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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

       okres Hodonín, příspěvková organizace, 
       696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

 
Zřizovatel školy:   Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem 
 
Ředitel školy:      Ing. Vítězslav Juras 
Zástupce ředitele školy:  RNDr. Dalibor Popelka 

  
Kontakt: telefon: 518 331 240   e-mail:     vitezslav.juras@zs-blatnice.cz 
 
Webové stránky: www.skolablatnice.cz   
 

Školská rada:  
- předsedkyně školské rady: Mgr. Alena Hanačíková 
- zástupci zřizovatele: Mgr. František Frýdecký Ph.D., Mgr. Pavla Kopečná Hrušková,  
- zástupci zákonných zástupců žáků: paní PaeDr. Miluše Těthalová, paní Olga Rumíšková 
- zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Alena Hanačíková, Mgr. Jitka Hrušková 
 

   

 

 

 

II. Obor vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 
ve školském rejstříku 

 

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který byl 
vypracován s odkazem na Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání a 
osnov schválených MŠMT ČR. Název našeho ŠVP ZV - „Škola - dílna lidskosti“ vyjadřuje 
hlavní myšlenku ŠVP na utváření vhodných mezilidských vztahů a na styl práce vedoucí 
k hodnotám lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle 
cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních 
rysů a mravních vlastností žáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní 
prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je 
dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními 
zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední 
řadě mezi žáky samotnými.  
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III.   Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci: 
Ředitel školy:     Ing. Vítězslav Juras 
Zástupce ředitele školy: RNDr. Dalibor Popelka 
Třídní učitelé: 
I. A.    Mgr. Jitka Hrušková 
II. A   Mgr. Iveta Salfická    
III. A   Mgr. Věra Macková  
IV. A   Bc. Veronika Gombárová 
V. A   Mgr. Miroslav Břeň 
VI. A               Mgr. Marie Trčková  
VII. A    Mgr. Zdeňka Míčková 

VIII. A   Mgr. Věra Švábová 
IX. A   Mgr. Alena Hanačíková 
IX. B   Mgr. Monika Hořčicová  
      

Učitelé bez třídnictví:  
Ing. Lucie Březinová 
Bc. Ivana Horňáková 
Mgr. Jana Tomečková 
 

Vychovatelé školní družiny: 
paní Jana Uřičářová 
Mgr. Richard Koryčanský 
 

 

Provozní pracovníci: 
paní Růžena Spáčilová - provozní a mzdová účetní 
pan Jaroslav Beňa - školník 
paní Blanka Cintulová, Irena Ivanová, Jitka Beňová, Helena Páráková - uklízečky 
paní Veronika Štefaníková - vedoucí školního stravování 
paní Jana Smějsíková, Irena Staňková, Miroslava Kneprová (do 03/2017), Naděžda 
Vyskočilová (od 03/2017), Františka Kovaříková - kuchařky 
   

 

 

IV.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků,  
zvyšování kvalifikace 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ  - Formativní hodnocení ve škole 
Mgr. Hrušková J. - Angličtina od začátku 

 Ing. Juras V.          - Rozumíme penězům - výukové metody a strategie předmětu Finanční  
     gramotnost   

Ing. Juras V. - Registr smluv            
Ing. Juras V. - Sketch Up - snadné 3D modelování 
Ing. Juras V. - Přijímací řízení do škol 

http://www.redtube.com/129495chovatelé


 Ing. Juras V. - e-seminář - Motivace a hodnocení zaměstnanců 
RNDr. Popelka D. - Trestní odpovědnost mládeže 
Bc. Máčalová R. - Proč, co a jak s RVP PV? 
Mgr. Salfická I. - Angličtina od začátku 
pí Spáčilová R.  - Novinky v účetnictví 
pí Štefaníková V. - Aby dětem ve škole chutnalo 
pí Pospíšková  - Škádlení nebo šikana 
pí Vyskočilová  - Inspirace pro práci s dětmi 
Popelka   - Trestní odpovědnost mládeže 

 

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ absolvovali školení bezpečnosti práce a požární ochraně 
v legislativou předepsaném rozsahu. 

 

 
 

V.   Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 20. dubna 2017, na základě žádostí 
zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání přišlo k zápisu 28 dětí. Zápisu se 
zúčastnily i děti z jiného školského obvodu, které po ukončení správního řízení 
nastoupily ve svém školském spádovém obvodu. Po dokončení správního řízení, včetně 
 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky nastoupí do 1. třídy 19 žáků. 
 

