktivisty z mobilního planetária, prohlédli si úpravnu vody VaK Kroměříž,
absolvovali jsme „Ekoden“ v Podzámecké zahradě, stejně jako „Den bez aut“.
Další výlety směřovaly do včelařství v Rymicích (na kolech) nebo do okolí školy,
spojený s koupáním ve wellnesscentru Harmony.
Velmi zajímavé a velmi prospěšné jsou akce, kterých se společně účastní
děti, jejich rodiče i pracovníci školy. Během školního roku 2018/2019 se nám podařilo obhájit kritéria, stanovená k udržení certifikátu „Rodiče vítáni“.
Řadu let se naši žáci podílejí na úpravě a úklidu okolí školy, každoročně se děti ze
čtvrtých a pátých tříd starají o úklid a úpravu čtyř pomníčků padlých v okolí školy,
a to před květnovými výročími.
Naše škola se také zapojila do dvou dlouhodobých aktivit s environmentálním zaměřením – „Recyklohraní“ a „Sbírej toner“. V obou, stejně jako v projektech
„Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, budeme pokračovat i do budoucna. Dále jsme
se opět účastnili projektu Les ve škole (Na Zámečku, třídy I.B a III.A) a také ten
hodláme rozvíjet.
Zrealizovali jsme rovněž, kromě výše uvedených, řadu dalších vlastních projektů. Ve spolupráci s paní Černochovou (SPC) i v rámci prevence patologických
jevů jsme připravili tři setkání na téma „Chování v kolektivu“ Ve třídě II.A probíhal celoroční projekt „Nejlepší čtenář třídy“, celá škola si pečlivě připravila rozsáhlý projekt ke 100. výročí vzniku Československa. Jeho součástí bylo i sázení

stromů na Švabinského nábřeží jako náhradu za vandalem zničené stromy. Tato
akce probíhala v součinnosti se zřizovatelem školy. Za zmínku jistě stojí
 rozsvícení vánočního stromu u školy s programem
 recitační soutěž ke Dni dětské knihy
 úspěšná účast v soutěži o nejkrásnější vánoční stromek a za odměnu pak
volný vstup pro všechny žáky do Dětského světa v rámci MDD
 účast na Adventu na radnici
 Halloween na hřišti (i pro předškoláky)
 vánoční jarmark
 „Zámoravský slavík“ - zpěv lidových písní
 Masopustní karneval
 „Zámoravská SUPERSTAR“ - zpěv populárních písní
 „Pasování na čtenáře“ - I. třídy
Další projekty v jednotlivých třídách:
Strašidelné učení

I.A,B; II.A,B; III.A; V.A,B

„Slavnost slabikáře“

I.A.B

Jablíčkový den

I.A; II.A,B; III.A; V.A,B

Veselé zoubky

I.A,B; II.A

Čteme druhákům

IV.A

Projekt zvířata - animals

V.B

In the town

V.B

Závody na koloběžkách (spolupráce s MP)

V.B pro prváčky

Z dalších aktivit vybíráme:
Vánoční pořad R.Zenkla - I.B, II.B, III.A, V.B
Výchovný koncert ZUŠ Kroměříž - I.B, III.A
akce v Domě kultury,
divadlo

Červená Karkulka - loutkové divadlo (ŠD)
Městské divadlo Zlín - 4 představení: Sněhová královna, Krílovna
koloběžka, Hastrmen Tatrman, Jů a Hele
Návštěva výtvarných prací ZŠ Zachar (II.B)

pořady v muzeích

„Velikonoční tvoření“ - Muzeum Záhlinice
Beseda o 12 měsíčkách - II.A
Beseda s ČČK - První pomoc - I.B
Pasování prváčků na čtenáře - Arcibiskupský zámek (2 třídy)
Beseda o Fr. Hrubínovi - I.B
„Mraveneček - I.A
Beseda „Hračky“ - I.A
„Zakousněte se do knih“ - II.B

Knihovna Kroměřížska

„Malé růžové slůně“ - I.A
Policejní pohádky - II.B
Bajky - III.A
„Jules Verne“ - V.A,B
Detektivky - III.A
„Nechytej mě zas slovo“ - III.A
Etiketa - II.B
„Doteky dalekých krajů“ - I.A; II.A,B; III.A

Květná, Podzámecká
zahrada (edukační programy)

„Léto v libosadu (NCZK) - II.A
„Příběh podzámecké zahrady“ - I.B
„Příběh Květné zahrady“ - I.A
„Matematický klokan“ - kategorie:

matematické
soutěže

Cvrček (III.A)
Klokánek (IV.A.; V.A,B)

