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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy předkládám výroční zprávu o činnosti školy 

za školní rok 2016-2017. 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 

Sídlo: Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Zřizovatel: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Charakteristika školy: Mateřská škola a Základní škola I. a II. stupně 

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace   

IČ: 70980489 

Jméno ředitelky: Mgr. Martina Raiserová 

Kontakt na zařízení: 

ředitelna 573 365 130, 724 788 151, reditelna@zsstrilky.cz, web školy: zsstrilky.cz 

mateřská škola: 573 375 080, 739 638 542 

školní jídelna: 573 365 334, jídelna@zsstrilky.cz 

školní družina: 737 260 441 

Datum zahájení činnosti: 1.7.2008 

Datum zápisu školy do rejstříku: 6.3.2008 

Identifikátor právnické osoby: 600 118 657 

IZO: Základní škola: 102 519 714  

Nejvyšší povolený počet: 160 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Název zařízení  IZO zařízení   Kapacita  

Základní škola:  102 519 714   160  

Mateřská škola:  173 101 925   55 

Školní družina:  118 800 175   48 

Školní jídelna:  118 801 414   500 

Školská rada ve složení Mgr. Irena Bušová, Klára Robotková a Milan Krejčiřík zahájila činnost 

ve školním roce 2014-2015. Byla zvolena 18.6.2015. 

mailto:reditelna@zsstrilky.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Základní škola a Mateřská škola Střílky respektuje přirozenost prostředí, ve kterém se nachází, ale 

zároveň je otevřená inovativním směrům a moderním trendům ve vzdělávání. Při svém působení na 

žáky dává důraz na toleranci a schopnosti formulovat své názory a postoje v přátelské atmosféře. Žáci 

mají možnost propojovat poznatky získané v učebním procesu s praktickým životem. Ve vzdělávacím 

procesu je využíváno bezprostředního prostředí školy. 

Základní i Mateřská škola jsou umístěny v jednom navzájem propojeném komplexu budov, což 

přispívá k vyšší bezpečnosti žáků. Součástí komplexu je i tělocvična, školní jídelna a školní družina. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, ale také v odborných učebnách – fyziky a chemie, informatiky, 

jazykové učebny, dílnách, kuchyňce a nově zřízené učebny výtvarné výchovy.  

Hlavním cílem Mateřské školy je příprava dětí na vstup do Základní školy. Základní škola je členěna na 

první a druhý stupeň a jejím hlavním cílem je připravit žáky na další studium a převzetí odpovědnosti 

za své rozhodování. Hlavním prostředkem k naplňování cílů slouží školní vzdělávací programy. Žáci 

Mateřské školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Poznávej, objevuj, prožívej, uč se 

a chraň! Žáci Základní školy podle školního vzdělávacího programu Škola pro život! 

Naše škola měla ve školním roce 2016-2017 jednu třídu Mateřské školy, ve které bylo 23 zapsaných 

dětí. V Základní škole bylo v šesti třídách zapsáno 102 žáků. Vzdělávání žáků zajišťovalo 12 

pedagogických zaměstnanců, 3 asistentky pedagoga, které byly zároveň vychovatelkami ve školní 

družině. Ve školní kuchyni pracovaly 3 zaměstnanci a provoz školy zajišťovaly 3 pracovnice.  

Do střílecké základní i mateřské školy dojíždějí děti z okolních obcí, nejvíce z Chvalnova, Zástřizel 

a z města Koryčany. 

3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 

V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

Kód a název oboru Forma 

vzdělávání 

Vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

79-01-C/01 Základní škola denní český 9 roků 160 

Školní vzdělávací program Škola pro život je základním prostředkem k dosažení cílů. 
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Metody a formy výuky 

Ve vzdělávání žáků je základním předpokladem rozvoj každého na maximum svého nadání. S tímto 

souvisí i vhodná volba forem a metod práce. Klademe důraz na smysluplnost, spolupráci 

a propojování získaných poznatků s praktickým uplatněním.  

Skupinové vyučování 

Skupinovou výuku využíváme na prvním stupni, kde máme spojené ročníky do jedné třídy, ale také 

na druhém stupni. Žáci se učí vzájemnému respektu, toleranci názorů a nutnosti domluvy.  

Individuální přístup 

Možnost individuálně přistupovat k různým úrovním znalostí a nadání, umožňuje nízký počet žáků 

především na druhém stupni, což považujeme za jednu z předností naší školy. 

Komunitní kruh 

Tuto formu práce si postupně osvojujeme. Využíváme ji především v třídnických hodinách. 

Činnostní učení 

Zážitkové učení, které s sebou nese vlastní objevování, hledání vhodných řešení, aha efekt, aktivizaci 

žáků využíváme napříč všemi ročníky. 

Školní parlament 

Ve škole začal působit školní parlament. Podstatou jeho existence je posílení dobrého klimatu školy, 

zlepšení komunikace mezi žáky, pedagogy i vedením školy. Snahou je více se angažovat na dění 

ve škole i mimo ni a částečně přenést odpovědnost na žáky.  Na společných setkáních padlo mnoho 

nápadů a námětů, z nichž se podařilo většinu uskutečnit. Žáci navrhli například halowenskou párty, 

žákovský ples, čertovskou párty, jarní diskotéku. Všechny tyto akce se uskutečnily v místním Kulturním 

domě. Žáky bylo žádáno více pobytu venku, byly zavedeny přestávky venku. Chyběly hodiny 

ve třídách, byly dokoupeny, zrcadla na záchodech, byla pověšena. Ve škole vznikla spousta dalších 

aktivit, které byly náměty na žákovském parlamentu. 
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4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 22 

Počet učitelů ZŠ 11 

Počet vychovatelů ŠD/ as.pedagoga 3 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

Údaje o pedagogických pracovnících: 

Ped. 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitelka 1,0 do 32 let VŠ Učitelství pro 

1.stupeň ZŠ 

2 zást.ředitelky 1,0 do 19 let SPgŠ 
Studuje 1.r Př 

3 učitelka II.st. 1,0 do 19 let VŠ 
ČJ, LJ, AJ pro 

2.stupeň ZŠ 

4 učitelka II.st. 1,0 nad 32 let VŠ 
JN, Z pro 2. stupeň 

ZŠ 

5 učitelka II.st. 1,0 do 19 let VŠ 
ČJ, OV pro 2. 

stupeň ZŠ 
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6 

učitelka I.st 

- MD 

1,0 do 27 let VŠ 
Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ  

7 učitelka I.st 1,0 nad 32 let VŠ Speciální pedagog 

8 učitel II.st 1,0 do 12 let Stát.Aj 
AJ studium 

dokončeno 6/2017 

9 učitelka I.st 1,0 do 12 let G 

Studuje Učitelství 

pro 1. Stupeň ZŠ - 

5r.Ped.f. 

11 učitelka II.st 1,0 do 32 let VŠ 
Učitelství pro 

2.stupeň -M  

12 Učitelka II.st  1,0 do 12 let RŠ 

Učitelství pro 

2.stupeň ZŠ – Př, 

Vkz 

12 učitelka MŠ 1,0 do 19 let SPgŠ 
Předškolní 

pedagogika 

13 učitelka MŠ 1,0 Do 6 let VŠ 
Speciální ped. pro 

uč. 

14 as.p.,v.ŠD 1,0 do 6 let VŠ Ing.,ped.min. 

15 as.ped.,v.ŠD 0,875 do 12 let VŠ Mgr.uč.1. st. 

16 as.p.MŠ,v.ŠD 0,667 do 12 let VŠ Mgr.teologie,  Př 
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 Doplňující studium pedagogických pracovníků k získání kvalifikace: 

Pracovník Studium Instituce Název studia Financování 

Mgr. M. Raiserová 2017-2018 SSŠ Brno Studium pro ředitele 

škol 

ZŠ a MŠ Střílky 

M. Marková 2010–2017 

 

Masarykova 

universita B. 

Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ  

Individuální 

I. Nakládalová 

 

2012–2017 

 

UP Olomouc Spec. pedagogika 

pro II.st. ZŠ a Př 

Individuální 

Bc. M. Prchlík 2015-2017 

 

Masarykova 

universita B. 

Lektorství cizího 

Jazyka Aj 

Individuální 

E. Nevyjelová 2015-2018 UP Olomouc Př – Výchova ke 

zdraví 

Individuální 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků: 

21- 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51-60 let 61 a více let Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 7 1 7 0 5 0 0 1 20 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň vzdělání 

1 vedoucí kuchařka 1,0 Bc. 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 kuchařka       0,625 SOU 
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4 uklízečka 0,875 SOU 

5 uklízečka 0,875 SOU 

6 uklízečka 0,81 SOU 

7 Od 1.5.2016  

Od 1.4. 2017 další změna 

 Bc. 

SŠ s maturitou 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve 

školním roce 2016/2017 1.9.2016 – 31.8.2017 

 

Nástupy a odchody Počet zaměstnanců 

Nástupy 0 

Odchody 3 

 

K 30.6. 2017 byl dohodou ukončen pracovní poměr zástupkyně ředitele školy Ireny Nakládalové. 

Místo zástupce ředitele školy bylo zrušeno. Nově byla zřízena funkce asistentky ředitelky školy, na 

které nastoupila Ing. Šušlíková. K 31.7.2017 byl dohodou ukončen pracovní poměr paní učitelky 

Nevařilové. Na její místo byla přijata paní učitelka Nezdařilová. 

V kuchyni skončila pracovní poměr paní kuchařka Štablová, která odešla do starobního důchodu.  

5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V tomto školním roce jsme se zapojili do Výzvy MŠMT č. 02_16_022 pro Podporu škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ a ZŠ. Projekt je mimo jiné zaměřen 

na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Získané finanční prostředky (budou po dobu dvou let 

využívány na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu školního asistenta v mateřské 

škole, nákup notebooků pro všechny pedagogy. Budou zřízeny Kluby deskových her a Čtenářské 

kluby pro žáky, kam se pořídí logické hry a nové knihy, abychom u nich mohli podporovat čtenářskou 

a matematickou gramotnost.  



 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

Stránka 10 z 42 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2016–2017 

Ředitelka školy se zapojila do rozvojového programu Akademie pro ředitele, škola v kondici. Program 

organizuje Férová škola (Liga lidských práv) za finanční podpory Albatros. Akademie probíhá 

od dubna 2017 do března 2018. Jejím hlavním smyslem je ucelený návod na to, jak zkvalitnit školu 

v její komplexnosti s ohledem na možnosti ředitele jako jednotlivce.  

Školení zaměstnanců za rok 2016/2017 

Celkem proběhlo 34 individuálních vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mgr. Bušová Irena   

 

 21. 3. 2017 v Kroměříži: Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Drápalová Jana  

 

 8. 10. 2016 – Posouzení vývoje čtení a 

psaní na 1. stupni ZŠ – (v rozsahu 8 

hodin) 

 17. 1. 2017 – Kroměříž – Tvorba PLPP 

v rámci podpůrného opatření prvního 

stupně ZŠ 

 5. 6. 2017 v Těšánkách – Autority a 

jejich místo v životě dítěte, žáka 

(v rozsahu 4 hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Marková Michaela 

 

 10. 7. - 14. 7. 2017-Matematika Hejný - 

Kouty – Ledeč nad Sázavou (v rozsahu 

32 hodin) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Nevyjelová Erika   

 

 21. 3. 2017 v Kroměříži: Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Nezdařilová Denisa 

 

 10.7.-14.7.2017 – Škola Hejného metody 

v předmatematické výchově I -  Kouty – 

Ledeč nad Sázavou (v rozsahu 32 

hodin) 
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Mgr. Nováková Markéta  17.1.2017 – Kroměříž – Tvorba PLPP 

v rámci podpůrného opatření prvního 

stupně ZŠ 

 24. 4.2017 – Spolužáci v inkluzivní třídě 

(v rozsahu 3 hodiny) – Brno 

 5.6.2017 v Těšánkách: Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Páclová Jana  21. 3. 2017 v Kroměříži: Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Prchlík Michal  Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Raiserová Martina  9.11. – 10.11.2016 - Rozumíme penězům 

– výukové metody a strategie (v 

rozsahu 16 hodin) 

 24. 4.2017 – Spolužáci v inkluzivní třídě 

(v rozsahu 3 hodiny) – Brno 

 19.5. – 20.5.2017 – Mezinárodní 

vzdělávací konference – EDUSPACE – 

v rozsahu 16 hodin  - Brno 

 2.6.2017 – školení vedoucího pracovníka 

v BOZP a PO – Brno 

 5. 6. 2017 v Těšánkách : Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 10.7. - 14. 7. 2017 - Matematika Hejný - 

Kouty – Ledeč nad Sázavou (v rozsahu 

32 hodin) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Akademie pro ředitele – Liga lidských 

práv, Férové školy (60hodin) 

Mgr. Šohajová Bohdana  2.11.2016 – Lidské tělo v pohybu 
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s hudbou Rytmy zimy (v rozsahu 5 

vyuč. Hodin), Brno 

 6.2.2017 – 24.4.2017 -  Kroměříž – 

Primární logopedická prevence 

 10.7.-14.7.2017 – Škola Hejného metody 

v předmatematické výchově I -  Kouty – 

Ledeč nad Sázavou (v rozsahu 32 

hodin) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Šušlíková Blanka  5. 6. 2017 v Těšánkách : Autority a jejich 

místo v životě dítěte, žáka (v rozsahu 4 

hodiny) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Ing. Šušlíková Eva   7.4.2017 – Spisová a archivní služba – 

Zlín (v rozsahu 5 hodin) 

Mgr. Tkáčová Petra  Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 

6. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

Zápis k povinné školní docházce: 

K zápisu pro školní rok 2017/2018 přišlo v letošním školním roce 9 dětí. V jednom případě bylo 

požádáno o odklad školní docházky, ředitelka školy vyhověla.  

V letošním roce jsme poprvé nabídli edukativně stimulační skupinky. Ty měly za úkol usnadnit dětem 

přechod z mateřské školy do školy základní. Děti se za přítomnosti rodičů seznamovaly se školním 

prostředím, ale zároveň se hravou formou připravovaly na vstup do školy. Pod odborným vedením si 

budoucí prvňáci procvičovali prostorovou a pravolevou orientaci, grafomotoriku, správný úchop 

tužky, analýzu a syntézu slov, řeč, komunikaci, poslech. Informace k zápisu byly včas zveřejněny na 

stránkách školy, ale také v Mateřské škole. 
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počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro školní rok 

2015/2016 

1 8 3 1 

 

Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2016-2017 

Počet žáků 
Gymnázium Střední školy a učiliště 

celkem 
8-leté 6-leté 4-leté maturitní obory učební obory 

celkem   1 3 10 5 19 

z toho chlapců       5 2 7 

z toho dívek   1 3 5 3 12 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Na základě doporučení školních poradenských zařízení bylo k 30.9. 2016 inkludováno 11 žáků na ZŠ 

a 2 děti v MŠ. 

Ve výuce používali učitelé vhodné pomůcky a metody. Pedagogové také úzce spolupracovali 

s výchovnou poradkyní a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Kyjově, Jičíně, Brně, 

Střediskem výchovné péče v Kroměříži a ve Zlíně a speciálně pedagogickým centrem v Kroměříži. 

Škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami průběžně identifikuje. 

