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Adresa: Lovčice 119, 696 39, email: zs.lovcice@centrum.cz 

                                                            
                                                                    web: www.zslovcice.eu 
 

Škola je zapsána u právnické osoby s názvem  
Základní škola Lovčice, okres Hodonín,  
identifikátor právnické osoby 600 115 135, IČ: 70 987 131. 
 
Do školského rejstříku je zapsána jako právnická osoba  
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 9. 2005. 
 
Jejím zřizovatelem je Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39,   
                                        IČ: 002 85 072. 
 
 
Ředitelka školy: Mgr. Denisa Dušíková 
Znovu potvrzena ve funkci ředitelky školy na dobu určitou 6 let ode dne 
1. 3. 2018. 
 
 
 
 
Rada školy:  
Mgr. Diana Valentová – zástupce pedagogů,  
Eva Stone – zástupce z řad rodičů 
Bc. Karel Kovařík – zástupce zřizovatele, za OÚ Lovčice                                                                                              
                         
 
Rada byla zvolena volbami do školské rady dne 9. 3. 2009 v souladu s 
ustanovením školského zákona č. 561/2004 a Volebního řádu 
schváleného Zastupitelstvem obce Lovčice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zs.lovcice@centrum.cz


Vzdělávací program:  
ŠVP ZV: „Tradice, ekologie a otevřenost“  1. září 2007 - v 1. až 5. ročníku 
                         
 

 
Součástí školy jako příspěvkové organizace je:  
 
Základní škola  IZO 150 077 785  - 45 žáků 
Mateřská škola IZO 107 607 441 – 50 dětí 
Školní družina  IZO 150 077 793 – 30 žáků 
Školní jídelna  IZO 103 167 315  -   63 žáků 
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku: 
79-01-C/01 Základní škola – denní forma vzdělávání 9 r. 
 
 
 

Přehled pracovníků školy: 
 
Jméno a příjmení Pracovní zařazení úvazek 
Mgr. Denisa Dušíková učitelka ZŠ,  

ředitelka školy 
1,0 

Mgr. Diana Valentová učitelka ZŠ, zástupce 
statutárního orgánu 

1,0 

Mgr. Andrea Medřická učitelka ZŠ 1,0 
Mgr. Michal Dušík učitel ZŠ 0,59 
Eva Stone vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
0,68 
0,5 

Milena Konečná  asistentka pedagoga ZŠ 0,8 
Bc. Lenka Všetičková učitelka MŠ 1,0 
Petra Svobodová učitelka MŠ 1,0 
Bc. Andrea Bittnerová vedoucí učitelka MŠ 1,0 
Pavla Volfová učitelka MŠ 0,75 
Dagmar Cigánková vedoucí ŠJ 0,5 
 Dagmar Molcarová kuchařka 1,0 
Alena Uhýrková kuchařka 

uklízečka 
0,5 
0,13 

Veronika Vranková školnice 
uklízečka 

1,0 
0,13 

 



Nepovinný předmět, kroužky a  
zájmové organizace, v nichž pracovali  naši žáci 
 
Náboženství Ř - K  P.  Stanislav Kovář 
 
Čtenářský kroužek – Andrea Medřická 
Doučování – Diana Valentová 
Kroužek ručních prací – Milena Konečná 
 
 
 

 Podrobné údaje o žácích 
 

Školu navštěvovalo k 1. 9. 2020 celkem 55 dětí, 
                                         z toho 26  dětí MŠ  a 29  žáků ZŠ  
Do 1. roč. nastoupilo 7 žáků 
2. ročník   4 žáci 
3. ročník 10 žáků  
4. ročník 6 žáků  
5. ročník 2 žáci 

I. třída – 1. a 2.  ročník 
II. třída – 3. ročník 
III. třída – 4. a 5. ročník. 

 
 

   Zápis do 1. ročníku ZŠ  
proběhl bez přítomnosti dětí korespondenčně v týdnu od  
12. – 16. dubna 2021. K zápisu bylo přihlášeno 5 dětí.  Do 1. ročníku 
nastoupí ve školním roce 2021/2022 celkem 5 žáků. 
 1  žák 5. ročníku bude dále pokračovat v základním vzdělávání v MZŠ 
Ždánice, 1 žák se bude vzdělávat v  Kyjově. 
     Zápis do MŠ  proběhl  taktéž korespondenčně 11. května 2021  a na  
školní  rok  2020/2021 bylo zapsáno 8 dětí  ve věku dva až tři roky. 
V příštím školním roce bude v MŠ 28 dětí. Po dohodě se zřizovatelem 
byly otevřeny dvě třídy MŠ, kde pracovaly 4 učitelky a 1 asistentka 
pedagoga. V rámci projektu Šablony II. bude v MŠ  pracovat nadále 
školní asistent. 
V ZŠ bude nadále pracovat asistentka pedagoga v rámci podpory a 
individuálního vzdělávacího programu. 
 
