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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské 

Hradiště 

 Adresa: Kněžpole 100, 687 12 Bílovice 

 IČO: 750 23 601 

 

Zřizovatel: 

 Obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště 

Adresa: Kněžpole 125, 687 12 Bílovice 

Starosta. Mgr. Petr Knot 

www.knezpole.cz 

 

Právní forma školy: 

 Příspěvková organizace, vznik 1. 1. 2003 

 

Ředitel školy: 

 Mgr. Irena Šichová, jmenování do funkce 1. 8. 2013 

 

Kontakt na zařízení: 

 telefon: 572 587 182 

 e-mail: zsknezpole@zsknezpole.cz 

 www.zsknezpole.cz  

 

Další údaje: 

 Datum založení školy:  1. 9. 1865 

Datum zařazení do sítě škol:  14. 2. 1996, nová aktualizace  1.1.2003 

Identifikační číslo ředitelství  IZO: 102 731 446 

Identifikátor zařízení:  600 124 088 

 

Součásti školy: 

 Základní škola:  IZO: 102 731 446  kapacita 65 

 Mateřská škola:  IZO: 107 612 895  kapacita 50 

 Školní jídelna:   IZO: 103 279 369  kapacita 150 

 Školní družina:  IZO: 119 100 762  kapacita 50 

 

Základní údaje za školní rok 2015/2016 (stav k začátku školního roku): 

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet  

ped. prac.  

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 3 43 14,33 3,81 11,28 

Škol. družina 2 41 20,5 1,13 36,28 

Mateř. škola 2 40 20 3,44 11,62 

Školní jídelna x 83+14 dosp. x x x 

 

V pedagogických pracovnících není započtena asistentka pedagoga pro tělesně postiženého 

žáka (úvazek 0, 83). 

 

http://www.knezpole.cz/
mailto:zsknezpole@zsknezpole.cz
http://www.zsknezpole.cz/
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Rada školy:  

Zřízena v říjnu 2005, pracuje ve složení 6 členné rady (2 zástupci rodičů, 2 zástupci 

zřizovatele, 2 zástupci pedagogů).  

V průběhu měsíců března a dubna 2015 proběhly volby pro volební období  

květen 2015 – duben 2018, byli zvoleni tito členové: 

za zákonné zástupce – Mgr. Eva Hudečková, Bc. Magdaléna Krčková 

za pedagogické pracovníky – Mgr. Libuše Čechová,  Mgr. Sláva Cingelová, 

za zřizovatele – Aleš Šimík, Bc. Přemysl Kupec. 

Předsedou byl zvolen pan Aleš Šimík. 

Další volby v dubnu 2018. 

 

 

Občanské sdružení: 
Sdružení rodičů a přátel školy 

předsedkyně paní Eva Bilíková 

 

 

2. Charakteristika školského zařízení 
 

● Jsme malotřídní škola se třemi třídami pro pět ročníků. 

● Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) pro základní 

vzdělávání „Sedm klíčů k radosti“.  

● Prostorové, materiální i hygienické podmínky umožňují plnění ŠVP bez omezení.  

● Základní školu tvoří historická budova, kde sídlí třídy prvního stupně a vedení školy. V 

přízemí nalezneme šatny, úklidovou místnost, jednu kmenovou třídu s kabinetem, místnost 

ke cvičení s nářaďovnou, školní knihovnu a místnost pro školní družinu. V mezipatře se 

nachází sociální zařízení. V prvním patře jsou dvě samostatné prostorné třídy, sborovna a 

ředitelna. Spojovací chodbou přechází žáci do školní jídelny, kde probíhá výdej obědů. 

Součástí školy je i oplocené hřiště vedle budovy školy. 

● Školní družina má dvě oddělení, která navštěvovalo 41 dětí. 

● Škola dle potřeby a financí doplňuje učební pomůcky, včetně multimediálních učebnic.  

● Všechny počítače a notebooky včetně těch, které jsou rozmístěny v kmenových třídách na 

PC stanovištích, jsou připojeny na internet.  

● V knihovně školy je umístěna interaktivní tabule. 

● Tři kmenové třídy jsou vybaveny posuvnou bílou tabulí, v jedné je pevně zabudován 

dataprojektor s notebookem.  

● Ve všech učebnách jsou umístěny výškově nastavitelné lavice a židle tak, aby vyhovovaly 

všem žákům.  

● Veškeré prostory školy mají předepsané osvětlení. Okna jsou opatřena žaluziemi. 

● V přízemí na chodbě jsou umístěny také koše k třídění odpadu. 

● Součástí školy je i škola mateřská, která je umístěna v přilehlé budově společně se školní 

kuchyní. Obě budovy školy jsou propojeny v prvním patře spojovací chodbou. 
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3. Vzdělávací programy školy 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

 

ŠVP ZV Sedm klíčů 

 

79-01-C/01 Základní škola 
 

1., 2., 3.,4.,5. 

 

43 

 

Vzdělávací program je vytvořen i pro potřeby činností ve školní družině. 

Nepovinné předměty: 

Náboženství, (dvě skupiny, 28 žáků, vyučující p. Mgr. Josef Říha) 

Nápravná péče (jedna skupina, 1+2 žáci, vyučující Mgr. Libuše Čechová) 

 

Všechny ročníky se účastnily ve druhém pololetí školního roku výuky plavání jako součásti 

tělesné výchovy. 

Plán školy sestaven jako celoroční projekt „Objevujeme“ (viz samostatné zpracování). 

 

 

4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora: 
 

● Povinné zařazení jazyka anglického do výuky je od 3. ročníku.  

● Výuka jazyků byla zabezpečena aprobovaným pedagogem.  