Se dvěma žáky pracovaly asistentky pedagoga. 

V mateřské škole byly integrované dvě děti, které využívaly podpory formou asistenta pedagoga. 

 

Ročník MŠ 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem 

Počet žáků se SVP 

k 30.9.2016 

2 1 1 5 1 1 2 13 
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Péče o nadané žáky 

Škola se začala více těmto žákům věnovat. Ve spolupráci s rodiči odeslala několik žáků na vyšetření 

do PPP, aby bylo aktuálně zjištěno nadání žáků. V dalším školním roce se chceme více zaměřit 

na práci s těmito dětmi a rozpracovat strukturu ve školním vzdělávacím programu. 

Kariérové poradenství 

Na schůzkách informovala výchovná poradkyně rodiče žáků 9. ročníku o přijímání na střední školy. 

Na podzim proběhla exkurze žáků 9. ročníku na Úřad práce v Kroměříži týkající se kariérového 

poradenství. Osmý ročník se této akce zúčastnil na jaře 2017. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem 

ročník počet žáků 
prospěli 

s vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

slovní 

hodnocení 

1. 4 4 0 0 0 

2. 7 7 0 0 0 

3. 10 10 0 0 0 

4. 13 9 4 0 0 

5. 10 6 4 0 0 

celkem 1.st. 44 36 8 0 0 

6. 9 4 5 0 0 

7. 17 8 9 0 0 

8. 12 1 11 0 0 

9. 18 11 7 0 0 

celkem 2.st. 56 24 32 0 0 

škola celkem 100 60 40 0 0 
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Napomenutí a důtky 

11 žáků – napomenutí třídního učitele 

9 žáků – důtka třídního učitele 

8 žáků důtka ředitele školy 

Výsledky žáků v soutěžích 

Matematický klokan 2017  

Mezinárodní soutěž matematický klokan proběhla v letošním školním roce v pátek 17. března .  

Soutěžící jsou podle věku rozděleni na základní škole do čtyř kategorií : Cvrček (2. a 3. ročník), 

Klokánek (4. a 5. ročník ZŠ), Benjamín (6. a 7. ročník ZŠ) a Kadet(8. a 9. ročník ZŠ).   

Ve všech kategoriích čekal na soutěžící stejný úkol, jako na spoustu jejich vrstevníků v mnoha zemích 

světa – řešení logických matematických úloh.  

Žáci v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet řešili 24 testových úloh ve vymezeném čase 60 minut.  

V kategorii Cvrček řeší žáci v čase 60 minut pouze 18 úloh.  

Nejlepší řešitelé:  

Kategorie Cvrček: Lucie Voláková – 47 bodů  

kategorie Klokánek: Lucie Prchlíková – 82 bodů  

kategorie Benjamín: Samuel Filipi – 82 bodů  

kategorie Kadet: Manuel Černý – 64 bodů  

Úspěch v celostátní soutěži "Bible a my" 

V pátek, 24. března 2017 se konalo v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži celostátní kolo 

soutěže Bible a my. Naši školu reprezentovali Samuel a Antonín Filipi. Sam soutěžil ve II. kategorii 
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a obsadil 25. místo. Toník soutěžil ve III. kategorii a obsadil krásné 9. místo. Oba kluci brali soutěž 

i přípravu velmi vážně a ve velké konkurenci se neztratili. Patří jim velký obdiv a poděkování.  

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku ZŠ 2016/17 

V tomto školním roce se žáci účastnili celostátního testování. Ve všech testovaných předmětech byla 

jejich úspěšnost nad národním průměrem. 

Matematika 

Testování proběhlo 15. 5. 2017 a zúčastnilo se ho 16 žáků, dva žáci se pro nemoc nezúčastnili. 

Celkové výsledky: průměrná úspěšnost žáků třídy: 55 % 

Český jazyk 

Testování proběhlo 22. 5. 2017 a zúčastnilo se ho 16 žáků, dva žáci se pro nemoc nezúčastnili. 

Celkové výsledky: průměrná úspěšnost žáků třídy: 62 % 

Dějepis 

Testování proběhlo 24. 5. 2017 a zúčastnilo se ho 13 žáků, pět žáků se pro nemoc nezúčastnilo. 

Celkové výsledky: průměrná úspěšnost žáků třídy: 62 % 

7. PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Školní poradenské centrum je zastoupeno výchovnou poradkyní Mgr. Markétou Novákovou, 

preventistkou v prvním pololetí Michaelou Markovou a ve druhém pololetí Mgr. Janou Drápalovou a 

externí psycholožkou Mgr. Dagmar Škareckou.  

Metodičky prevence Michaela Marková, Mgr. Jana Drápalová: 

Zpráva o činnosti školního metodika prevence za školní rok 2016/2017  

Ve škole je zpracován minimální program prevence (MPP). Program vychází z MP MŠMT k prevenci 

a řešení šikany mezi žáky škol. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy.  
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Součástí MPP jsou i přílohy:  

- Program proti šikaně  

- Krizový plán  

- Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost 

OPL po dobu docházky na ZŠ Střílky. Tento dokument, podepsaný zákonnými zástupci, je 

založen v osobních listech žáků 5. – 9. ročníku.  

Školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval porad metodiků prevence.    

Výsledkem pokračující spolupráce ZŠ Střílky v preventivních akcích s místním výchovným ústavem byla 

společná preventivní akce brněnského sdružení „Podané ruce“.   

Akce pro žáky 7. a 8. ročníku a chlapce z výchovného ústavu byla zaměřena na prevenci alkoholismu 

uskutečněna formou dramatického představení tří různých příběhů s tragickými konci, v nichž hlavní 

roli hrálo nadměrné užívání alkoholu.  Akce vzbudila velký kladný ohlas u dětí i přítomných 

pedagogů. Bylo dohodnuto pokračování dosavadní úspěšné spolupráce obou stříleckých školských 

zařízení v preventivních činnostech.  

Velký důraz byl kladen především na budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů 

mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. 

Během celého školního roku se žáci aktivně zapojovali do třídních i celoškolních projektů, jejichž cílem 

bylo podporovat a upevňovat kladné vztahy mezi žáky celé školy, zdravý životní styl, dodržovat určitá 

společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování.  

Žáci mají k dispozici anonymní schránku důvěry, kterou využívají. Jednotlivé případy byly okamžitě 

řešeny.   

Všechny negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti paní ředitelky, výchovného poradce 

školy, metodika prevence, třídního učitele. Každý případ byl po prošetření vyhodnocen se všemi 

důsledky z něho vyplývajících a zákonní zástupci byli o výsledku informováni. 

U našich žáků se nevyskytl žádný případ užívání omamných látek, kouření, záškoláctví.  

Ve škole začal pracovat Školní parlament, který se pravidelně scházel v pondělí s paní ředitelkou.  

Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy 

a problémy ve skupině a ve třídě. 
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Ke správnému formování třídních kolektivů a vztahů mezi dětmi přispěly akce, které třídní učitelé 

zrealizovali pro své třídní kolektivy – např. Čertovská párty, Absolventský ples, Jarní diskotéka, spaní 

ve škole, školní výlety, atd. 

Poprvé vyšel školní časopis Besťák, který vytvořili žáci 6. ročníku. Žáci, zákonní zástupci i i široká 

veřejnost mají možnost navštívit i skvěle fungující webové stránky školy. 

V následujícím školním roce bychom se chtěli zaměřit více na práci v rámci třídních kolektivů, kde 

významnou roli mají především třídní učitelé.  

Zpráva výchovného poradce za školní rok 2016/17 

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce a podle 

požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.   