 
 
 



 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školním vzdělávacím programem  
 
 
Ročník/počet 
žáků v roč. 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. /7 7 0 0 
2. /4 4 0 0 
3. /10 8 2 0 
4. /6 6 1 0 
5. /2 1 1 0 

 
 

Minimální preventivní program – hodnocení 
 
    I během školního roku 2020/2021, kdy žáci ve škole ve svém třídním 
kolektivu moc nepobyli, byly jim vytvářeny vhodné podmínky ke 
zvyšování odolnosti vůči sociálně patologickým jevům, podporoval se 
zájem o zdravý životní styl a zdraví, vytvářely se podmínky pro žáky s 
různým druhem postižení. 
    Zaměřili jsme se především na osobnostní a sociální rozvoj, 
posilování pozitivních vztahů v kolektivu dětí, snažili jsme se vytvořit 
bezpečné a podnětné prostředí. Učili jsme děti řešit konflikty. 
    Formou povídání v komunitním kruhu se žáci učili vyjadřovat vlastní 
názor a naslouchat ostatním, během shromáždění školy se rozvíjela 
schopnost porozumět sobě i druhým, projevit své názory před ostatními 
a efektivně řešit konflikty a problémy. Minimální preventivní program 
byl realizován v průběhu celého školního roku. 
    Při online výuce si žáci měli možnost individuálně popovídat s učiteli 
o problémech a společně jsme hledali jejich řešení. 
 
Hlavní úkoly stanovené v MPP 
 
    Ve školním roce 2020/2021 byla výuka zaměřena na výchovu ke 
zdravému životnímu stylu, budování zdravého klimatu třídy i celé školy. 
Byly upevňovány dobré vztahy mezi žáky a vztahy mezi učitelem a 
žákem.  Podporovali jsme vlastní aktivitu žáků a jejich samostatnost 
prostřednictvím projektového vyučování, školních i mimoškolních akcí, 
do kterých se zapojoval nejenom celý pedagogický sbor, ale v rámci 
možností také rodiče dětí. 
 
 



 
Spolupráce s rodiči 
 
    Škola pravidelně informovala rodiče o dění ve škole, a to jak 
prostřednictvím webových stránek, třídních schůzek, tak i 
konzultačních hodin. Rodiče mohli v případě potřeby telefonicky, 
osobně  či e-mailem kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. 
Všichni rodiče byli na úvodní třídní schůzce metodikem prevence 
seznámeni s MPP. 
 
 
 
Aktivity během školního roku 
 
    Téma pro školní rok 2020/2021 pokračovalo a to Voda je život. Žáci 
si připomněli, jaké zdroje pitné vody máme, kde ji získáváme a k čemu 
voda slouží. Žáci byli vedeni k tomu, aby si vody vážili a aby vodou 
zbytečně neplýtvali. 
 
    V září se na školní zahradě konala zahradní slavnost na téma 
Kompot. Na tuto akci byli v rámci propojení školy s rodinou přizváni i 
rodiče, kteří mohli přinést své vlastní výrobky a výzdobu a tím se 
podílet na utváření lepšího vztahu ke škole.  
    V září také žáci navštívili místní knihovnu, kde se učili k úctě ke 
kultuře, vyjadřovali své zážitky a dojmy z čteného textu, učili se 
správnému zacházení s knihami.  
    Na konci měsíce se konal ve škole projektový den na téma 
cannisterapie. Žáci  se zúčastnili programu na téma Poznej svého psa. 
Program žáky seznámil s problematikou lidí tělesně postižených 
konkrétně nevidomých lidí a lidí na vozíčku. Žáci mohli vidět a prožít, 
jak pes může těmto lidem pomoci. 
    Škola se opět zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem 
projektu je zařadit dětem do jídelníčku vitamíny v přirozené formě, 
vytvářet správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti 
dětské obezitě.   
    Během školního roku probíhala výuka školních kroužků, která 
přispívala ke zlepšení dětské neúspěšnosti ve škole, k lepšímu 
sebevědomí a k pěstování svých zájmů. V rámci kroužků byly děti 
vedeny k potřebě objevovat nové, učily se teorii použít v praxi, dále byly 
vedeny ke kolektivní spolupráci a pomoci, k logickému uvažování, k 
lepší matematické gramotnosti. 
     