 

VI.   Výsledky vzdělávání žáků  
 
Počty tříd a žáků 

 

 
Školní rok 
2016/17 

 
Počet 
tříd 

 
Celkový 

počet žáků 

 
Počet žáků na 

jednu třídu 
(průměr) 

I. stupeň 5 92              18,4 

II. stupeň 5 107              21,4 

Celkem 10 199              19,9 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
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I. A 14 14 0 0 0 0 

II. A 16 13 3 0 0 0 

III. A 21 17 4 0 0 0 

IV. A 20 14 6 0 0 0 

V. A 21 11 10 0 0 0 

Celkem  
1. stupeň 

 

92 
 

69 
 

23 
 

0 
 

0 
 

0 

VI.    A 21 4 14 3 1 0 

VII.   A 23 5 17 1 1 0 

VIII.  A 28 12 16 0 0 0 

IX.     A 17 4 13 0 0 0 

IX.   B 18 3 15 0 0 0 

Celkem  
2. stupeň 

 

107 
 

28 
 

75 
 

4 
 

2 
 

0 

 
Pochvaly 
 
Pochvaly a odměny byly uděleny za vzorné chování, výborný prospěch, reprezentaci 
školy na sportovních soutěžích, fyzikálních a matematických olympiádách, kulturních 
akcích apod. 
 

Kázeňské postihy 
 

Důtky TU byly uděleny za opakované prohřešky proti šk. řádu, nevhodné chování 
a opakované pozdní příchody, poškozování cizích věcí, opakované pozdní příchody do 
výuky a další přestupky proti školnímu řádu. 

Důtky ředitele školy byly uděleny žákům II. stupně za opakované pozdní 
příchody, neuposlechnutí pokynu učitele, vulgární chování a závažné prohřešky proti 
řádu školy. 

 

Přehled škol, na které byli přijati odcházející žáci třídy IX.A, IX.B 
 

Typ školy gymnázium SŠ s maturitou    SOU     celkem 

Žáků 4     16      15 35 
 



 

 
VII. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 

 
 Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci 
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří 
k nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Je zahájena 
od nejmladších žáků školy a návazně pokračuje až do skončení povinné školní docházky. 
Je zaměřena na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní 
zvláštnosti.  
 
Školním metodikem prevence je Mgr. Jana Tomečková.  

Tzv. „minimální preventivní program“, jeho cíle, spolupráce s rodiči, zaměstnanci 
školy a odborníky, a popis realizace tohoto programu patří k základním dokumentům 
školy a je přístupný na webových stránkách školy. 

Na I. stupni jsou témata týkající se prevence nenásilně zařazována do výuky. Třídní 
učitelky děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost je 
věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory 
v třídním kolektivu. Pokračujeme s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. 
Pokračujeme v dopravní výchově, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na 
dopravním hřišti (žáci dojíždí do DDM Veselí nad Moravou, který má v regionu tuto 
výchovu v nabídce). Žáci jsou podporováni k návštěvám divadelních představení v 
Městském divadla ve Zlíně, Slováckém divadle v Uherském Hradišti, k návštěvě 
filmových představení ve Veselí nad Moravou. Každý rok připravují děti pro rodiče 
vánoční besídku, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav Dne matek aj. 
Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů. Tradiční jsou vlastivědné 
vycházky žáků I. stupně na „Antonínek“. Žáci se zúčastnili úklidu svého okolí v rámci 
oslav Dne Země. 
Prvňáčci se zúčastnili preventivního programu „Veselé zoubky“. 
 Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen 
třídními učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací 
získávají žáci v předmětech občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do 
učebních plánů jsou rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, 
zdravotní výchova, výchova k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a 
programy, vedené odborníky.  
 
Ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, na nichž jsou rodiče 
seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě 
navštěvovat. Již 12 let naše škola platí školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce 
na dálku. Potřebné peníze se nám daří získat sběrem starého papíru. Žáky II. stupně 
zaujal svými poutavými besedami Mgr. František Krampota ze společnosti ACET, který na 
naši školu zajíždí několik let. Spolupráci s ACETem jsme rozšířili i besedami s panem 
Böhmem, který žákům VI. A přednášel o škodlivosti kouření.  
Žáci 6 a 7. ročníku probírají téma drogy a sexuální výchova i v rámci náplně předmětu 
výchova ke zdraví.  