V oblasti profesní orientace spočívala práce výchovného poradce zejména v individuálních 

rozhovorech s žáky devátého ročníku a předávání informací potřebných k volbě SŠ. Nabídky na SŠ 

byly zveřejňovány průběžně na nástěnce a předávány formou letáků. Kromě žáků byli informováni 

i rodiče na speciální schůzce, kde jim byly předány zápisové lístky a kde dostali instrukce k vyplnění 

přihlášky na SŠ.  Kromě rodičů žáků 9. ročníku byl předán zápisový lístek i matce žačky 7. ročníku (p. 

Blanařové).  

V oblasti speciálně pedagogické se jednalo zejména o vedení vyučujících při vyplňování IVP a PPP. 

Hodnocení prováděli jednotliví vyučující ve spolupráci s VP. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž 

IVP prováděla výchovná poradkyně během školního roku a rovněž evidovala změny v integracích. 

Na prvním i druhém stupni docházelo v průběhu šk. roku k depistáži a monitoringu žáků, aby byla 

včasně odhalena potřeba podpůrných opatření. Takto vytipovaní žáci byli po konzultaci s rodičem 

a jejich souhlasem posláni na vyšetření do PPP Kroměříž.  Žáci s IVP mohli pracovat se speciálními 

pomůckami, případně za pomoci asistenta pedagoga.  

Spolupráce s PPP KM probíhala formou kontroly IVP a konzultace ohledně konkrétních žáků a formou 

schůzek výchovných poradců na půdě PPP KM, kde výchovná poradkyně získala aktuální informace 

týkající se výchovně-poradenské činnosti. S nimi pak v případě potřeby své kolegy vyučující seznámila.  

Výchovný poradce spolupracoval i s dalšími institucemi – s SVP Kroměříž i SVP Zlín, OSPOD (pí 

Medková) PL Kroměříž, MUDr. Kašparová – dětská psychiatrička, SPC Kroměříž.  
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Školní psycholožka Mgr. Dagmar Škarecká 

Práci školního psychologa pro MŠ a ZŠ Střílky jsem vykonávala v období listopad 2016 až červen 2017.  

V souladu s dohodnutou náplní práce školního psychologa jsem se seznámila se základními 

dokumenty základní školy – školní řád, minimálním preventivním programem.  

Prováděla jsem náslechy ve třídách školy, sociometrická šetření v třídních kolektivech, individuální 

konzultace s pedagogy a účastnila jsem se krátkých ranních porad pedagogického sboru.   

Ze závěrů sociometrického šetření a individuálních konzultací s učiteli jsem utvořila vhodnou strategii 

pro vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj komunikace, sebepoznání, sebehodnocení, 

tolerance, sounáležitosti a kooperace. Třídnické hodiny probíhaly formou komunitních kruhů a 

zážitkových aktivit.  

Proběhlo několik individuálních konzultací s žáky školy a jejich rodiči.  

O své práci jsem průběžně podávala ústně informace. Na požádání písemně.  

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ STŘÍLKY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 22 dětí, žáci 1. - 5. třídy. 

Počet oddělení: 1 třída 

Počet vychovatelek: 3 

Provoz školní družiny: Po – Pá  od 11. 25  do 15 hodin 

V případě potřeby rodičů můžou děti po ukončení družiny přejít do oddělení mateřské školy, kde 

mohou zůstat do 16 hodin. 

Oddělení školní družiny je samostatná místnost vybavená stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, 

dětskými knihami, časopisy. K dispozici máme televizor, video a DVD přehrávač. Ke své činnosti 

využívá školní družina také počítačovou učebnu, tělocvičnu, hřiště mateřské školky a plácek u školy. 
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Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce 

Základním cílem vzdělávání ve školní družině je nabídnout dětem smysluplné využití volného času. 

Toho jsme dosáhli prostřednictvím různých zajímavých činností, při kterých jsme děti vedly ke 

vzájemnému respektu, spolupráci a solidaritě, úctě k sobě i druhým, odpovědnosti a vštěpování 

základů slušného chování. 

V naší družině nabízíme dětem nejen odpočinek po vyučování, také je vybízíme k aktivitám týkajícím 

se všech zájmových oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

Často jsme využívali okolní přírodu a místní turistické zajímavosti k vycházkám a sportovním hrám a 

soutěžím. 

Pravidelné měsíční činnosti 

Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí 

Dodržování správné hygieny, stolování, chování  

Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice  

Hudebně – pohybové hry  

Výtvarné a rukodělné dílny  

Práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy  

Využívání počítačové učebny, tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách  

Pravidelný pobyt venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova) 

Měsíc září jsme věnovali besedám o ekologii, povídání o tom, proč a jak třídíme odpad.  Na tento 

odpad jsme vyráběli zdobené krabice. Zajímavou a již tradiční akcí byla říjnová Drakiáda. Zúčastnily se 

jí nejen děti navštěvující školní družinu, ale i ostatní žáci naší školy a školky a jejich rodiče.  V měsíci 

říjnu odstartovaly oblíbené kroužky korálkování, nově také malování na obličej a hra na flétnu. Oprášili 

jsme starší klávesy a děti se střídaly pod vedením vychovatelky ve hře – moc je to bavilo, klávesy se 

tedy staly naším častým společníkem. Listopadem nás provázely „Dušičky“ a příběh o sv. Martinovi. 

Děti se mnoho dozvěděly o starých lidových zvycích. Vyvrcholením tohoto období byl lampionový 

průvod a příjezd Martina na bílém koni. Martin přivezl koš plný rohlíčků, o které se zúčastnění dělili se 
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svými přáteli. V prosinci jsme se připravovali na vystoupení na Vánoční besídce. Děti v kroužku 

korálkování připravily spoustu dárečků (malovaných vitrážek, náušnic a náhrdelníků, ozdůbek na 

stromeček a svícnů). V lednu jsme si zasoutěžili ve známé hře pexeso při uspořádání soutěže 

Pexesiáda. Únor – soutěž ve skládání puzzlí, soutěž ve strefování se míčků na cíl. Děti si žonglovací 

míčky vyráběly samy – celá družina byla od mouky, ale za tu zábavu to stálo. Také jsme vyráběli 

velkou pískovou mandalu. V průběhu celého roku jsme si vybírali knihy, které máme k dispozici 

v družince a četli si pohádky a příběhy. Besedovali jsme o oblíbených knížkách a v březnu jsme 

v rámci „Měsíce knihy“ navštívili školní knihovnu. Velikonoční přípravu jsme taktéž nepodcenili, 

vyzkoušeli jsme různé techniky na zdobení vajíček a dekorací. V květnu jsme uspořádali taneční 

soutěž. Hodně času jsme trávili na hřišti MŠ, kde jsme vymýšleli pohádky nebo se hráli s míčem, 

švihadly atd. V červnu jsme připravovali dárečky na aukci obrazů (děti zabalily 40 náušnic a korálků 

s namalovaným „děkovným“ papírkem). Těšíme na další zážitky v příštím roce. 

9. ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 

Kroužky na půdě školy přispívají k rozvoji osobnosti a podporují příznivé klima ve škole. 