● Žáci nižších ročníků měli možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka 1x týdně 

v odpoledních hodinách v učebně školy organizovaný paní Kateřinou Hradilovou. 

 

 

5. Údaje o pracovnících základní školy  
 

Základní škola měla ve školním roce 2015/2016 8 stálých pracovníků, z nichž 6 bylo 

pedagogických, 2 nepedagogičtí, navíc 1 pedagogický pracovník pracoval externě, tzv. na 

Dohodu o pracovní činnosti pro výuku náboženství. 

 

a) Pedagogičtí pracovníci: 
 

 
Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní 5 3,81 + 0,13 přespočetné hod. 

externí (náboženství) 1 0,09 

ŠD 2 1,13 

Asistent pedagoga 1 0,83 

 

b) Další údaje o pedagogických pracovnících: 

Ped.pracovníci 

(pořadové 

číslo) 

Pracovní 

zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání Počet roků ped. 

praxe 

1. ředitel školy 1 VŠ, Pedagogická fakulta, 

1.stupeň, spec.Hv 

24 

2. učitelka 1 VŠ, Pedagogická fakulta, 

učitelství pro mateřské 

školy, 

1.stupeň 

38 
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3.  učitelka 1 VŠ, Pedagogická fakulta, 

vychovatelství  

33 

4. učitelka 0,81 VŠ, Pedagogická fakulta, 

1.stupeň 

12 

5. vedoucí 

vychovatelka 

0,78  ŠD Střední pedagogická škola, 

vychovatelství 

23 

6. vychovatelka, 

asistent 

pedagoga 

0,35 ŠD 

0,83 AP 

Evropský polytechnický 

institut, vychovatelství 

13 

7. učitelka 

(zástup za 

dlouhodobě 

nemocnou 

učitelku) 

1 VŠ, Pedagogická fakulta, 

1.stupeň 

32 

(zaměsnána od 

11.4.2016 do 

30.6.2016) 

 
Vychovatelka školní družiny pracovala na 0,35 úvazku ve školní družině, další 0,83 úvazku 

pracovala jako asistent pedagoga ve třídě III (4. a 5. r.). 
 

c) Správní zaměstnanci: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 2 1 

Interní pracovníci ŠJ 3 2,5 

Interní pracovníci MŠ 2 1 

 

 

Ostatní pracovníci 

(pořadové číslo) 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 školnice, 
vedoucí jídelny  

0,5 

0,5 

střední odborné s maturitou 

2 uklizečka 0,5 střední odborné (zam. od 

14.10.2015) 

3 kuchařka 1 střední odborné 

4 pomocná kuchařka 1 základní, vyučena v oboru 

5 uklizečka (MŠ) 1 střední odborné 

6 uklizečka 0,5 střední odborné s maturitou 

(zam. od 24.08.2015 do 

9.10.2015) 

7 pomocná kuchařka 

(zástup za dlouhodobě 

nemocnou po. kuchařku) 

1 střední odborné (zam. od 

05.05.2016 do 30.06.2016) 

 

d) Další údaje o správních zaměstnancích: 

Školnice a uklízečka měly rozdělené pracovní směny tak, aby byl zajištěn úklid školní budovy 

včetně nezbytného chodu. Ve zkušební době v průběhu měsíce října ukončila dohodou 

pracovní poměr paní uklízečka v základní škole.  

 

e) Věková struktura pedagogických pracovníků: 

 

Věk do 30 let 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 důchodci 
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Počet 0 1 3 2 0 0 

z toho žen 0 1 3 2 0 0 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 48,3  let. 

 

f) kvalifikovanost pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb,, o 

pedagogických pracovnících, v platném znění.  

 

Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace: 

počet k 30.6.2016 

 

pedagogických 

pracovníků celkem 

ped. pracovníků s 

odbornou kvalifikací 

ped. pracovníků bez 

odborné kvalifikace 

I. stupeň 4 4 0 

Vychovatelky 2 2 0 

Asistent pedagoga 1 1 0 

            kvalifikovanost 100 % 
 

Pedagogická pracovnice, na kterou se v předcházejícím školním roce nepohlíželo jako 

kvalifikovanou, úspěšně dokončila studium na Univerzitě JAK v Praze, obor speciální 

pedagogika - učitelství.  

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Akce – tématické zaměření Počet účastníků Časový rozsah 

1. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO všichni 

zaměstnanci 

 

2. Porada ředitelů správního obvodu 1 5 hodin 
3. Regionální porada výchovných poradců ZŠ 1 3 hodin 
4. Ředitel školy a školského zařízení – výkon práv a 

povinností 
1 6 hodin 

5. Aktuální legislativní změny v právních předpisech 

v oblasti školství 
2 6 hodin 

6. Komunikace ve škole 1 5 hodin 
7. Setkání školních metodiků prevence 1 2 hodiny 
8. Školení systému dmSoftware 1 7 hodin 
9. Technologický seminář 1 6 hodin 
10 Aktuální změny školské legislativy 1 6 hodin 

11. Společné vzdělávání a OP VVV 1 7 hodin 

12. Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti 

skartačního řízení 

1 2 hodiny 

13. Regionální porada výchovných poradců ZŠ 1 3 hodin 

14. Počítání ve 2. desítce 1 4 hodiny 

15. Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež 1 4 hodiny 

16. Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni 

ZŠ 

1 5 hodin 

17. Školní zralost a zápis do školy 1( MŠ) 8 hodin 

18. Rozvoj grafomotoriky u předškolního mladšího 

školního věku 

1 (MŠ) 8 hodin 

19. Tóny jara – hudební dílna 1 4 hodiny 

20. CVŽ – Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ UP Olomouc 

1 celoročně 
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21. Předškolní a mimoškolní pedagogika SŠPgS 

Zlín 

1 celoročně 

 

22. Jazykový kurz - AJ 2 celoročně 

 

Nepedagogičtí pracovníci průběžně procházeli školeními pro pracovníky školních jídelen, 

pravidelnými bezpečnostními a hygienickými školeními.  