Z oblasti výchovy k ekologii (enviromentální výchovy) jsou naše třídy zapojeny do 
sběru nefunkčních mobilů, elektroodpadu, použitých baterií a tonerů z tiskáren. 



 
Dalšími akcemi na podporu prevence jsou i další aktivity jako nácvik polonézy na ples, 
školní výlety apod.  Žáci IX. tříd se podíleli na přípravě svátku sv. Mikuláše, který 
organizují pro menší děti a mateřskou školu. V I. patře je umístěna schránka důvěry, kam 
můžou žáci vhazovat lístečky se svými problémy jako prevence proti případnému 
šikanování, distribuci drog a jiných negativních jevů ve škole. Kromě tradiční schránky 
důvěry na písemná oznámení je aktivována schránka důvěry v aplikaci iŠkola. Schránky 
jsou pravidelně vybírány a všechna sdělení prošetřována. Škola je zaregistrována na  
webové aplikaci www.nntb.cz, což je internetový systém  a mobilní aplikace bojující 
proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách.  
Nedílnou součástí preventivních aktivit je činnost školní družiny. Činnosti školní družiny 
se realizují podle výchovně vzdělávacího programu a zahrnují sportovní a výtvarné 
aktivity, hry, soutěže atd. Školní družina je pro žáky I. stupně a využívá dvě vlastní 
učebny, počítačovou učebnu a školní hřiště. 
 

 

Přednášky a akce v rámci výchovy ke zdraví a prevence patologických jevů  
 

Funkci výchovného poradce vykonává RNDr. Dalibor Popelka  
Práce výchovného poradce probíhá ve třech základních rovinách. První rovinou je 

péče o profesní orientaci žáků 8. a 9. tříd, vedoucí v konečné fázi k úspěšnému přijetí 
žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Ve druhé rovině práce VP jde o péči o 
žáky se specifickými poruchami učení, poslední rovina obsahuje práci s problémovými 
projevy chování žáků a jejich prevence. 
 Pro žáky 8. a 9. ročníků je určena nástěnka profesní orientace. Zde je pro žáky 
vytvořena přehledná knihovna informačních materiálů středních škol okresu Hodonín, 
Uherské Hradiště, ale i škol z celého širokého okolí a celé ČR. Tyto materiály byly 
přehlídkou nabídky škol z Veletrhu vzdělávání v Hodoníně nebo postupně přicházely do 
školy poštou. Tyto materiály byly pak vždy aktuálně ihned vyvěšeny.  
 Na tradiční schůzce se s rodiči žáků IX. třídy setkali zástupci středních škol, kteří 
rodiče a žáky IX. ročníku informovali o možnostech studia na svých školách. Výchovný 
poradce seznámil rodiče a žáky o změnách v legislativě. 
Ve spolupráci s „Centrem vzdělávání všem“ jsme připravili Projektový den „Kariérové 
poradenství“ pro žáky obou devátých tříd.  

V rovině péče o žáky se SPU dochází k úzké spolupráci s pedagogicko - 
psychologickou poradnou, s třídními učitelkami, s jednotlivými vyučujícími, s rodiči a       
s žákem. V případě individualizace bylo spolupracováno s pracovníky poradenských 
zařízení. 
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VIII. Aktivity školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016 
 
Mgr. Břeň  - Rybářský  
Mgr. Salfická  - Angličtina hravě  
Mgr. Macková  - Keramika  
Mgr. Macková  - Vybíjená  
Mgr. Hrušková  - Aerobik  
Mgr. Hořčicová  - Sportovní hry  
Mgr. Hořčicová  - Příprava na přijímací zkoušky z MAT  
Mgr. Trčková  - Příprava na přijímací zkoušky z MAT  
Mgr. Hanačíková  - Kreativní, školní časopis  
Mgr. Hanačíková  - Taneční  
Mgr. Hanačíková  - Příprava na přijímací zkoušky z ČJ A  
Mgr. Švábová  - Fotografický  
RNDr. Popelka  - Florbal  
Mgr. Tomečková  - Vaření  
pí. Uřičářová  - Kytarový  
pí. Němečková  - Basketbal  
p. Beňa   - Střelecký  
pí Těthalová pí. Špirudová - FS Vavřínek  
 