Nabídka kroužků ve školním roce 2016/ 2017  

Ekologický kroužek M. Raiserová pondělí 13:25- 14:10  

Pěvecký kroužek B. Šušlíková úterý 12:30 - 13:20  

Keramický kroužek - p. Kubíčková středa  

Myslivecký kroužek V. Bazsó  

Malování na obličej – pro 2. stupeň P. Tkáčová  

Malování na obličej – pro 1. stupeň P. Tkáčová  

Zdravotnický kroužek E. Šušlíková  

Hry v přírodě pro děti od 3. ročníku - A. Filipi  

Sportovní hry se základy volejbalu  (odbíjená) - 4. - 9. ročník J. Filipi  

Příprava na přijímací zkoušky  z M a Čj I. Bušová M. Nováková  

Víš si rady s češtinou a pravopisem?  J. Páclová  
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Přírodovědný kroužek M. Marková J. Páclová I. Nakládalová  

Korálkování + tvoření P. Tkáčová  

Dopravní kroužek - 4. ročník J. Drápalová  

Hra na flétnu pro začátečníky M. Prachařová  

10. ŠKOLNÍ JÍDELNA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016–2017 

MŠ – 22 dětí 

přesnídávka 3450 porcí 

oběd 3323 porcí 

svačinka 2296 porcí 

 

ZŠ – 78 žáků  

svačinky 6221 porcí 

obědy 12269 porcí 

 

Cizí strávníci – 38 

obědy 7604 porcí 

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ – 18 

obědy 2953 porcí 
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11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce řešila ČŠI jednu stížnost týkající se školy. 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Výnosy  

Dotace USC - provoz 1 500.000,00 

Dotace SR – KÚ Zlínského kraje 7 785.293,00 

Tržby z prodeje služeb 530.415,00 

Tržby hospodářská činnost 415.584,00 

Ostatní výnosy z činnosti 24.380,00 

Úroky z účtu 3,00 

VÝNOSY CELKEM 10 255.675,00 

 

Náklady  

Spotřeba materiálu 818.570,00 

Spotřeba energie 664.168,00 

Mzdové náklady 5 672.520,00 

Odvody (SP+ZP+FKSP+zák.poj.) 2 055.607,00 

DDHM nad 3.tis. 64.821,00 

Ostatní finanční náklady  42.900,00 

Opravy, cestovné, reprezentace, odpisy,ostatní nákl. 68.562,00 

Ostatní služby 394.057,00 

Náklady hospodářská činnost 392.392,00 

NÁKLADY CELKEM 10 173.597,00 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 82.078,- Kč. Finanční prostředky byly po skončení účetního 

roku převedeny do fondu odměn a do rezervního fondu. 
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13. ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI EVVO  

Třídění odpadu 

V září 2016 se žáci 4. a 5. ročníku rozjeli do Brna do Otevřené zahrady. Tady na ně čekaly dvě 

průvodkyně z Lipky, které děti celé dopoledne zážitkově seznamovaly s problematikou ekologie 

a s tím související třídění odpadu.  

Pro namotivované děti jsme potom otevřeli ekologický kroužek. Skupina nadšenců celé první pololetí 

získávala další cenné informace, učila se jak správně třídit odpad a připravila si hodinu pro své 

spolužáky. Žáci z kroužku potom ve druhém pololetí „odučili“ v každém ročníku hodinu, aby připravili 

spolužáky na třídění odpadu v celé škole. Z banánových krabic, které natřeli podle barev kontejnerů, 

vytvořili nádoby na potřebný odpad. Počin této skupiny byl efektivní a také její zásluhou se ve škole 

začal třídit odpad. 

Sběr papíru 

Žáci sbírali celoročně papír. Nasbírali 4400 kg, což přineslo do školní pokladny 6 363,- Kč. Tyto 

finance byly použity na nákup sešitů.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017  

Ve čtvrtek 6. dubna se žáci a učitelé naší školy zapojili do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. 

Počasí nám sice vůbec nepřálo, protože se po předchozích teplých dnech prudce ochladilo, ale to 

nám na elánu rozhodně neubralo. Ti nejmladší žáčci sbírali odpadky v okolí školy, čtvrťáci a páťáci 

uklízeli smetí v obci a žáci druhého stupně vyrazili do lesa. Jste zvědaví, co jsme vlastně sbírali? 

Všechno to, co do přírody nepatří! Papíry, plasty (hlavně PET lahve), pneumatiky, odpad ze staveb, 

staré matrace….ano, tím vším dokázali lidé přírodu v okolí naší obce zaneřádit. Výsledkem naší 

společné práce je nejen 400 kilogramů sebraného odpadu, ale především dobrý pocit z toho, že jsme 

přispěli k čistějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Děkujeme také panu starostovi za zajištění 

kontejneru! 
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14. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 

Projekt Ovoce do škol 

Projekt vznikl na podporu spotřeby ovoce a zeleniny pro žáky na 1.stupni za pomocí evropských a 

státních dotací. 

Projekt Hasík 

Preventivní program je realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů 

a poté v třídních kolektivech realizují vzdělávací bloky. První část odborné výuky se skládá 

z odborných znalostí a je určena žákům druhých a šestých ročníků, druhá část probíhá prakticky. 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Prezentace na webu školy 

V letošním školním roce se podařilo zinovovat školní web. Ten se stal nedílnou součástí prezentace 

naší celoškolní práce na veřejnosti. Škola má vytvořený i facebookový profil. 

Den otevřených dveří 

První den otevřených dveří zval rodiče na spoluúčast na projektovém dni Střílky.  

Druhým dnem otevřených dveří jsme chtěli pozvat zájemce na vhled do výuky.  

Prezentace v tisku 

Pravidelně jsme informovali o dění ve škole ve Stříleckém zpravodaji. Některé akce byly prezentovány 

v Týdeníku Kroměřížska. 

Veřejné akce 

Škola se stává místním vzdělávacím centrem. Jsme školou otevřenou a nabízíme náhled do výuky 

kdykoli po předchozí dohodě. Zveme širokou veřejnost i na naše akce, které pořádáme v místním 
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Kulturním domě, například Vánoční besídku, Halloweenskou párty, Mikuláškou besídku, 

Svatomartinský lampionový průvod, Školní ples, rozloučení s deváťáky, Vánoční a Velikonoční dílny. 

Setkání MAS Hříběcí hory 

Škola je členem místní akční skupny MAS Hříběcí hory. Spolu s manažerkami spolupracujeme 

na realizaci některých projektů. 

Spolupráce s místními organizacemi: 

SDH Střílky 

Římskokatolická církev ve Střílkách 

Obecní knihovna  

Sdružení Jóga v denním životě Střílky 

Restaurace Tilak 

Kulturní dům ve Střílkách 

 

16. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola neorganizuje žádné vzdělávací programy či kurzy v rámci celoživotního učení. 

 

17. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

V tomto školním roce jsme se zapojili do Výzvy MŠMT č. 02_16_022 pro Podporu škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ .  Celková částka dotace činí 683 800 Kč. 

Tyto finance budeme čerpat po dobou dvou let a významnou měrou přispívají ke zlepšení rozpočtu 

školy. 
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Ředitelka školy se zapojila do rozvojového programu Akademie pro ředitele, škola v kondici. Program 

organizuje Férová škola (Liga lidských práv) za finanční podpory Albatros. Účastníci tak mají účast 

zdarma (náklady na školení by byly 70 000Kč). 

 

18. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

PPP Zlín, pracoviště Kroměříž – specifické poruchy učení, prevence rizikového chování 

Úřad práce Kroměříž – volba povolání 

Muzeum Kroměřížska – interaktivní programy 

Otevřená zahrada Brno – programy 

Hasiči Střílky – Den dětí 

Plavecká škola Kroměříž – plavecký výcvik žáků 

 

19. ŠKOLNÍ AKCE A PROJEKTY 

Školní časopis Besťák 

Vznikl nově pod vedením paní učitelky Mgr. Novákové a týmu žáků šestého ročníku. Byl to velmi 

zdařilý počin. V příštím školním roce v něm budeme určitě pokračovat. 

Svačinky 

Od tohoto školního roku mají žáci možnost odebírat svačinky v naší školní jídelně. 