Pythagoriáda - účast v okresním kole

Beseda se sběratelem kostýmů panem Večerkou“ „Uniformy a obleky před 100 lety“ - II.A
Adventní zájezd do divadla - Brno, vánoční trhy
Vlastivědné exkurze do Vídně a Bratislavy - V.A,B
podzimní dílničky - dlabání dýní apod.
vánoční strom, jarmark, Halloween
akce s rodiči

doprovod žáků na soutěže (Minivolejbalová liga a další)
spolupráce při jarmarku, sběrových aktivitách apod.
beseda s dárcem krve - V.B
„Den domácích mazlíčku“ - beseda o radostech i péči - III.A
„Svatba na radnici“ + hostina - III.A
PREVENTAN CUP - soutěž AŠSK ve vybíjené
* chlapci: 1. místo v okrsku, 1. místo v okrese, 2. místo v kraji
* děvčata 1. místo v okrese, 1. místo v kraji, 3. místo v ČR
turnaj „O Hanácké koláč“ (XXVI. ročník) - 5 kroměřížských škol +
ZŠ Hulín 3. ročník 2. místo, 4. ročník 1. místo
olympiáda málotřídních škol - celkové prvenství

sportovní soutěže

minivolejbalová liga v Kojetíně, řada umístění včetně 1., 2. a 3. míst
dopravní soutěž (DDH Koperníkova)
Švihadlová královna, Švihadlový král – celoškolní soutěž
Štafetový běh kolem školy - celoškolní soutěž
školní turnaj ve floorbalu: 3. - 5. třídy
„Zámoravská veverka“ - celoškolní soutěž ve šplhu
plavecké přebory škol - umístění
„Zámoravský slavík“ – školní soutěž ve zpěvu lidových písní
Soutěž o nejlepší velikonoční dekoraci
„Zámoravská superstar“ - soutěž ve zpěvu populárních písní

hudební, výtvarné a další
soutěže

výtvarné soutěže pořádané partnery školy, např.
- „Vydržím víc“ (Recyklohraní) - V.B
„Hravě žij zdravě“ - internetová soutěž - V.B
- výtvarné práce s policejní tématikou

Planetárium v Brně - V.A,B
Bratislava - „Malé velké město“ - V.A,B
exkurze, vycházky, vlastivědné, přírodovědné a
poznávací zájezdy

Habsburská Vídeň V.A,B
„Po stopách Karla IV.“ - IV.A
Výstava „Myslivost“ - Floria Kroměříž - II.A
Vycházka na Bagrák - I.A,B
Aitrack - cvičení na SPgŠ Kroměříž
Pohádková Kroměříž - „Brémští muzikanti“
Návštěva Kinematovlaku
Pojízdné planetárium
Vánoční besídky
„Mikuláš na škole“
„Zdravé myšlenky“ - preventivní program

další aktivity

„Policista je náš kamarád“ - beseda s policistkou
„Nedej se“ - edukační program
besedy ve třídách:
- beseda o králících (pan Červinka)
- beseda „Jak být dobrým kamarádem“
- beseda „Včely a stáčení medu“
- beseda s dárcem krve - V.B
- beseda „Mluvíme a nasloucháme“
- beseda „Já a moji kamarádi“
- beseda o New Yorku
- „Sportujeme v Podzámecké zahradě“
návštěva dětí z MŠ Štítného, Spáčilova, Mánesova
+ společné cvičení v tělocvičně
návštěva MŠ Skaštice

spolupráce s MŠ a ZŠ

přípravky pro předškoláky - Podzimní, Mikulášská, Zimní, Masopustní a Jarní
„Spisovatelé Kroměřížska“ - společný projekt se ZŠ Komenského
beseda zástupce ZŠ v mateřské škole

Z činnosti školní družiny:

celodružinové
akce

akce pořádané
jinými organizacemi

spolupráce se SPgŠ

besedy s odborníky

září:
 akce „Tři P“ - hravé seznámení s prostorem, provozem a
pravidly ŠD
 „Sportujeme všichni“ - soutěže pro děti
 „Sportujeme s rodiči“ - zábavné odpoledne
říjen:
 „Sto let republiky 1“ - noc ve školní družině, program ve
městě se skupinou historického šermu „Biskupští manové“
listopad:
 „Sto let republiky 2“ - celodružinová hra, soutěže ve škole
prosinec:
 „Vánoční hrátky“ - prodloužený provoz
leden:
 „Sto let republiky 3“ - družinový talent
únor:
 masopustní karneval, „Masopustní olympiáda“ - hry a soutěže
březen:
 „Večer s kouzelníkem“ - program s Harry Potterem
(knihovna Hulín) + mág Radek, noc ve školní družině
duben:
 „Čarodějnické odpoledne“ - celodružinová hra
červen:
 „Bezpečné prázdniny“ - ve spolupráci s ČČK a MP Kroměříž
- kino Nadsklepí - 7x
- Město KM - Den bez aut
- Knihovna Kroměřížska - 8x
- soutěž v knihovně s europoslankyní O.Sehnalovou - „Evropské
dny - Rakousko“
- COPT - „Týden vědy a techniky“ - výsledky práce studentů,
předvádění robotů, dronů apod.
- „Poznej svoji knihovnu“ - projekt pořádaný Knihovnou Kroměřížska
- Den Země - Šipka a Město Kroměříž
- „Děti dětem“ - aktivní účast dětí z naší ŠD (pí vych. Stašová)
- netradiční sportovní odpoledne
- „Mikulášské dílničky“
- divadelní představení na SPgŠ - „O dvanácti měsíčkách“
- září - leden: průběžná ped. praxe ve dvou odděleních
- Městská policie - kamerový systém Beseda + exkurze
- „Sokolník“ - beseda s ukázkami živých dravců, zapojení dětí
- „Agility“ - péče o pejska, ukázky výcviku