 
Sportovní a vědomostní akce 
 

 Na okresním kole Matematické olympiády kategorie Z9 v Hodoníně podala perfektní 
výkon Viktorie Martinkové (9.B), která v nelehké konkurenci s plným počtem bodů 
obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. 
 Na Velické laťce si vyskočil svým skvělým výkonem 159 cm pro 2. místo. Marek Janás 
(8. tř.) a zúročil tak svůj talent a poctivý přístup k tělesné výchově.   
 Ve Strážnici na okresním kole v košíkové vybojoval výborné 2. místo výběr mladších 
žáků ve složení Bílek Tomáš, Švrček Adam, Tománek Jan, Vyskočil Jan (5. tř.), Horký 
Samuel, Malár Martin (6. tř.), Ježek Tomáš, Mikésková Denisa a Vajdík Richard (7. tř.).  
 Přestože má střelecký kroužek v tomto školním roce premiéru, výběr našich střelců ve 
Veselí nad Moravou v soutěži ve vzduchové střelbě skupin obsadil skvělé 2. místo. 
Reprezentovali  – Tománek Jan (6. tř.), Kolář Artur, Pavka Vít, Ivan Jakub (7. tř.).  
 V Hodoníně na prestižním Poháru rozhlasu podali velmi slušné výkony hned dva žáci a 
to Václav Janás (9.B) svým osobním rekordem ve skoku vysokém zdolal 169 cm a zajistil 
si 2. místo a Adam Těthal (9.A) v běhu na 1500 m také ve svém osobním rekordu 4:54,38 
získal 3. místo.  
 Ve Velké nad Veličkou proběhlo okresní kolo soutěže OVOV (Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů), kde naše družstvo ve složení Kateřina Trusková, Kamila Malůšová, 
Magdaléna Štipčáková, Denisa Lukšíková, Marek Janás, Josef Janeska (všichni 8.tř.), 
Richard Vajdík (7.tř.), Filip Vavrek (6.tř.) vybojovalo 1. místo.  
 



Nicméně i v bodování jednotlivců byla naše výprava dosti úspěšná, kdy ve svých 
věkových kategoriích získaly holky Simona Štuchalová (9.A) - 2. místo, Kateřina Trusková 
(8.tř.) - 2. místo, Denisa Mikésková (7. tř.) – 3. místo, Julie Pomajbíková (6.tř.) - 2. místo, 
a kluci Viktor Bílek (8.tř.) - 3. místo, Josef Janeska (8.tř.) - 3. místo, Richard Vajdík (7.tř.) - 
2. místo a nejúspěšnější Filip Vavrek (6.tř.) - 1. místo a Marek Janás (8. tř.) - 1. místo.  
 Skvělým týmovým výkonem se předvedlo družstvo fotbalistů z prvního stupně ve 
složení Adam Švrček, Jan Tománek, Jan Vyskočil, Tomáš Bílek, Lukáš Farkaš, Robin Tinka, 
Dominik Hrabal, Lukáš Műllner (5. tř.), Adam Míšek, Lukáš Samson, Ondřej Mezuliánik, 
Simon Vyskočil (4. tř.) a Jan Janeska (3. tř.), kdy v Hroznové Lhotě v soutěži McDonald´s 
Cup nejdříve „vykopali“ v okresním kole 2. místo a pak v okresním kole kluci ještě více 
zabrali a vybojovali opět 2. místo. 
 Na tradičním Horňáckém čtyřboji pro žáky prvního stupně v Lipově. Zde medailově 
zazářili především děvčata, a to Jana Brhelová (3. tř) hned ve dvou disciplínách – skoku 
dalekém (345 cm) a běhu na 60 m (10,11 s) – získala 3. místa a Terezie Cíchová (5. tř.), 
která ve své kategorii ve skoku dalekém (393 cm) obsadila 1. místo. Vybraní žáci 2. a 3. 
třídy – Kamila Marková, Tereza Míšková, Matyáš Minařík, Michal Novotný (2. tř.), Jana 
Brhelová, Veronika Hanáková, Dominik Klepáč, Jan Janeska -  v přehazované vybojovali 
3. místo a výběr žáků a žákyň 4. a 5. třídy – Magdaléna Fojtíková, Nikola Nováková, 
Simon Vyskočil, Tomáš Samson (4. tř.),  Terezie Cíchová, Kateřina Hrbáčová, Tomáš Bílek, 
Jan Tománek (5. tř.) -v konečném pořadí mezi družstvy obsadil také 3. místo. 
 