Halloweenská párty 

Žáci devátého ročníku sami uspořádali akci pro celou obec, která se uskutečnila v Kulturním domě 

Střílky. Akce pro ně byla novým rozměrem ve spolupráci v třídním kolektivu. Žáci si museli zajistit 

propagaci, vymyslet soutěže, nakoupit odměny, na všem se domluvit. Byla posílena kooperace, 
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kompetence k řešení problémů, odpovědnost, samostatnost. Garantem akce byla třídní paní učitelka 

Mgr. Irena Bušová. 

Svatý Martin , lampiónový průvod  

Vojtěch Pluhař, žák 5. třídy, píše: Jako první věc jsme se rozdělili do náhodných skupin. Týmy 

pracovaly ve třídách a ve sborovně. Já jsem měl to štěstí a byl jsem ve sborovně. Ve svých týmech 

jsme třeba skládali Martinův život a z něj jsme si měli vybrat pár scének a přede všemi je zahrát. Pak 

všechny týmy kuchtily v jídelně mini skořicové rohlíčky, které paní kuchařky upekly. Po rohlíčcích jsme 

si vyrobili lampiony, se kterými jsme šli na lampionový průvod. V průvodu jsme se snažili projít celé 

Střílky. Když se průvod vrátil zpátky ke škole, přijel sv. Martin na bílém koni a přivezl rohlíčky, které 

jsme si vyrobili. Každý si měl vzít jeden rohlíček, rozdělit ho napůl a dát půlku svému nejbližšímu. A 

pak jsme se rozešli domů. 

Čertovská party 2016  

V sobotu 3.prosince 2016 jsme my, osmáci, uspořádali v Kulturním domě pro děti ze Střílek a okolí 

Čertovskou párty. Akci předcházela pečlivá příprava: vyráběli jsme výzdobu sálu, připravovali hry, 

vybírali hudbu a chystali štěstíčka - obálky s drobnostmi pro radost. Každý z nás měl nějaký úkol. Moc 

dobré bylo už to, že nás snaha o hladký průběh akce stmelila v opravdovou partu. Podařilo se nám 

připravit pro návštěvníky malé občerstvení a díky sponzorům jsme mohli odměňovat účastníky her 

sladkostmi. 

Vánoční dílny 2016 

O Vánoční dílně píše paní Jana Tatarková jako účastnice z řad rodičů: Tato školní akce se uskutečnila 

dne 20.12.2016, na které nechyběli ani rodiče. Po příchodu do školy nás mile přivítal učitelský sbor i s 

paní ředitelkou. Rodičů přišlo celkem dost. Každé dítko si vybralo jakou vánoční ozdůbku chce 

vyrábět. Celková atmosféra s pozadím vánočních koled byla úžasná. V každé třídě bylo velmi veselo a 

předvánoční nálada. Myslím nejen za sebe, ale i za rodiče, že se vánoční dílničky vydařily. Můžeme se 

těšit na další společné aktivity rodičů i dětí spolu s učitelským sborem. Celá akce byla do detailu 

perfektně připravena a všem patří velký dík. 
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Absolventský ples 2017  

Alena Malíková, žákyně 9. ročníku, píše: Nezapomenutelná společenská událost - absolventský ples 9. 

ročníku - byl jedním slovem nádherný. Na ples jsme se hodně připravovali, polonéza dopadla velmi 

dobře a z tanečního překvapení byli lidé velmi nadšení. Bylo tam hodně lidí, tolik jsme ani nečekali, 

jelikož to byl náš první školní ples. 

Projektový den Střílky – naše obec 

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme uspořádali celoškolský projektový den na téma STŘÍLKY - naše obec. 

Smysl projektu: Vést žáky ke spolupráci ve skupině. Seznámit se s místem, ve kterém žijí, chodí 

do školy a upevnit jejich vztah k tomuto prostředí. 

Žákovské cíle: Žák spolupracuje ve skupině, rozdělí si úkoly, třídí informace. Vytvoří prezentaci 

vybraného tématu. Vybere nejdůležitější informace a předá je ostatním žákům školy. 

Pohybové přestávky 

Od poloviny března jsou na naší škole uskutečňovány pohybové přestávky spojené s pobytem venku. 

Díky pohybovým přestávkám mají žáci možnost pohybové aktivity denně 10 – 20 minut. Což čítá 

minimálně 50 minut aktivního pohybu týdně, tedy 1 vyučovací hodiny TV navíc. Za rok cca 40 hodin. 

To už má význam! 

Hlavním smyslem této aktivity je přirozený rozvoj pohybových dovedností. Žáci mohou hrát míčové 

hry, skákat gumu, panáka, přes švihadlo, relaxovat na čerstvém vzduchu. Takto trávené společné 

chvíle mají i sociální rozměr, neboť se zde potkávají všichni žáci celé školy a mají tak možnost lépe se 

poznat. 

Školní výlet do Prahy – květen 2017  

V květnu 2017 vyrazili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku na školní výlet do Prahy. Přání 

navštívit hlavní město České republiky vzešlo z podnětů žákovského parlamentu. Žáci devátého 

ročníku v Praze dokonce přespali.  
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Brigáda s rodiči – budujeme školní zahrádku  

 29. května proběhla birgáda s rodiči, kde jsme začali budovat školní zahrádku. Paní Hromková, jedna 

z šikovných maminek, píše, že: "Ve čtyři hodiny jsme se sešli s rodiči a dětmi vybavenými zahradním 

nářadím za školou u připravované školní zahrádky. Už na nás čekala paní ředitelka a paní učitelky. 

Povedlo se nám dokončit bylinkovou spirálu, vyčistit záhony růží a připravit větší záhon k setí. Tatínci 

ryli a maminky okopávaly drny a plely, děti zalévaly a zametaly. Přemýšleli jsme, co dětem zasadit, ale 

velký výběr není, protože už je konec května. Nejlepší by byly prý brambory, které bychom si mohli na 

podzim na další společné akci v příštím školním roce s dětmi upéct venku na ohni. A když se děti 

budou o záhony pěkně starat, rádi jim příští rok zase pomůžeme!" 

Dětský den - Olympiáda 2017  

Paní Alena Filipi píše jménem rodičů: V prvním červnovém dopoledni ožilo fotbalové hřiště ve 

Střílkách desítkami nejmladších sportovců. To zde školní Olympiádou vyvrcholil několikatýdenní 

projekt ZŠ Střílky, při kterém se děti seznámily s historií Olympijských her, jak těch starověkých, tak 

novodobých, objevovaly s pomocí vyučujících některé typické znaky či zajímavosti zemí z různých 

částí světa a svou zručnost a fantazii uplatnily při výrobě vlajek a dalších rekvizit nebo při vymýšlení 

bojových pokřiků jednotlivých týmů. Natěšené děti přenášely přípravy i do svých domovů, když 

sháněly sportovní úbor pokud možno v národních barvách své země. Zvláštní skupinu tvořily děti z 

MŠ Střílky neboť škola i školka ve Střílkách pracuje pod jednou střechou a jedním ředitelstvím. 

Školkáčci nastoupili jakožto náš národní tým pod českou vlajkou.  My rodiče jsme také nemuseli 

zůstat stranou této slávy. Kdo chtěl a mohl, přišel se na hřiště podívat, případně pomoci s organizací 

na stanovištích sportovních disciplín. I tato Olympiáda tak měla kromě jednotlivých rekordmanů svůj 

vítězný stát. Díky dlouhodobějšímu průběhu celého projektu a nasazení zúčastněných však je 

největším vítězstvím stmelování kolektivů a bohaté společné zážitky i vzpomínky. 