Probíhala spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, na 

pravidelných setkáních zástupce školy s pracovníky PPP a rovněž spolupráce s pracovníky 

SPC Zlín. 

 

h) Počet tříd a počet žáků  

 

1. Stav žactva podle tříd na počátku školního roku  

 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Celkem Školní 

družina 

Počet 

žáků 

6 9 11 5 12 43 41 

Počet tříd 1 1 1 3 2 

 

2. Stav žactva podle tříd na konci školního roku  

 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Celkem Školní 

družina 

Počet 

žáků 

6 9 11 5 12 43 42 

Počet tříd 1 1 1 3 2 

 

6. Organizace vyučování 

 

Pro provoz běžného vyučování se školní budova otevírá 15 minut před zahájením vyučování, 

tedy v 7.45 hodin, pravidelné vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá ve 45 

minutových vyučovacích hodinách, mezi kterými jsou desetiminutové přestávky, svačinová 

přestávka trvá dvacet minut. Žáci mají dostatek času na relaxaci mezi vyučovacími hodinami, 

k dispozici jim slouží relaxační kout ve třídách.  

Školní družina  

Provoz školní družiny probíhal od pondělí do pátku, odpolední družina od 11.45 hodin 

nejdříve do 16.00 hodin. Z důvodu zájmu rodičů byl také zajištěn ranní provoz školní družiny 

pro přihlášené žáky od 7.00 do 7.45 hodin.  

 

 

7. Údaje o integrovaných žácích 

 

Stav  k 30.6.2016 

Druh postižení Počet žáků IVP 

zdravotní postižení –VPU  1 ano 

tělesné postižení 1 ano 

zdravotní znevýhodnění 2 ne 

nadané dítě 0 ne 

 

Ve školním roce s těmito žáky pracovala Mgr. Libuše Čechová v rámci individuálních 

odpoledních hodin. V rámci dopoledního vyučování s žáky pracovaly jednotlivé paní učitelky 
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podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Ostatní záležitosti zajišťovala 

ředitelka školy. Integrovaným žákům byly poskytnuty speciální pomůcky a zakoupeny 

pracovní sešity. 

 

 

8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 a odkladů školní docházky 

 

Zapsaní a zařazení žáci: 

Zapsaní 2015 Žádost odklad nastoupilo Zapsaní 2016 Počet odklad Nastoupí  

13 4 6 22 5 15 

Dva žáky zapsané v roce 2016 rodiče do 31.8.2016 z důvodu stěhování odhlásili. 

 

 

9. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

a) Celkový prospěch žáků v roce 2015/2016 – 1. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. prospělo neprospělo 

1.   6   6 0 0 

2.   9   9 0 0 

3. 11 11 0 0 

4.   5   3 2 0 

5. 12 10 2 0 

Celkem 43 39 4 0 

 

Výchovná opatření v 1. pololetí: 

napomenutí, důtka třídního učitele 0 

pochvala třídního učitele 0 

důtka ředitele školy 0 

pochvala ředitele školy 0 

 

b) Celkový prospěch žáků v roce 2015/2016 – 2. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. prospělo neprospělo 

1.   6   6 0 0 

2.   9   9 0 0 

3. 11 11 0 0 

4.   5   4 1 0 

5. 12 10 2 0 

Celkem 43 40 3 0 

 

Výchovná opatření v 2. pololetí: 

napomenutí, důtka třídního učitele 0 

pochvala třídního učitele 13 

důtka ředitele školy 0 

pochvala ředitele školy 0 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0% 

3 – neuspokojivé 0 0% 
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c) počet neomluvených hodin:  

V průběhu školního roku 2015/2016 nebyly zaznamenány neomluvené hodiny. 

 

d) odcházející žáci ze ZŠ a MŠ Kněžpole do 6. ročníku základních škol:  

 

Celkový počet 

žáků 

ZŠ Bílovice ZŠ Uh. Hradiště 

Sportovní 

ZŠ Kunovice 

U Pálenice 

Gymnázium  

Uherské Hradiště 

12 6 4 1 1 

 

Na jazykovou školu se nikdo nehlásil. 

Na osmileté gymnázium se hlásili 3 žáci, z toho 2 nepřijati. 

 

 

10. Prevence rizikového chování 

 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program a jeho vyhodnocení je zpracováno jako 

samostatný dokument školy. 

Prevence rizikového chování:  

● spolupráce ředitelky školy jako školního metodika prevence s třídními učitelkami při řešení 

všech problémů ve škole 

● vzdělávání v metodikách preventivní výchovy, včetně seznámení s dokumenty MŠMT  

● pestrá nabídka mimoškolních aktivit (viz. činnosti ŠD, soutěže a jiné školní aktivity)  

● péče o žáky s SPU – speciální program v rámci vyučování i jako kroužek  

● spolupráce a informování rodičů (třídní schůzky, SRPŠ, jednání s konkrétními rodiči)  

● spolupráce s dalšími institucemi: PPP v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské 

Hradiště, Centrum pro rodinu Uherský Brod, Policie ČR, HZS ZLK, dětská lékařka  

 

Komplexní program dlouhodobé prevence rizikového chování  

Prevence rizikového chování na škole představuje aktivity v těchto oblastech:  

● prevence drogové závislosti, alkoholismu, kouření; virtuálních drog (PC, televize, video); 

patologického hráčství (gambling); šikanování; záškoláctví; rasismu, intolerance; vandalismu 

a jiných forem násilného chování.  