 
Vzdělávací, kulturní akce a exkurze 
 
 Mezi pro vzdělání a výchovu důležité akce patří již tradiční návštěvy žáků na  OÚ 
Blatnice pod Svatým Antonínkem a v místní knihovně. Žáci ZŠ připravili program na akci 
Rozžíhání vánočního stromu, oslavu Dne matek.  

Pro žáky devátých tříd jsme připravili ve spolupráci s Policií ČR zajímavou přednášku o 
trestní odpovědnosti mladistvých. Por. Bc. Petr Zámečník z ÚO PČR Hodonín vysvětlil 
žáků základní pojmy, včetně příkladů ze života. 

Naše škola se zapojila do preventivního programu DM Drogerie. Díky tomu si prvňáčci 
dostali balíčky se zubní pastou, zubním kartáčkem, přesýpacími hodinami (aby si mohli 
doma v koupelně pohlídat správný čas na čištění zoubků) i žvýkačky bez cukru, které 
neškodí zubům. Ve škole si s paní učitelkou připravili projektovou hodinu, při které se 
dozvěděli jak o zoubky čistit a nacvičili správný způsob čištění zubů. 

Žáci čtvrté a páté třídy měli možnost se setkat s nevidomou paní Kratochvílovou, 
která za nimi přijela z Hodonína. Dozvěděli se mnoho věcí o životě nevidomých. Už ví, že 
se neříká "slepí", ale nevidomí (odvozeno od slova "nevidí"), poradili by si, kdyby měli 
pomoct nevidomému na cestách, vyzkoušeli si sami na sobě spoustu pomůcek pro 
nevidomé. A naše žáky už nepřekvapí, že nevidomí mohou se svými speciálnímu 
pomůckami psát emaily i posílat SMS. Žákům se setkání s paní Kratochvílovou líbilo a 
určitě bylo prospěšné i pro jejich další život. 

http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_10_23_Zaci_III.A_na_navsteve_OU_Blatnice_pod_Svatym_Ant./
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_10_23_Zaci_III.A_na_navsteve_OU_Blatnice_pod_Svatym_Ant./
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_11_29_Rozzihani_vanocniho_stromu/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2015_11_29_Rozzihani_vanocniho_stromu/


Pro žáky II. stupně byla určena přednáška s besedou na téma Kyberšikana, šikana 
pana Pakosty ze společnosti ACET. Principy šikanizujícího jednání se nemění, mění se 
však nástroje, které agresoři používají. „Klasická“ šikana většinou probíhala v uzavřeném 
kolektivu, v současné době šikaně napomáhají nové komunikační technologie: 
především internet a mobilní telefony. 

Žáci byli vedeni k tomu, aby rizika svého vzájemného chování neignorovali, ale aby se 
drželi zdravých pravidel, která je mají chránit.  

Program „Sex, AIDS a vztahy“ ( opět pan Pakosta ACET ), je součástí specifické primární 
prevence rizikového chování mládeže. V současné době neexistuje žádná účinná proti 
HIV, proto je prevence v této oblasti velmi důležitá. Hlavním cílem bylo informovat žáky 
o základních pojmech – HIV, AIDS, o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, 
účinné ochraně a hlavně o jejich vlastní zodpovědnosti za své vztahy, a svou sexualitu. 

Pro žáky I. stupně byly určeny tzv. Etické dílny – soubor aktivit na různá témata, např.: 
Jak správně využívat IT a média - dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a 
jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem 
médií. V tomto programu etických dílen by se děti měly dozvědět mimo jiné o druzích, 
význam médií a zneužitelnosti médií v dnešním světě. Měla by znát základní rizika médií, 
uplatňovat zásady bezpečného užívání médií, znát pravidla slušného chování na 
internetu. Dalšími tématy byly mimo jiné „Jak správně naložit se svými penězi?“, „Jak 
překonat starosti ve škole“.  

Naši šesťáci vyjeli na tzv. Orientační dny DIS Fryšták a zažili tři dny plné aktivit, 
zaměřených na podporu dobrých vztahů v kolektivu třídy, komunikace, respekt…). 
 