    Žáci během celého roku využívali schránku důvěry, kde vyjadřovali 
svá přání, trápení, ale i pochvalu učitelům a pracovníkům školy. 



Formou projektového vyučování jsme podporovali vlastní aktivitu žáků, 
jejich spolupráci, komunikaci a schopnost řešit problémové situace.  
 
    V říjnu šli žáci v rámci projektového dne na výšlap ke stromu 
oskeruše, kde se setkali s místním lesníkem. Následně na to žáci 4. a 5. 
roč. vysadili tento strom na školní zahradu. 
   V rámci dodržování našich zvyků děti prožily mikulášský den, 
zapalování svíček v době adventu, vánoční besídku. Dodržování zvyků 
vede k udržení tradic, k utváření lepších vztahů, k celkové spokojenosti a 
radosti.  
   Během zimy a začátkem jara se v rámci on-line výuky konaly 
procházky do lesa ke studánce a k jezírkům,  dále na kopec, kde žáci 
společně sáňkovali. Žáci se učili správně chovat v přírodě, učili se 
samostatnosti, byli vedeni k individuálním hrám a byli podporováni k 
pohybu.   
    Během distanční výuky byla na webových stránkách zřízena skupina, 
která byla zaměřena na tělesnou výchovu. V rámci této skupiny byla 
vyhlášena Objevitelská výzva. Žáky motivovala k objevování svého 
bydliště, podporovala v pohybu, vedla k potřebě sociálních kontaktů. 
Tato výzva pak byla v červnu slavnostně vyhodnocena na školní 
zahradě a všichni zúčastnění dostali malou odměnu, ti nejlepší pak 
kompasy, jako inspiraci k dalšímu objevování krajiny. 
    Na jaře školní družina uskutečnila projektový den na téma Ráj 
sukulentů. Žáci navštívili skleník se sukulenty v Lovčicích. Projektový 
den vhodným způsobem rozšířil vědomosti a znalosti dětí o rostlinách a 
jejich pěstování. Žáci se dozvěděli, jak se dokáží rostliny přizpůsobit 
prostředí a přežít. Dále se naučili, jak se mají o rostliny starat, co 
rostliny potřebují k životu a růstu a také jak a kam je zasadit. 
    Na začátku června se konalo sportovní klání. Žáci byli vedeni k 
pohybu, duševní hygieně, k pobytu venku, ke správnému chování mezi 
sportovci a k překonávání se. 
     V polovině června se konal na fotbalovém hřišti branný den, kde měli 
žáci možnost se potkat s žáky jiných škol – Nechvalín, Bukovany a 
Moravany. Tento den vedli externí pracovníci - hasiči, policie a 
zdravotníci. Žáci byli poučeni o zbraních a jak se zachovat při útoku 
nebezpečné osoby na ně samotné, byla jim ukázána první pomoc při 
zranění, pracovali s mapou. 
    V červnu žáci 1. až 3. ročníku navštívili hvězdárnu v Ždánicích. Zde se 
učili o tom, jak vypadá vesmír a vše co do něj patří. Akce také vede k 
rozvoji vhodného chování a trpělivosti. 
    Na konci roku žáci byli na koupališti ve Ždánicích, kde rozvíjeli své 
schopnosti v plavání, utvářeli si radost z pohybu, navazovali kontakty, 
vzájemně si pomáhali. 
 



    V červnu se také konaly školní výlety: 3. ročník byl ve skanzenu 
Strážnice, 1. a 2. ročník se jel podívat na zámek do Milotic. 4. a 5. ročník 
navštívil Moravské zemské muzeum v Brně. Zde žáci zhlédli stálou 
expozici s názvem Dějiny Moravy od pravěku po středověk. Dále v Brně 
navštívili Kapucínskou hrobku. 4. a 5. ročník také zhlédl výstavu 
plyšových medvídků ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti s 
názvem Tajný život medvídků. Výlety žáky podporovaly v jejich 
zvídavosti, rozvíjely jejich kulturní rozhled, rozvíjeli schopnosti 
navazovat vztahy, schopnosti vyjádřit své emoce a pracovat s nimi. 
Jelikož jezdili veřejnou dopravou, učili se chování v dopravě a ve městě, 
zaplatit si jízdenku, bezpečnost. 
    V polovině července škola pořádala školní kemp pro 3. ročník, který 
žákům umožnil doučování a procvičování probraného učiva. 
 