Primární prevence se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili žáci 1. – 5. třídy. Prevence byla 

zaměřena na tvorbu zdravého třídního kolektivu, prevenci šikany, sebereflexi, základy 

právního vědomí, prevenci kriminality, zneužívání návykových látek a případné aktuální 

problémy určité třídy.  

Základní cíle MPP na školní rok 2015/2016 byly splněny.  

Byly organizovány přednášky Centrem pro rodinu v Uherském Brodě. 

Škola se zapojila do dlouhodobého projektu Normální je nekouřit. 

Žádné závažné jevy v dané oblasti nebyly řešeny. 

 

 

11. Environmentální výchova –EVVO 

 

Environmentální výchova je nedílnou součástí ŠVP a koncepce školy. Všichni žáci školy se 

zúčastňovali jednotlivých vzdělávacích programů a činností školy. Škola má vypracovaný 

samostatný plán EVVO.  
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Žáky systematicky vedeme k třídění odpadových surovin (plast, papír, baterie). Každoročně 

se celá škola zapojuje do sběru starého papíru. Ten se uskutečňuje 2x za školní rok. Jsme 

zapojeni do programu Recyklohraní. Dále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol.  

Environmentální výchova je jednou z hlavních oblastí činnosti školy i školní družiny. V 

každém ročníku se žáci věnují některému z témat ekologické výchovy. Dlouhodobě 

spolupracujeme s ekologickými organizacemi (Centrum ekologické výchovy Trnka). 

Vybíráme pořady, které obohacují výuku o praktická cvičení v přírodě nebo rozšiřují 

vědomosti o ochraně zvířat a vhodně doplňují výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Spolupracujeme s místními obyvateli, tentokrát beseda o myslivosti v místní Bažantnici. 

 

 

12.  Školní stravování 

 

Zaměstnankyně školní jídelny se pravidelně účastní školení BOZP, PO, školení o hygieně na 

pracovišti, osobní hygieně. 

Školní jídelna připravuje teplou a studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, saláty. 

Vaří se podle norem školního stravování tak, aby byl naplněn tzv. spotřební koš. 

Nový konvektomat ve školní kuchyni (od července 2015) se velmi osvědčil. Šetrnější tepelná 

úprava pokrmů zachovává jejich vyšší chuťovou hodnotu a množství vitamínů. 

Školní jídelna poskytuje stravování také cizím strávníkům. Pokrmy jim jsou vydávány do 

jídlonosičů v určeném čase a místě. 

Posláním školní jídelny je učit děti již od útlého věku správným stravovacím návykům a vnést 

do jejich stravy pestrost, chutnost a kvalitu. 

 

 

13. Školní výukové a výchovné projekty 

 

Objevujeme byl celoroční projekt zaměřený objevování přírody, jejích zákonitostí a jevů, 

které jsou součástí našich životů a výrazně jich ovlivňují. Mnohé jevy se zdají být 

bezvýznamné a obyčejné, jiné jsou podivuhodné, a na první pohled je nelze snadno objasnit. 

Pro všechno však většinou existuje jednoduché vysvětlení. Cílem našeho projektu bylo 

přiblížit některé tyto jevy a zákonitosti našim žákům a propojit svět teorie s praktickým 

využitím získaných dovedností. Snahou bylo vytvořit pozitivní motivaci k ekologickému 

chování prostřednictvím jednoduchých experimentů. Projekt probíhal celkem ve třech 

projektových dnech – Objevujeme vlastnosti vzduchu, Objevujeme vlastnosti vody, 

Objevujeme vlastnosti světla a tepla. Celoroční projekt byl ukončen vystoupením pro rodiče 

na závěr školního roku, kde žáci některé z experimentů představili přítomným divákům. 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět je dlouhodobý vzdělávací projekt, je součástí 

environmentální výchovy. Je zaměřen na výchovu žáků a v souvislosti s nimi i jejich rodičů k 

třídění a recyklaci odpadů. Poskytuje dětem možnost seznámit se s novými postupy při třídění 

odpadu, vytváří u dětí kvalitní a aktivní vztah k ochraně životního prostředí. V budově školy 

se sbíral drobný tzv. nebezpečný odpad (staré baterie, apod.). Na chodbě jsou umístěny 

odpadkové koše pro papír a plasty. Žáci se podíleli na sběru starého papíru v obci.  

 

OVOCE DO ŠKOL - projekt je zaměřen na podporu zlepšení stravovacích návyků a zlepšení 

pitného režimu. V rámci tohoto projektu jednou za čtrnáct dnů všichni žáci zdarma dostávali 

ke svačině ovoce nebo zeleninu. Ke stejnému tématu byly zaměřeny mnohé aktivity v 

jednotlivých ročnících během celého školního roku. 
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ZDRAVÁ PĚTKA - v rámci programu „Škola Zdravé Pětky“ Nadačního fondu Albert, 

proběhla výuka, která byla zaměřena na seznámení žáků s pěti základními zásadami zdravého 

stravování, složením jídelníčku, pitným režimem i zásadami hygieny. Celý program má u dětí 

podpořit větší konzumaci ovoce a zeleniny a nastartovat správné výživové návyky. 

 

ZDRAVÉ ZUBY - formou besedy studentů LF UPOL o dentální hygieně 

 

HASÍK - preventivní program HZS ZLK pro žáky 2. + 3. r.  