O veškerých akcích, vzdělávacích, kulturních i sportovních informujeme rodiče a občany 
prostřednictvím oficiálních webových stránek školy www.skolablatnice.cz, školní webové 
fotogalerie http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/ a nástěnky v budově OÚ Blatnice pod 
Svatým Antonínkem. 
 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 
výsledky kontrol a revizí ostatních orgánů a institucí 

 
ČŠI provedla v daném období na naší škole inspekční činnost ve dnech 29. 5. – 6. 6.   

2017. Inspekční zpráva uvádí silné a slabé stránky školy, a také doporučení pro zlepšení 
činnosti, mimo jiné - při řízení školy postupovat v souladu s platnými školskými právními 
předpisy, nastavit účinný systém plánování, kontrolní a hodnoticí činnosti - ve spolupráci 
se zřizovatelem usilovat o rekonstrukci a zmodernizování nevyhovujících materiálních 
podmínek pro vzdělávání.  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje provedla šetření 16. 2. 2017, 
nedostatky byly bezodkladně odstraněny (doplnění výdejen stravy v MŠ o myčky nádobí 
a další inventář).  

Ostatní kontroly a revize stanovené platnou legislativou (kotelny, komíny, plynové 
přípojky, hasicí přístroje, výtahy atd.) proběhly bez závad. 

 

 

 
 

http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/2016_06_22-24_VIII.A_Orientacni_dny_DIS_Frystak/
http://www.skolablatnice.cz/
http://skolablatnice.rajce.idnes.cz/


X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 
 
1. Činnost příspěvkové organizace je rozdělena na hlavní a doplňkovou:  
 
Do hlavní činnosti patří:  
- poskytování výchovné péče dětem předškolního věku 
- poskytování výchovně vzdělávací činnost žákům školy 
- poskytování péče dětem ve školní družině 
- zajišťuje stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy 
 
Do doplňkové činnosti patří: 
- stravování pro cizí strávníky 
- pronájem nebytových prostor 

2. Rozbor hospodaření 

2.1. Hlavní činnost 

Příjmy:   

Zdroj příjmu Částka Kč 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na provoz 2 125 000 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na odpisy  715  692 

odpisy EU 40 176 

příspěvek OÚ Blatnice pod Sv. Ant. na FS Vavřínek 20 000 

transfer KÚ na mzdy a ONIV 12 857 303 

příspěvek na mzdy z OÚ Suchov 127 217 

zúčtování fondů a darů  103 550 

příspěvek od SRPŠ (plavání, LVK 71 317 

stravné                                                                                        1 071 603 

úplata za předškolní vzdělávání, družinu a zájmové 
kroužky 

150 900 

úhrada učebnic, dopravné 112 541 

ostatní příjmy (úroky, úhrada plavání MŠ,..)                            85 921,40 

Celkem příjmy                17 481 220,40 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výdaje:                                                          
     

materiál  (kanc. a čist. potřeby, mat. na drobné opravy) 330 348,61 

učební pomůcky                                                                       264 126,70 

spotřeba potravin 1 103 186,25 

drobný dlouhodobý majetek 311 151,40 

topný plyn 648 612,10 

elektrická energie 112 758,50 

voda 71 886,00 

opravy budov a strojů 440 006,00 

cestovné a dopravné 104 083,60 

školení zaměstnanců 45 930 

poradenství, údržba počítačové sítě   77 525,34 

revize 52 641 

ostatní služby 203 415,79 

odpisy 755 868 

mzdové náklady                                     12 766 103,94 

ostatní náklady            198 849,13 

Celkem výdaje 17 486 492,36 

Zisk z hlavní činnosti - 5 271,96 

        
       

2.1.2.  Prostředky z rozpočtu školství  

Příjmy: 12 857 303 

Transfer od KÚ 12 857 303 

Výdaje:                     

materiál  (učebnice, škol. pomůcky)                                 233 027 

osobní ochranné  pomůcky                   13 000 

mzdy   9 297 792 

zdravotní a sociální pojištění   3 152 546 

tvorba  FKSP       138 401 

náhrada za prac. neschopnost         22 537 

Celkem výdaje 12 857 303 

2.1.3. Prostředky z rozpočtu obce Suchov 

Příjmy (dotace)       127 217 

Výdaje:  

mzdy         93 597 

zdravotní a sociální pojištění                                                       31 823 

tvorba FKSP                                                                               1 404 