Děti učí rodiče – červen 2017 

Žákyně 9. ročníku Vednula Gejdošová o této akci píše: Pozvali jsme rodiče, aby se zábavnou formou 

seznámili se stylem výuky na naší škole. Smyslem projektu bylo naučit něco rodiče a možná je 

seznámit s něčím, co už dávno zapomněli. Rodiče si mohli zkusit ruštinu, matematiku, zeměpis, 

češtinu i mnoho dalšího. Myslím, že se to povedlo, někdy jsem se i divila, co rodiče nevědí. 
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Přehled všech akcí ve školním roce 2016-2017 

Loučení s létem – září 2016 

Otevřená zahrada Brno – 11.10. 2016 

Muzeum Kroměřížska:  Jak se žije s handicapem –  říjen 2016 

Preventivní program – Alkoholismus – 18.10.2016 

Halloweenská párty – 22.10.2016 2016 

Drakiáda 2016 – 24.10.2016  

Sebeobrana v rámci tělesné výchovy – říjen 2016 

Projektový den o svatém Martinovi  - 8.11.2017  

Svatomartinský lampionový průvod – 11.11.2017 

Čertovská párty – 3.12.2016 

Mikuláš ve škole – Mikulášská jízda na koních - 5.12.02016 

Advent s p. farářem – 6.12.2017 

Vánoční dílny – 20.12.2017 

Vánoční besídka – 21.12.2017 

Tři králové – 6.1.2017 

Čteme mladším spolužákům – 20.1.2017 

Projekt časopis Besťák – leden, únor 2017 

Divadelní představení Divadélka pro školy – 1.2.2017 

Lyžařský výcvik 2017 – 6.2. -10.2.2017 

Projektový den Střílky – naše obec – 23.2.2017 
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Den otevřených dveří – 23.2.2017 

Absolventský ples 2017 – 24.2.2017 

Edukativní skupinky pro předškolní děti – únor – březen 2017 

Prezentace v programu Ovoce do škol – 2.3.2017 

Účast na celostátním kole - Soutěž Bible a my – 24.3.2017 

Vyrábíme hru pro školku – březen 2017 

Den otevřených dveří – 29.3.2017 

Myslivecká výstava Kroměříž - 31.3.2017 

Projekt: Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 – 6.4.2017 

Naučný program v mobilním planetáriu - 10.4.2017 

Projekt Sluneční soustava – duben 2017 

Cyklistická soutěž – školní kolo – duben 2017 

Velikonoční dílna – duben 2017 

Plavecký kurz  – duben – červen 2017 

Jarní diskotéka – 21.4.2017 

Dopravní hřiště –  4.ročník – 26.4.2017 

Pěvecká soutěž – 27.4.2017 

Školní výlet do Prahy – 4.5.2017 

Účast v okresním kole Soutěže mladých zdravotníků – 9.5.2017 

Účast v okresním kole v Soutěže mladých cyklistů – 16.5.2017 

Literární projekt žáků 4. a  5. ročníku na téma FANTASY – květen 2017 

Bloková výuka – Starověký Řím – květen, červen 2017 

http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/201-plavani
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Projekt Olympiáda- Dětský den – 1.6.2017 

Dobročinná galerie – 12.6.2017 

Děti učí rodiče – 12.6.2017 

Výlet na ranč Kostelany – 15.6.2017 

Program s hasiči z Morkovic - 16.6.2017 

Výlet do Vyškova – 19.6.2017 

Výlet na Vysočinu – 20. - 21.6.2017 

Hipocentrum Koryčany – 20.6.2017 

Preventivní program na SZŠ v Kroměříži – 23.6.2017 

Cimbál Réva - 27.6.2017 

Turistický kurz – Kamínka – 28.6.- 29.6.2017 

Akce – Mateřská škola 

Výlet na dopravní hřiště v Kroměříži - 23.9.2016 

Vyrostla nám řepa - 29.9.2016 

Divadelní představení -19.10.2016 

Oranžový den - 26.10.2016 

Putování za skřítky v MŠ Střílky - říjen 2016 

Vydlabávání dýní s rodiči - 26.10.2016 

Jak se vyrábí kompost? - 1.11.2016 

Sběr kaštanů – podzim 2016 

Pečeme perníčky - 3.12.2016 

http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/47-vyrostla-nam-repa-29-9-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/49-divadelni-predstaveni-19-10-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/52-oranzovy-den-26-10-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/51-putovani-za-skritky-v-ms-strilky-rijen
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/53-vydlabavani-dyni-s-rodici-26-10-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/55-jak-se-vyrabi-kompost-1-11-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/56-sber-kastanu
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/57-peceme-pernicky-3-12-2016
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Mikuláš v MŠ - 6.12.2016 

Celé Česko čte dětem - 7.12.2016 

Vánoce v MŠ - 16.12.2016 

Vánoce se zvířátky - 22.12.2016 

Celé Česko čte dětem - 6.1.2017 

Na tři krále – 6.1.2017 

Bílý den - 12.1.2017 

Divadelní představení - 1.2.2017 

Koukají se na nás správně? - 1. 2. 2017 

Beseda s paní V. Poláškovou - prevence úrazu - 8. 2. 2017 

Celé Česko čte dětem s paní režisérkou Jiřinou Krejčiříkovou – únor 2017 

Karneval v MŠ - 22. 2. 2017 

Den otevřených dveří - 24.2.2017 

Celé Česko čte dětem s paní Miladou Ševčíkovou - 1. 3. 2017 

O červené Karkulce - 3. 3. 2017 

Knihovna Koryčany - 7. 3. 2017 

Knihovna Střílky - 15. 3. 2017 

Muzeum Kroměříž – Domácí zvířata - 22. 3. 2017  

Společné cvičení MŠ a 4.-5.r. ZŠ - 23. 3. 2017 

Za zvířátky u Coufalů-  28.3.2017 

Vynášení Morany - 29.3.2017 

Den otevřených dveří II. - 29.3.2017 

http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/58-mikulas-v-ms-6-12-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/59-cele-cesko-cte-detem-7-12-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/60-vanoce-v-ms-16-12-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/91-vanoce-se-zviratky-22-12-2016
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/92-cele-cesko-cte-detem-6-1-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/93-na-tri-krale
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/95-bily-den-12-1-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/120-divadelni-predstaveni-1-2-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/119-koukaji-se-na-nas-spravne
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/121-beseda-s-pani-v-polaskovou-prevence-urazu
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/122-cele-cesko-cte-detem-s-pani-reziserkou-jirinou-krejcirikovou
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/124-karneval-v-ms
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/150-den-otevrenych-dveri-24-2-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/144-cele-cesko-cte-detem-s-pani-miladou-sevcikovou
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/143-o-cervene-karkulce
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/147-knihovna-korycany-7-brezna-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/145-knihovna-strilky
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/148-muzeum-kromeriz-22-brezna-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/149-spolecne-cviceni-ms-a-4-5-r-zs
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/159-za-zviratky-u-coufalu
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/160-vynaseni-morany-29-3-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/161-den-otevrenych-dveri-ii-29-3-2017
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Setkání dětí 4.-5.třídy s dětmi v MŠ - 30.3.2017 