 

MINISČÍTÁNÍ 2015 -  projekt realizoval Český statistický úřad jako součást svého 

dlouhodobého projektu zvyšování statistické gramotnosti. Cílem bylo zlepšení vnímání 

statistiky a zvýšení obecných znalostí tohoto oboru. Prostřednictvím tohoto projektu se žáci 

mohli zajímavě a prakticky seznámit s principem sběru, zpracování a využití statistických dat. 

Minisčítání 2015 bylo určeno pro žáky 4. - 9. tříd základních škol a pro nižší ročníky 

víceletých gymnázií z celé České republiky. 

 

 

14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 

 

Školská rada  

ŠR rada plní všechny funkce dané zákonem. Zápisy z jednání jsou k dispozici v ředitelně 

školy. Školská rada se schází minimálně 2x ročně. 

 

Při základní škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.  

Členové sdružení úzce spolupracují se školskou radou a jsou i jejími členy. 

Spolupráce s rodiči:  

Obecně:  

● třídní schůzky, individuální konzultace  

● akce pro rodiče  

 

Konkrétní aktivity školního roku 2015/2016 (pro rodiče nebo ve spolupráci s nimi):  

● slavnostní zahájení školního roku  

● třídní schůzky  

● Podzimní světýlková slavnost  - výstava dýní + světýlkový průvod 

● spolupráce na tvorbě loga školy ( autorkou vybraného návrhu je paní Eva Hudečková) 

● finanční příspěvek na trička žáků s logem školy 

● Mikulášská nadílka 

● rozsvícení Kněžpolského betlému u kostela sv. Anny 

● Rodičovský ples s předtančením žáků školy 

● zápis do první třídy  

● bruslení na zimním stadionu - Uherské Hradiště 

● Den dětí  - finanční zajištění výletu do VIDA science centra v Brně 

● program k ukončení celoročního projektu 

● slavnostní ukončení školního roku  

Příspěvky SRPŠ na jednotlivé akce:  

http://www.czso.cz/
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SRPŠ přispívá žákům na dopravu a vstupné na vybrané kulturní akce, na mikulášskou 

nadílku, na akci ke dni dětí, přispělo na učební pomůcky, na upomínkové předměty pro žáky 

5. ročníku, apod. 

 

Spolupráce s MŠ  

● návštěva dětí MŠ ve škole  

● návštěva žáků ZŠ v MŠ  

● společné kulturní akce 

● zápis dětí do 1. r. ZŠ  

 

Plavecká škola Uherské Hradiště 

V letošním školním roce probíhal v souladu se ŠVP povinný plavecký výcvik ve 2. a 3. 

ročníku, ale i předplavecká výuka v 1. ročníku a zdokonalovací kurz plavecké výuky pro žáky 

4. a 5. ročníku. U 1., 4. a 5. ročníku se na provozních nákladech finančně podíleli rodiče žáků. 

 

Krajská pedagogicko - psychologická poradna, pobočka v Uherském Hradišti  

Spolupráce s KPPP a úzká spolupráce s PaedDr. Miroslavem Zapletalem a ostatními 

odborníky z poradny je na dobré úrovni: 

● zjišťování důvodů SPUCH 

● při práci s integrovanými dětmi 

● pravidelné schůzky se speciální pedag. ve škole 

● pravidelně se účastníme jednotlivých porad v PPP pro výchovné poradce.  

 

SVP HELP Uherské Hradiště 

Spolupráce a konzultace v individuelních případech.  

 

Sociální odbor MÚ v Uherském Hradišti  

Spolupráce se soc. odbory MÚ – žádosti u problémových žáků o prošetření rodinné situace 

(kde není možná spolupráce s rodiči). Ředitelka školy pravidelně informuje o žácích, kteří 

jsou sledováni OSPOD. 

 

Policie ČR 

Spolupráce s Policií ČR - je na dobré úrovni. V tomto školním roce proběhla beseda o 

dopravní prostředí, abychom prohloubili a upevnili řešení dopravních situací, s nimiž se děti 

mohou setkat. Také jsme zdolávali jízdu zručnosti na svých kolech či koloběžkách.  

 

HZS ZLK 

Spolupráce na preventivně výchovném programu Hasík.  

 

 

Spolupráce s okolními základními školami  

Spolupráce a výměna zkušeností probíhá i mezi sousedními školami se ZŠ Bílovice, ZŠ 

Jarošov a ZŠ Staré Město.  

 

Nadace SYNOT 

Škola získala školský grant ve výši 15 000,- Kč na nákup stavebnic a pomůcek do mateřské 

školy.  
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Obec Kněžpole 

Škola zajišťuje ve spolupráci se zřizovatelem kulturní vystoupení žáků při různých 

příležitostech. 

Přispíváme do Kněžpolských novin, které vydává Obec Kněžpole.  

Po celý rok se zřizovatel podílel na drobných opravách a údržbách, které byly nutné pro 

zajištění bezproblémového chodu školy.  

 

Odbor školství a sportu MÚ v Uherském Hradišti 

 

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínský kraj 

 

 

 

15. Formy propagace školy 

 

● webové stránky školy s pravidelnou aktualizací - plán akcí, prezentace aktivit, fotogalerie,  

● pravidelné příspěvky do Kněžpolských novin 

● pořádání různých akcí pro širokou veřejnost  

● účast na projektech  

 

 

 

16. Akce školy, kterými bylo průběžně obohacováno běžné vyučování žáků v průběhu 

školního roku 

 

01.09.  Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 

13.09.  bruslení na zimním stadionu - Uherské Hradiště (SRPŠ) 

17.09.  sběr papíru – ekosoutěž 

23.09.  Písnička pro draka - divadelní představení (1.+ 2.+ 3. r. + MŠ) 

25.09.  Evropský den jazyků 

30.09.  Hasík - program HZS ZLK (2. + 3. r.) 

07.10.  Návštěva Obecního úřadu Kněžpole (3. r.) 

09.10.  Dopravní hřiště UH (4. r.) 

září   veřejná sbírka na podporu hiporehabilitačního centra CPK Chrpa 

12.10.  Nezbedná pohádka – divadelní představení, Slovácké divadlo Uh. Hradiště 

15.10.  Hasík - program HZS ZLK (2. + 3. r.) 

17.10  Podzimní světýlková slavnost  - výstava dýní + světýlkový průvod (SRPŠ) 

20.10.  drakiáda (ŠD) 

23.10. Helena Zmatlíková – Knižní ilustrace – Galerie Slováckého muzea Uh. 

Hradiště (1.– 3. r.) 