exkurze

sportovní aktivity

jiné akce

Všechny exkurze spočívaly v povídání, prohlídce a praktických
ukázkách:
 na letiště
 do moštárny Horní Zahrady
 do MŠ Skaštice
 do VaK Kroměříž
 zimní stadion – 15x
 plavecký bazén – 14x
 cvičení na Sportcentru Paráda
 sportoviště TJ Slavia- lezecká stěna a další netradiční nářadí - 12x
 koupaliště Bajda - hry ve vodě
 Holešovský zámek - „Bzzukot“ - výukový program
 návštěva dětí z MŠ Skaštice - dopolední program
 kadeřnictví Lenka - zkouška práce, účesy
 Šrotík ve Starém Městě - ke Dni Země (celodenní výlet)
 interaktivní divadlo (Přerov) - „Zazvonil zvonec“
 Muzeum Záhlinice - velikonoční pomlázky, pečení, zdobení kraslic, mláďátka
 Strom života - tvoření se seniory ke Dni matek

Část IX.
Další údaje
1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se ve školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Tato oblast se naší školy netýkala.
3. Projekty financované z jiných zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 jsme podobný projekt nerealizovali.
4. Údaje o spolupráci s dalšími partnery
Jak už vyplývá z předchozích částí výroční zprávy, škola úspěšně spolupracuje
s mnoha dalšími partnery. Patří mezi ně především zřizovatel, školská rada,
SRPDŠ, mateřské, základní školy a gymnázia ve městě, SPgŠ Kroměříž, SVŠ Šipka, Muzeum Kroměřížska, Dům kultury, Knihovna Kroměřížska, Kino Nadsklepí,
školská poradenská zařízení, zájmové organizace a spolky (např. ČČK, Sokol), Po-

licie ČR, Městská policie aj. Spoluprací se všemi partnery se škola snažila a snaží
zkvalitňovat poskytované vzdělávání.

Část X.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2018/2019 školu Česká školní inspekce nenavštívila.
Samozřejmě ve škole proběhl interní audit, prováděný pracovníky MěÚ
v Kroměříži, kontrola VZP, pravidelné kontroly KHS Zlín, OSSZ Kroměříž, Státní
veterinární správy apod., - to vyplývá z právní formy školy. Při žádné z kontrol
nebyly shledány závažné nedostatky na kontrolovaných úsecích.

Závěr:
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 je malým ohlédnutím za prací, kterou všichni pracovníci školy v předmětných deseti měsících odvedli. Ovšem nejvíce sil jsme vynaložili na činnosti, které se slovy jen těžko dají
popsat či hodnotit. Máme na mysli to hlavní poslání školy a pedagogických pracovníků - vzdělávání a výchovu dětí, které jsou nám svěřeny. Všechny ve zprávě
popsané aktivity a akce byly jen prostředkem k naplnění tohoto hlavního cíle, a to
způsobem, který dětem školní práci neoškliví, ale dělá ji zajímavou a někdy i zábavnou.
Těšili jsme se z mnoha úspěchů našich žáků a naopak nás mrzelo, když se něco
nepovedlo úplně podle našich představ. Věnovali jsme hodně úsilí vytváření příjemného pracovního prostředí, udržení tradičně velmi dobré kvality mezilidských
vztahů; dále jsme zlepšovali materiální podmínky pro. Nutno zdůraznit, že se nám
díky zřizovateli školy podařilo zásadně zrekonstruovat po sociálním zařízení ve
škole také sociální zařízení u školní družiny.

Za kvalitní práci ve školním roce 2018/2019 bych tímto chtěl poděkovat
všem partnerům školy a rodičovské veřejnosti za veškerou pomoc, kterou škole
věnovala.
Poděkování však patří především pracovníkům školy, kteří svou obětavou
každodenní prací poslání školy naplňují. Věřím, že i v následujícím období se nám
práce bude dařit a že na její výsledky budeme moci být hrdi.

Tato výroční zpráva byla projednána
27.8.2019
pedagogickou radou dne ___________________
školskou radou dne _______________________
.
23.9.2019

Mgr. Miroslav Plaček
ředitel školy

Tato výroční zpráva bude vyvěšena na nástěnce ve II. NP školy a zveřejněna na webových stránkách školy.