zákonné pojištění               393 

Celkem výdaje        127 217 
 



2.2. Doplňková činnost 

Příjmy  

stravné 284 076 

pronájem tělocvičny   54 580 

pronájem nebytových prostor   56 200 

ostatní   22 955 

Celkem 417 811 

Výdaje  

drobný dlouhodobý majetek   17 250 

spotřeba potravin 160 318,85   

topný plyn                                                         9 076,50              

elektrická energie                                                         9 838,50               

voda      1 500                

opravy      2 566 

služby      4 662 

mzdové náklady  104 078,34 

ostatní    56 173,61 

Náklady celkem  365 463,8 

Zisk z doplňkové činnosti     52 347,20 

 

 3. hospodářský výsledek za rok 2016 

  Výnosy celkem:                                                          17 899 031,40 
  Náklady celkem:                                                         17 851 956,16 

Hospodářský výsledek celkem:                                        47 075,24 Kč 
    z toho  -  hlavní činnost                                                      -5 271,96,-Kč 
                 - doplňková činnost                                               52 347,20Kč 

 

 

2. Investice do rozvoje školy 
 
2.1 Mateřská škola 
 

V závěru školního roku došlo k výměně vstupních dveří. Vstup byl osazen čipovým 
systémem, který zvýší bezpečnost dětí a zvýší komfort pro zaměstnance i rodiče při 
vstupu do budovy MŠ. 

 
 

2.2 Školní jídelna 
 
 Na základě předcházejících připomínek při šetření KHS JMK zřizovatel investoval do 
rekonstrukce vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni.  
 
 



2.3 Základní škola 
 
 V letošním školním roce došlo investicí zřizovatele k rekonstrukce pláště budovy I. 
stupně. Kromě zateplení a výměny oken byla také vybudována vzduchotechnika ve 
všech třídách. Ta zajistí odpovídající přívod čerstvého vzduchu, zabrání výskytu vyšší 
koncentrace CO2, prachu a škodlivých chemických látek. Ve dvou učebnách byla 
vyměněna podlahová krytina.  
 

 

XI. Zapojení školy do projektů, financovaných z cizích zdrojů 
 
Ovoce do škol  

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a 
banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk 
ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské 
obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.  
Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo 
zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 
73% a Česká republika 27%. Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 
13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009. Nárok na 
dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 5. tříd. 
Na tomto projektu spolupracujeme s firmou Ovocentrum Valašské Meziříčí, která pro 
žáky školy nabídl širší sortiment a více variant způsobu dodání ovoce, informační 
materiály a lepší komunikaci.  
 
Mléko do škol  

Naše škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“. Přináší možnost nákupu 
mléčných – pro děti v růstu velmi potřebných - výrobků za dotované a tedy výhodnější 
ceny. Legislativně je projekt upraven Nařízením vlády 238/2009 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a 
mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory 
spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách 
zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

XII. Zapojení školy do dalších projektů 
 
Sběr starého papíru 

Žáci všech ročníků jsou zapojeni do sběru starého papíru. Tato aktivita má rozměr 
ekologický i výchovný. Díky tomu že ceny výkupu pro školy jsou velmi výhodné, daří se 
nám každý rok našetřit slušnou částku peněz. Díky tomu můžeme platit nejen adopci 
studenta z Indie, ale i žákům do školy nakupovat rozličné výtvarné a jiné potřeby. 
Nejlepší sběrači jsou pak na konci školního roku odměněni drobnými dárky. Žáci I. 
stupně, ve sběru předbíhají své kolegy z II. stupně, mají díky sběru k dispozici stolní 
fotbálky. 
 



Sběr pomerančové kůry 
Všichni žáci mají možnost se zapojit i do sběru pomerančové kůry. Z ní se získává 

pektin a hlavně esenciální oleje, které slouží k aromatizaci potravin a v kosmetice, v 
menší míře se používají v lékařství k výrobě tinktur. I z „naší“ kůry se vyrobí ovocné čaje. 
Výtěžek jde ve prospěch žáků, nejlepšími sběrači jsou tradičně třídy I. ročníku. 
 
Sběr tonerů 

Zapojili jsme se do dalšího projektu, který vede žáky a spolupracující osoby 
k třídění recyklovatelných materiálů. Ve spolupráci se společností Cart4future jsme 
sběrným místem použitých tonerů z tiskáren. Škole jsou za nasbírané tonery a tonerové 
kazety přičítány body. 
 