27.10.  Objevujeme vlastnosti vzduchu – celoroční projekt 

listopad Minisčítání 2015 - projekt Českého statistického úřadu 

04.11.  den otevřených dveří v 1. r. 

06.11.  výukový program ZDRAVÉ ZUBY -  beseda studentů LF UPOL o dentální 

hygieně 

20.11. Helena Zmatlíková – Knižní ilustrace – Galerie Slováckého muzea Uh. 

Hradiště (4.– 5. r.) 

23.11. Kouzelná show veselého Toma (1.+ 2.+ 3. r. + MŠ) 

30.11.  sběrová tombola 

04.12.  Mikulášská nadílka 
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17.12.  vánoční koledování dětem v MŠ 

17.12.  vánoční koncert hudební školy p. uč. Hradilové 

20.12.  rozsvícení Kněžpolského betlému u kostela sv. Anny 

22.12.  vánoční dílničky 

22.12.  třídní vánoční besídky, zpívání u stromečku 

16.01.  bruslení na zimním stadionu - Uherské Hradiště (SRPŠ) 

19.01.  etická výchova, 1.-3.r. Jak spolu mluvíme, 4.-5.r. Jak se bránit nátlaku 

23.01.  Rodičovský ples  s předtančením žáků školy (SRPŠ) 

26.01.  návštěva předškoláků v ZŠ 

26.01.  zimní radovánky 

27.01.  zápis do 1. ročníku 

28.01.  Hvězdárna Brno + Labyrint Zelný trh Brno (5. r.) 

leden  V kouzelné říši Miloše Macourka – výtvarná soutěž SVČ Klubko Staré Město 

únor  Kalibro testy (5. r.) 

19.02.  Zazpívej, slavíčku – třídní a školní kola 

23.02.  Objevujeme vlastnosti vody – celoroční projekt 

28.02.  bruslení na zimním stadionu - Uherské Hradiště (SRPŠ) 

01.03.  Filharmonie Bohuslava Martinů  - Nástroje orchestru se představují - 

Kongresové centrum Zlín 

04.03.  Zdravá pětka – výukový program 

09.03.  halová olympiáda 1. st. ZŠ - Uherské Hradiště 

11.03.  recitační soutěž - třídní a školní kola 

13.03.  bruslení na zimním stadionu - Uherské Hradiště (SRPŠ) 

18.03.  Matematický klokan (2. – 5. r.) 

18.03.  zdobení kraslic – ukázka práce p. M. Sekaninové z Topolné 

21.03.  vynášení Moreny (ŠD) 

22.03  žlutý den (ŠD) 

23.03.  velikonoční dílničky 

duben  Kalibro testy (3. r.) 

08.04. Policie ČR – beseda na téma dopravní prostředí + jízdy zručnosti: na kole 

(koloběžce) 

15.04.  beseda o myslivosti v Bažantnici s p. Gejdošovou a s p. Vaverkou 

17.04.  taneční vystoupení  žáků na besedě pro důchodce obce Kněžpole 

20.04.  scénické čtení - Roald Dahl – Čarodějnice 

22.04.  Den Země 

26.04.  sběr papíru 

28.04.  exkurze do Prahy (5. r.) 

29.04.  MC Donald´s Cup – fotbalový turnaj 1. st. ZŠ, okrskové kolo, Staré Město 

03.05.  fotografování 

03.05.  Pohádky pod Řípem – divadelní představení, kino Hvězda Uh. Hradiště 

05.05.  Ovoce do škol – doprovodná opatření – ochutnávkový koš 

13.05.  Dopravní hřiště UH (4. r.) 

16.05. – 20.05. Škola v přírodě – Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves 

31.05.  Objevujeme vlastnosti světla a tepla – celoroční projekt 

06.06.  Den dětí (ŠD) 

07.06.  Na suchu i ve vodě - výtvarná soutěž DDD Šikula Uherské Hradiště 

13.06.  sběrová tombola 

20.06.  školní výlet – VIDA science centrum Brno 

22.06.  návštěva žáků 5. r. v ZŠ Bílovice 

27.06.  výstava výtvarných prací žáků školy 
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27.06.  program k ukončení celoročního projektu Objevujeme 

29.06. vyhlášení výsledků ekosoutěže Sběrné suroviny Uherské Hradiště - 1. místo ve 

sběru papíru v přepočtu na jednoho žáka 

 

 

 

17. Umístění žáků v soutěžích 

 

● vyhlášení výsledků ekosoutěže Sběrné suroviny Uherské Hradiště - 1. místo ve sběru papíru 

v přepočtu na jednoho žáka, v této kategorii jsme nasbírali 328 kg na žáka 

● Taneční skupiny YALLA  a YALLINKY se pravidelně umísťovaly v soutěžích v 

jednotlivých kategoriích na stupních vítězů (3x 1. místo, 4x 2. místo, 1x 3. místo,…). 