Hodnocení efektivity MPP 
 
    Při hodnocení efektivity MPP jsme využívali schránku důvěry, 
informace získané během shromáždění, kde děti i učitelé sdíleli své 
školní radosti i starosti. 
    V tomto roce docházelo k běžným neshodám mezi žáky, které se řešily 
ihned v rámci třídy s třídním učitelem nebo během shromáždění.  
 
Doporučení pro školní rok 2020/2021 
 
- pokračovat v dosavadní strategii – základním principem je i nadále 
výchova žáků ke 
  zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního sociálního chování 
- zabránit výskytu rizikového chování 
-včas rozpoznat možnou hrozbu rizikového chování (užívání alkoholu, 
kouření    
  cigaret, agresivní chování, šikanu..) 
- zajistit dětem preventivní programy, jejich zaměření volit na základě 
zjištěného 
   výskytu rizikového chování 
- poskytnout dětem pestrou nabídku volnočasových aktivit 
- vytvářet přátelské vztahy, atmosféru důvěry, porozumění a 
spolupráce 
- prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči 
 
 
Závěr 
Cíle stanovené v MPP se během školního roku 2020/2021 podařilo 
průběžně plnit. Ve všech oblastech budeme pokračovat i v příštím 
školním roce. 



Další vzdělávání pedagogických i  provozních 
pracovníků  
 

Jméno Pořadatel/místo 

konání 

Název semináře/školení 

Mgr. D. Dušíková SSŠ Hodonín webin. 
SSŠ Brno webin.  
 
On-line setkání ředitelů 
škol 
 

Nejsme všichni stejní 
Právní poradna JUDr. 
Poláková 
Kyjovské Slovácko v pohybu z.s. 

Mgr. D. Valentová J. Blechová UH- web. 
 
 
 
SSŠ Brno webin.  
 
SSŠ Brno  
 
ABC Music Praha 

SOS 1. pomoc při obtížích žáků 
v 1. - 3.  ročníku 
Aktivní změny vyhlášky 
27/2016 Sb. 
On-line aplikace nejen pro 
distanční výuku- 1. st. ZŠ 
Komunikace rodiny a školy 
v nároč. situacích 
Letní škola, Brno ZŠ Masarova, 
Sfumato- splývané čtení 

Mgr. M. Dušík Enjoy TEFL-UK 
SSŠ Brno  
Vzdělávací centrum 
Tereza 
Lipka 

Advenced Teaching – English 
online 
Comiks ve vyučování – web. 
Učíme se venku 
Objev místo, kde žiješ - webin. 

Mgr. A. Medřická SSŠ Brno  
 
SSŠ Brno webin.  
SSŠ Brno  
 
SSŠ Nový Jičín 

Vyjmenovaná slova krok za 
krokem 
Školní metodik prevence 
Komunikace rodiny a školy 
v nároč. situacích 
Hejného metoda na 1. st ZŠ – 
webin. 

Bc. A. Bittnerová KS v pohybu 
 
SSŠ Brno 
 
MAS KS v pohybu 

Pravidelné setkání ředit. MŠ 
Kyjov 
Pravidla nejsou povidla - 
Herman 
Diagnostika a rozvoj schopností 
dítěte předškolního věku 

P. Svobodová SSŠ Hodonín 
SSŠ Brno  

Jóga 
Pravidla nejsou povidla - 
Herman 

E. Stone SSŠ Hodonín webin.  Pozitivní klima ve ŠD 
D. Cigánková SSŠ Hodonín 

Skutečně zdravá škola z.s. 
Brno  
Jídelny.cz 
Jídelny.cz 
SSŠ Brno 

Odměňování a financování ŠJ 
„Bez cukru se obejdeme“ – 
online (Brno) 
Hygienické minimum 
Systém HACCP 
Vyhláška o školním stravování 



A. Uhýrková   
D. Molcarová   

 

 

 
 

Zahraniční stáže – Erasmus+ KA1 
 
V tomto školním roce naše škola podávala opět projekt do vzdělávání 
pedagogů v rámci projektu Erasmus +KA1. Tento projekt je podáván na 
tříleté období a nám se podařilo získat grant pro období let  
2022 – 2024,  během něhož vycestují všichni vyučující základní školy. 
 