Adopce na dálku  

Již 13. rok je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku. Adopcí 
podporujeme vzdělání již druhého chlapce, Nagaraje B. Sarkapnora. Chodí do školy, žije 
s maminkou a 4 sourozenci v malém indickém městě Gowliwad. Věříme, že díky sběru 
starého papíru budeme tomuto chlapci pomáhat po celou dobu jeho základního 
vzdělávání. Všem, kdo se na sběru podílí, velmi děkujeme. 
 
Recyklobraní  

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program 
pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a 
recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí 
o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých 
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. 

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na 
použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi 
ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny u žákovských šaten. Každý žák může do školy nosit 
nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, 
elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a 
akumulátory.  

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná   elektrozařízení a splněné úkoly získá naše 
škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení 
pro volný čas. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. 
 

 
XIII. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Zřizovatel 

Se zástupci zřizovatele škola spolupracuje v několika rovinách. Samozřejmostí je 
spolupráce při provozu školy, spolupracujeme při přípravě větších investičních akcí 
(rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyňském provozu školní jídelny, údržba a opravy 
hřiště u MŠ apod.) Pracovníci SOB pomáhají škole také v případě potřeby v případě 
větších oprav apod. Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem provozuje školní 
autobus, kterým dopravuje naše přespolní žáky. Škola je nedílnou součástí obce, a proto 
se žáci školy účastní aktivně kulturních i jiných akcí v obci.  
 



SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy 
Cílem SRPŠ je dobrovolná pomoc škole v oblasti materiální a finanční, která vede 

ke zlepšení podmínek výuky, školního prostředí a potřeb žáků.  
Sdružení přispívá na sportovní akce pořádané školou, hradí náklady spojené s účastí žáků 
na soutěžích, ať už vědomostních nebo sportovních. Dále sdružení podporuje nadané 
žáky a žáky, kteří školu reprezentují, knižními odměnami nebo sportovními potřebami. 
Pomáhá také s vybavením školy a školní družiny pomůckami, doplňky. 
SRPŠ se již tradičně finančně podílí na pobytu žáků VI. třídy na tzv. Orientačních dnech  
DIS Fryšták. Díky spolupráci se SRPŠ se budou tohoto pobytu, který je svou náplní 
součástí prevence sociálně patologických jevů, účastnit i další třídní kolektivy. 
SRPŠ během školního roku pořádá pro děti několik zábavných a soutěžních akcí 
(„Beruškový pochod“, karneval, slet čarodějnic, dětský den…). Vrcholem se stává 
pořádání každoročního tradičního plesu, který je neodmyslitelně spojen s předtančením 
žáků 9. ročníku ZŠ. Spolupráce se SRPŠ je pro školu velkým přínosem. 
 
 
Odbory 
Na naší škole pracuje ZO ČMOSPŠ, se kterou vedení školy projednává otázky legislativní, 
personální, provozní a spolupracuje i v péči o zaměstnance školy v důchodu. 
 
 
Spolupráce s odborníky 
- Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Veselí nad Moravou -    
  PPP Uherské Hradiště, PPP Cheb, SPC Kyjov 
- Policie ČR   
- DDM ve Veselí nad Moravou, DDM Uherském Ostrohu, ZUŠ Veselí nad Moravou 
- MěÚ ve Veselí nad Moravou, OSPOD 
 
 Spolupráce se všemi partnery probíhala velmi dobře, věcně a efektivně, ku prospěchu 
našich žáků i školy jako celku. 

 

 
XIV. Zhodnocení a závěr 

 
 Školní rok 2016/2017 proběhl na naší škole úspěšně. Žáci školu důstojně 
reprezentovali na veřejnosti ve sportovních i vědomostních soutěžích. Absolventi 9. tříd 
se umístili do gymnázií, středních odborných škol a učilišť podle svých přání. Naším cílem 
je udržení a zlepšení velmi dobré úrovně vzdělávací a výchovné práce na naší škole a ve 
spolupráci ze zřizovatelem zlepšení technického stavu budov. 
 
V Blatnici pod Sv. Ant. 7. 9. 2017                             ing. Vítězslav Juras 
                 ředitel školy  
 
Na vědomí: 
- školské radě 
- zřizovatel 
- zaměstnanci školy 