 

Soutěže, přehlídky: /počet akcí/ 

Název  Školní kolo okresní oblastní ústřední 

pěvecká 1    

recitační,literární 1    

ekologická 2  1  

matematická 1    

sportovní   2  

výtvarná   3  

 

 

 

18. Výsledky kontrol České školní inspekce - ČŠI, případně jiných kontrol 

 
Kontrola ze strany ČŠI – proběhla formou dotazníkových šetření 

 

1.9.2015 – proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, kontrolované období od 1.1.2013 

do 31.7.2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

22. 09. 2015 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, nebyly zjištěny nedostatky 

- ZŠ, protokol o kontrolním zjištění č.j.408/15 

 

14. 04. 2016 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Předmětem kontroly bylo 

hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši. 

Celkové hodnocení – jídelníček lze hodnotit jako velmi dobrý. 

- ZŠ, protokol o kontrolním zjištění č.j.167/16 

- MŠ, protokol o kontrolním zjištění č.j.168/16 

 

18. 05. 2016 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, nebyly zjištěny nedostatky 

- ZŠ, protokol o kontrolním zjištění č.j.206/16 

 

18.2.2016 – proběhla kontrola Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, 

předmětem kontroly byla kontrola chladírenského a mrazírenského skladování, záznamy, 

dokumentace 

 

6. 10. 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola ze strany Obce Kněžpole – bylo zjištěno, že předložené 

doklady vypovídají pravdivě a úplně o účetnictví příspěvkové organizace. 

 

 

 



17 

 

19. Stížnosti na školu 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla podána jedna stížnost č.j. 210/16. Předmětem stížnosti byla 

nespokojenost rodičů s přístupem paní učitelky vůči dítěti mateřské školy. Stížnost byla 

prošetřena a nebyla shledána důvodnou. 

 

 

20. Připomínky a návrhy ke zřizovateli 

 

Spolupráce se zřizovatelem byla v tomto školním roce na velmi dobré úrovni, eventuální 

problémy se řešily ve vzájemné spolupráci a s přijatelnou rychlostí a erudicí.  

Návrhy pro další školní rok:  

● V základní škole by v příštím školním roce mohlo dojít k vybavení kmenových učeben 

počítačovou technikou pro zkvalitnění a zefektivnění výuky a nákup softwaru. 

 

 

21. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole nepracuje odborová organizace. 

 

 

22. Hospodaření s finančními prostředky 

 

Zpráva  o hospodaření 

za rok 2015 
 

 

 

Osnova:   

   Úvod 

   Druhy finančních prostředků 

   Přehled příjmů 

   Přehled výdajů 

   Hospodaření ve fondech 

   Zhodnocení kontrol 

   Závěr 

 

 

Úvod 

 

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole vznikla jako příspěvková organizace od 1.1.2003. Tím se stala 

samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Kněžpole. 

 

Druhy finančních prostředků 

 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní 

činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů: 

 Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o 

účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením 

MŠMT. Na rok 2015  byly  schváleny  celkem  přímé  NIV ve výši  4 713 396 Kč na limit 

počtu zaměstnanců  14,39. 
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 Obec Kněžpole (zřizovatel ) -provozní prostředky- tento příspěvek je určen k úhradě 

nákladů souvisejících s její hlavní činností , včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a 

údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2015  byl schválen příspěvek na provoz 

ve výši  1 166 000 Kč. 

 

Přehled výnosů 

 
Dotace v roce 2015 činila: 

 

Kraj - přímá neinvestiční dotace (státní rozpočet)  4 713 396,00 

Provozní dotace od zřizovatele 1 166 000,00 

Celkem 5 879 396,00 

 

 

   

Přehled nákladů 

 
Náklady čerpané z dotace z kraje ( ze státního rozpočtu): 

 

Tyto náklady se skládají z prostředků na: 

 

Mzdy 3 412 498,00 

Mzdy OON 17 500,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  

1 159 201,00 

Příděl do FKSP 37 996,00 

Ostatní neinvestiční náklady 86 201,00 

Celkem 4 713 396,00 

 

 

 

Náklady čerpané z provozní dotace od zřizovatele – Obce Kněžpole, okres Uh. Hradiště 

 

účet – 501 - Spotřební materiál: 

 

Kancelářské potřeby 22 542,00 

Čistící prostředky 51 827,00 

Učeb. pomůcky, knihy, časopisy 43 718,00 

Spotřební materiál - ostatní 39 004,00 

Spotřeba DDHM 152 191,00 

Celkem spotřební materiál 309 282,00 

 

účet - 502 – Spotřeba energií: 

 

Voda 56 839,00 

Elektřina 133 197,34 

Teplo 81 230,00 

Celkem 271 266,34 

 

 

účet – 511 – Opravy a udržování: - z této položky jsou placeny běžné opravy a údržba budov a předmětů 

DDHM a DHM  

 

 

Opravy a udržování  75 321,00 

Celkem 75 321,00 
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účet  -512 – Cestovné- náklady spojené s provozem a doprovodem učitelů celkem ve výši 

  1 529,- Kč. 