Předložené a školou realizované projekty 
financované z cizích zdrojů 
 

 
Období karantény onemocnění COVID 19 
 
Ode dne 14. 10. 2020 dle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 
školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Opět utichly prostory školy a žáci zůstali na on-line 
výuce. Naši učitelé však do té doby vůbec nezaháleli. Pod vedením uč. 
M. Dušíka se učitelky dále proškolovaly ve využití digitálních 
technologií pro distanční výuku. Škola z finanční podpory zajistila další 
notebooky, tak aby mohla pokrýt poptávku rodičů pro zapůjčení PC. 
Byli jsme připraveni a tak hned 14. 10. jsme začali s on-line výukou.  
          V rámci těchto setkání proběhlo několik schůzek s rodiči, dokonce 
jsme tuto platformu přenesli i do MŠ, a tak mohla začít setkávání 
s předškoláky a jejich rodiči. V rámci logopedie se v on-line prostředí 
uskutečnilo také několik cvičení s dětmi. 
     V rámci rozvolňování a znovu uzavírání škol následovala výuka 
takto: 
     Žáci 1. a 2. ročníku se do škol vrátili dne 18. listopadu 2020. Ostatní 
žáci až 30. listopadu. Výuka nám vydržela za přísných 
epidemiologických opatření až do Vánoc. V novém roce 2021 se do školy 
vrátili opět jen žáci I. třídy – tedy prvňáci a druháci, ale jen do konce 
února.  



     Od 1. března zůstali opět doma i tito. Po Velikonocích dne 12. 4. se 
opět vrátily do školy všichni žáci, kterým k dalším školním povinnostem 
přibyla další – testování antigenními testy. Naštěstí jsme se ve škole už 
udrželi až do konce června a snažili se dohnat procvičování učiva, co se 
dalo. Našim hlavním zájmem však byla socializace dětí. Stali jsme se 
osobnostními a sociálními pedagogy. Kromě učení jsme se vrhli na 
pobyt v přírodě, na zahradě, později v červnu na individuální výlety a 
aktivity, aby si děti užily „normálního života“. 
     V rámci  procvičování byly rodičům žáků nabídnuty dva 
prázdninové kempy – procvičování v předmětech ČJ a MA, druhý kemp 
pak přírodovědná angličtina. Z důvodu nezájmu se však uskutečnil jen 
první kemp - pod vedením učitelky A. Medřické v termínu 12. – 16. 
července. Pět žáků se dopoledne scházelo ve škole, kde pro ně měla 
vyučující nachystán zajímavý a zároveň přínosný program, ať už ve 
školních lavicích či na zahradě školy. 
 
     Provoz v MŠ byl zahájen o týden dříve, tedy 18. 5. 2020. V tomto 
týdnu byl provoz jaksi „zkušební“ přednostně pro děti předškolního 
vzdělávání, abychom vyzkoušeli všechna hygienická opatření. V dalším 
týdnu už pro všechny děti zapsané do MŠ. I tak bylo období do konce 
školního roku pro nás všechny – včetně provozních zaměstnanců, velmi 
náročné. Nicméně i se všemi nařízeními a opatřeními jsme šťastně došli 
k datu 26. 6. 2020, kdy byla ukončena výuka v naší škole. Provoz v MŠ 
pokračoval do 10. 7. 2020. 
 

Opravy a rekonstrukce, stále je co budovat … 
 
     Během roku využil zřizovatel nepřítomnost žáků ve školní družině a 
zrealizoval zateplení budovy s kotelnou, výměnu oken,  včetně nové 
fasády.  
     Dále během letních prázdnin pak proběhla realizace projektu 
Badatelna v téže budově. Při psaní projektu z výzvy IROP a 
realizovanou MAS Kyjovské Slovácko jsme se inspirovali Bruselskou 
třídou budoucnosti. Tvoří ji šest zón, které podporují různé pedagogické 
přístupy a formy učení. Zóny na sebe plynule navazují a tvoří jeden 
velký flexibilní a rozmanitý prostor. Nábytek umožňuje prostor snadno 
a rychle uzpůsobit aktuálním potřebám – ať již vytvořením různě 
početných skupin nebo přesunem mezi zónami. Zóny od sebe nejsou 
striktně oddělené, činnosti se v nich často vzájemně prolínají. Vznikla 
tak jazyková laboratoř pro 12 žáků, prostory a pomůcky pro 
přírodovědné vzdělávání a bádání. Také jsme pořídili dětské 
programovací sady, profesionální badatelský fotoaparát i pro podvodní 
focení a natáčení, interaktivní tabuli, nový nábytek. Součástí realizace 