Zelený den - 31.3.2017 

Předvelikonoční tvoření v MŠ - 3. - 7.4.2017 

Projekt žížala :-)  - 3.4.2017 

Mobilní planetárium - 10.4.2017 

Velikonoční tvoření rodiče s dětmi  - 12.4.2017 

Zeleno-modrý den - 24.4.2017 

Plavání – duben – červen 2017 

Pálení čarodějnic - 2.5.2017 

Divadlo - V zoologické zahradě - 2.5.2017 

Celé Česko čte dětem s babičkou Bajkovou – květen 2017 

Besídka pro maminky - 16.5.2017 

 Výlet do Lísek - 23.5.2017 

Keramika s Karlem Žílou – květen 2017 

Červený den s pí Královou – květen 2017 

Den v Číně – květen 2017 

Pěvecká soutěž – květen 2017 

Indiánský den – květen 2017 

Olympiáda – 1.6.2017 

Návštěva u hasičů – červen 2017 

Výlet dino a zoo park Vyškov – 20.6.2017 

Rozloučení s předškoláky – červen 2017 

http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/162-setkani-deti-4-5-tridy-s-detmi-v-ms-30-3-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/163-zeleny-den-31-3-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/165-predvelikonocni-tvoreni-v-ms-3-7-4-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/166-projekt-zizala-3-4-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/188-mobilni-planetarium
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/189-velikonocni-tvoreni-rodice-s-detmi-12-4-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/190-zeleno-modry-den-24-4-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/201-plavani
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/191-paleni-carodejnic-2-5-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/200-divadlo-v-zoologicke-zahrade-2-5-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/202-cele-cesko-cte-detem-s-babickou-bajkovou
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/203-besidka-pro-maminky-16-5-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/204-vylet-do-lisek-23-5-2017
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/211-keramika-s-karlem-zilou
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/212-cerveny-den-s-pi-kralovou
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/213-den-v-cine
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/214-pevecka-soutez
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/215-indiansky-den
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/216-olympiada
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/234-navsteva-u-hasicu
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/235-vylet-dino-a-zoo-park-vyskov
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/236-rozlouceni-s-predskolaky
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Rozloučení s deváťáky – červen 2017 

 

20. VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017  

Základní charakteristika Mateřské školy 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 

Zřizovatel školy: Obec Střílky 

Jméno ředitelky školy: Mgr. Martina Raiserová 

Učitelky mateřské školy: Edita Nevařilová, Mgr. Bohdana Šohajová 

Telefon MŠ: 573 375 080 

Kapacita školy: 25 dětí 

E-mailová adresa: skolka@zsstrilky.cz 

Provoz školy (od – do): 7:30 – 16:00 

Školní rok 

2016/2017 

Počet tříd Celkový 

počet dětí 

Průměrná 

docházka  

v % 

Počet 

integrovaných 

dětí 

Počet 

předškolních 

dětí 

Počet dětí s 

odkladem šk. 

docházky 

 1 26 84% 2 12 5 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání v Mateřské škole 

Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy, podle kterých škola pracuje, 

specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole) , 

zájmové aktivity dětí , další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího 

vývoje - stručný popis. 

mailto:skolka@zsstrilky.cz
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Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Putování 

s mravenečkem.“ Program je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy, vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně - vzdělávací činnosti 

probíhají průběžně. Nabízené aktivity promýšlíme tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě, 

k experimentování. Pohybové chvilky probíhají každý den, jednou týdně využíváme tělocvičnu 

na velké cvičení. Jednou za týden probíhá skupinové logopedické cvičení, individuální dle potřeby 

a časových možností. Součástí výchovně vzdělávacích činností je hudební výchova (zpěv, hra 

na hudební nástroje, tanec, vnímání rytmu), dramatická výchova (dramatizace pohádek, střídání rolí), 

literární výchova (poslech a reprodukce pohádky, hry se slovy, reprodukce básničky k tématu) 

a environmentální výchova (třídění odpadu, chování v přírodě, péče o živočichy) Děti jsou vedeny 

k samostatnému rozhodování, k základním pravidlům správného chování (vyvěšena ve třídě). 

Letos poprvé byla nabídnuta dětem možnost hry na flétnu a seznamování se základními anglickými 

slovíčky. 

Děti, které mají nižší potřebu spánku a neusnou, mají možnost vstát dříve a jsou jim nabízeny klidové 

hry. 

Závěry: 

vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě, umožnit, aby se dítě ve třídě cítilo bezpečně 

společně se s dětmi podílet na výzdobě třídy a šatny – výtvarnými pracemi, výrobky 

stanovit si s dětmi jasná a srozumitelná pravidla, které budeme dodržovat, spolu s pravidly hledat i 

přirozené důsledky, které by mohlo mít jejich nedodržení 

dát dětem vetší prostor pro seberealizaci, podporovat je a jejich snahu ocenit 

umožnit rodičům pobyt ve třídě během adaptačního období a tím proces adaptace zlepšit. 
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Věkové složení třídy v Mateřské škole 

  Počet dětí 

do 3 let ( nar.1.9.2014 a později) 0 

3letí (nar. 1.9.2013 - 31.8.2014) 4 

4letí (nar. 1.9.2012 - 31.8.2013) 4 

5letí (nar. 1.9.2011 - 31.8.2012) 4 

Starší (nar. 1.9.2010 a dříve) 14 

Odklad povinné školní docházky 

  Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 5 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

1 

Celkem 6 

 

Péče o integrované žáky v Mateřské škole 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 

      1 Středně těžké 

      1 Těžké tělesné postižení 

      0 
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Úplata za předškolní vzdělávání 

Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 150,-Kč 

Akce Mateřské školy 

Podzim: 

Návštěva dopravního hřiště – Kroměříž 

Projekt putování se skřítky – výroba domečků, zapojení rodičů do výroby. Setkání s Krakonošem v MŠ 

Sběr kaštanů 

Drakiáda společně ZŠ a MŠ 

Projekt Sv. Martin (společně se ZŠ), tvořivé dílny, pečení svatomartinských rohlíčků, průvod vesnicí 

s lampióny 

Zima: 

Rozsvěcení vánočního stromu + program MŠ i ZŠ 

Pečení perníčků 

Mikuláš v MŠ + společné setkání v ZŠ 

Vánoční posezení MŠ a ZŠ v mateřské škole – vzájemné ukázky básní, písní na besídku pro maminky, 

společný zpěv koled 

Vánoce v MŠ – rozbalování dárků 

Vánoční besídka s dílnou pro rodiče, posezení 

Setkání s myslivcem – nadílka pro zvířátka a ptáčky, zdobení stromů v lese  

Prohlídka Betlému v kostele 

Vystoupení pro hasiče 

Vítání občánků 
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Setkání rodičů s pedagogy MŠ – informace k zápisu do 1. tříd, hodnocení dětí 

Beseda se zdravotníkem z řad rodičů 

Karneval v MŠ 

Jaro: 

Vynášení Moreny (spálení – hasiči) 

Jarní dílna pro rodiče s dětmi 

Beseda v knihovně Střílky 

Otvírání studánek  

Oslava Den Země 

Keramické tvoření s keramikem p. Žílou, návštěva dílny 

Návštěva zvířecího statku ve Střílkách p. Coufal 

Ukázka a pletení pomlázky – p. Prachař 

Pálení čarodějnic (zajištění hasičů) 

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ Střílky 

Léto: 

Hasičský den 

Školní výlet 

Pasování prvňáčků – loučení se se školkou 

Pedagogická praxe studentů SŠ 

Setkání dětí MŠ a ZŠ – ukázka básniček, písniček pro maminky 

Besídka ke dni Matek 

Společné focení  
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Beseda s policií ČR 

Dopravní hřiště Kroměříž 

Sportovní olympiáda MŠ a ZŠ 

 

Výkon státní správy v Mateřské škole 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2016/2017 9 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 

Sb.,) 

4 

Počet nepřijatých dětí 0 

  

Údaje o pracovnících Mateřské školy 

Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 

Vzdělání - nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 1 

VŠ-předškolní výchova 0 

VŠ-speciální pedagogika 1 

Jiné/jaké/ 0 
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  Počet fyzických 

osob 

% z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 2 100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0 

Celkem 2 100% 

 

Věkové složení učitelů ve školním roce 2016/2017 

  do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 1 1 0 0 2 

 

21. ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem za jejich odvedenou práci a partnerům a podporovatelům 

za spolupráci. 

 

Datum zpracování:    18. – 24.9.2017 

Datum schválení Školskou radou:  25.9.2017 

Datum projednání na pedagogické radě: 4.10.2017   

 

Mgr. Martina Raiserová 