 

 

 

 

účet – 513 – Náklady na reprezentaci: - z této položky jsou hrazeny odměny pro žáky  

 

Náklady na reprezentaci 1 231,00 

Celkem 1 231,00 

 

 

účet – 518 – Ostatní služby:  

  

Poštovné 931,00 

Telefonní poplatky 44 584,00 

Zpracování účetní a mzdových dat 108 340,00 

Ostatní služby - různé 202 843,87 

Celkem  356 698,87 

 

 

účet – 521 a 524 – mzdové náklady a zákonné zdravotní a sociální pojištění, základní příděl  

     

Mzdové náklady – MŠ 30 000,00 

Mzdové náklady – dohody  5 277,00 

Zákon.odvod  soc. a zdr. pojištění 7 200,00 

 0,00 

Celkem 42 477,00 

 

 

účet – 549+ 551 – Jiné ostatní náklady +  Odpisy: 

  

Jiné ostatní náklady 42 930,00 

Celkem  42 930,00 

                    

 

Provozní náklady                                                           1 100 735,21 Kč 

 

Kryto:      úplata MŠ                        94 900, 00 Kč 

    

                  provozní příspěvek od zřizovatele                       1 005 835,21 Kč       

 

 

Celkový hospodářský výsledek v hlavní činnosti 

 

 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 
Státní dotace 4 713 396,00 4 713 396,00 0,00 

Provozní příspěvek 1 166 000,00 1 005 835,21 160 164,79 

Projekt DIKYPR 124 559,00 124 559,00 0,00 

Jiné ostatní výnosy 174 818,20 174 818,20 0,00 

Použití fondu odměn 136 390,00 136 390,00 0,00 

Stravování 393 057,79 393 057,79 0,00 

Úplata MŠ + ŠD 94 900,00 94 900,00 0,00 

Finanční dary 16 142,00 16 142,00 0,00 

Celkem 6 819 262,99 6 659 098,20 160 164,79 
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Doplňková činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

 336 886,46 325 167,46  

Celkem DČ 336 886,46 325 167,46 11 719,00 
 

Hospodaření ve fondech 
 

účet – 401- Fond majetku 

Zůstatek k 31.12.2015 je  32 124,60 Kč 

 

 

účet – 411 – Fond odměn:  Zůstatek  je ve výši  56 800 Kč. 

 

účet – 412 – Fond FKSP: 

Zůstatek fondu k 31.12.2015 činí 6 162,50 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem. Výdaje  se 

skládaly z příspěvku na výročí zaměstnanců, kulturu a náklady na reprezentaci – Den učitelů. 

 

účet – 414- Fond rezerv: 

K 31.12.2015 je zůstatek na fondu  341 683,60 Kč. 

 

účet – 416 – Fond investiční: 

Zůstatek k 31.12.2015 činí  301 585 Kč. 

 

Kontroly 
V roce 2015 byla provedena  finanční kontrola zřizovatelem. 

 

Závěr 
K 31.12.2015 hospodařila Základní škola a Mateřská škola Kněžpole  s kladným hospodářským výsledkem  a to 

v hlavní činnosti ve výši 160 164,79 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 11 719,00 Kč.  Celkem HV k 31.12.2015  

je  171 883,79 Kč.  

 

 

23. Hodnocení školy 

 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhlo žádné dotazníkové šetření. 

 

 

24. Závěr výroční zprávy 

 

1. Ve škole působí velmi dobrý pracovní kolektiv, jsou využívány aprobace a specializace. 

2. Po celý školní rok jsme se snažili budovat rodinnou a přátelskou atmosféru, založenou na 

přátelských vztazích ve vyučování i mimo něj. 

3. Rodinné prostředí školy s možností individuálních přístupů.  

4. Během výuky jsme začleňovali a využívali poznatky získané na školeních. 

5. Dobré výsledky v testech Kalibro pro 5. ročník, 3. ročník byl v testech průměrný. 

6. Šestnáctý rok jsme pracovali podle celoročního projektu, v tomto roce na téma přírodních 

zákonitostí s názvem Objevujeme. Byl ukončen slavnostním zábavně poučným 

programem pro veřejnost, při kterém žáci prezentovali výsledky svých objevů. 

7. Činnost školy je zaznamenávána do kroniky školy, fotodokumentaci a na webových 

stránkách. 

8. V l.- 5. ročníku se žáci učili podle ŠVP naší školy Sedm klíčů k radosti, aktualizovaným 

dle požadavků MŠMT k 1.9.2013. Program vyhovuje a je naplňován. Ohlas u žáků má 

autoevaluace klíčkováním.  
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9. Úspěšně jsme spolupracovali v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování a 

žáka s tělesným postižením, zároveň jsme věnovali prostor práci s nadanými žáky. 

10. Úzká spolupráce se školní družinou. 

11. Práce je náročná, v malém kolektivu mají všichni hodně úkolů, přesto věříme, že se nám 

cíle a priority daří plnit. 

12. Všechny aktivity a výsledky ukazují, že i malotřídní školy mají své místo a mohou být 

vzorem v přístupu k práci s dětmi.  

13. Na podzim 2015 jsme řešili nefunkčnost elektro zařízení po následcích letní bouřky 

(potíže s telefony, s počítači a školním serverem, problémy s wifi, nefunkčnost zvonku u 

vstupu školy, …). Postupně se podařilo závady odstraňovat, přesto jsme museli pro 

neopravitelnost mnohá zařízení vyřadit a nahradit novými (např. ISDN telefonní linka, 

kamerové zabezpečení vstupu do školní budovy, …) 

14. V průběhu letošních prázdnin jsme vyměněna elektroinstalace v přízemí v budově 

mateřské školy a následně provedena oprava stěn a výmalba. V hlavní prázdniny jsme 

obnovili nátěr parket ve třídě 2. a 3. ročníku, vymalovali jsme stěny v šatnách žáků a 

opravili malbu stěn na chodbách školy. 

15. Do třídy v patře byl zakoupen a nainstalován interaktivní dataprojektor. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 31.08. 2016 

Členům školské rady byla odeslána mailem a schválena na jednání dne  31.08.2016 

 

 

 

 

Kněžpole 31.8.2016 

       Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy 

 