byla rekonstrukce sociálního zařízení, včetně bezbariérovosti – za tímto 
účelem byl zakoupen schodolez. Poslední částí realizace tohoto projektu 
bylo vybudování zelené střechy, která se nachází nad šatnou MŠ a žáci 
školy budou moci z chodby po celý rok pozorovat proměny přírody, 
zapisovat, měřit, bádat…. Celá investice proběhla za podpory 
zřizovatele, který ji předfinancoval v poměru 95% dotace : 5% vlastní 
zdroje. Celý projekt bude stát více jak 1.300.000,- Kč. Přesné vyčíslení 
proběhne po jeho ukončení během podzimu 2021.  

     Poslední akcí školního roku 2019/2020 byl teambuilding pracovníků 
školy ve dnech 16. – 18. 8. 2021 ve Znojmě financovaný z FKSP. Z této 
kapitoly byli podpořeni naši zaměstnanci také částkou na zakoupení 
dioptrických brýlí.  

 
 
 
Přehled akcí a aktivit během  školního roku  
2020/2021 
 
    1. 9.   Zahájení školního roku 2020/2021 
   15. 9.  Návštěva místní knihovny (ZŠ) 
   16. 9. Vystoupení Evy Rohleder Perníková chaloupka  (MŠ)       
   18. 9. Zahradní slavnost na téma Kompot 
   24. 9.  Projektový den Canisterapie  (MŠ i ZŠ) 
   2. 10.  Projektový den Oskeruše (ZŠ) 
   23. 10.  Projektový den  Zvířátka v lese  s lesníkem panem   
               Karlem Kovaříkem (MŠ) 
  24. 11.  Projektový den  Medové perníčky  s paní cukrářkou   
               Marií Konečnou (MŠ) 
   4. 12.   Mikulášský den s Mikulášskou nadílkou (MŠ a ZŠ) 
  17. 12.  Vánoční nadílka pro všechny děti v MŠ 
  18. 12.  Vánoční besídka (ZŠ) 
  18. 12. Vánoční přáníčka pro seniory (MŠ) 
  18. 2.  Karneval a karnevalové hrátky (MŠ) 
 
 22. 3. Vyhlášení Velké objevitelské výzvy (ZŠ i MŠ) 
 28. 4. Projektový den Šablony II.  
           S hospodářem na dvorku (MŠ) 
           V ráji sukulentů (ŠD) 
 30. 4. Projektový den Šablony II. (ZŠ) U stoláře v dílně 
  1. 6.  Den dětí - sportovní klání na velkém hřišti (ZŠ) 



  7. 6.  Den dětí - Říše hmyzu na školní zahradě (MŠ) 
 10. 6. Uherské Hradiště (návštěva Slováckého muzea) výstava   
          Tajný život medvídků (4. a 5. ročník ZŠ) 
11. 6. Návštěva hvězdárny ve Ždánicích (MŠ) 
11. 6. Slavnostní vyhodnocení Velké objevitelské výzvy 
14. 6. Branný den na velkém hřišti (ZŠ) 
16. 6. Návštěva hvězdárny ve Ždánicích (ZŠ) 
18. 6. Pasování předškoláků na školní zahradě (MŠ) 
23. 6. Návštěva koupaliště ve Ždánicích (ZŠ) 
25. 6. Školní výlety Brno, Strážnice, Milotice  (ZŠ) 
 
 
 
 
 

Přehled financování roku 2020: 
 
 Celkové výnosy  = 8.204.074,77 Kč 

Celkové náklady = 8.177.684,44 Kč 

  
 
 
Podrobná analytická zpráva byla v pravidelném termínu předložena 
zřizovateli.  
 
Účetnictví školy i mzdovou agendu zajišťují  společnosti LK Bona Mente 
s.r.o a FOKSIS s.r.o., Pozořice. 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena pdg radou  
dne 30. 8. 2021. 
 
 
 
 
                                                       Mgr. Denisa Dušíková, 
                                                              ředitelka školy. 
 
 


