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Část  I. 

Základní charakteristika školy 
 

a. Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav  
– příspěvková organizace 

Zřizovatel školy: Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401 
Ředitel školy: Mgr. Milena Plocková 
Součásti školy: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 
Telefon: 519 423 168 - změna od 1. 6. 2009:  722 199 668 

 E-mail:  reditelka@boleradice.cz 
        www.boleradice.cz/skola  
 
ZŠ a MŠ Boleradice je 

- od 17.10.2005 členem sítě Tvořivých škol – programu výuky pro 3. tisíciletí  
- členem sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou – M.R.K.E.V. 
- členem ekopedagogického klubu TILIA  

   
b. Málotřídní škola 
 
Školní rok 
2008/2009 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 
k 1.9.2008 

Průměrný počet žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 45 15 

 
c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 10 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 10,5 
 
d. Školská rada – znovu zvolena k 1. 1. 2009  
 Složení:  Mgr. Pavel Kabela – předseda (zvolen pedagogickými pracovníky školy) 
    Ing. Monika Sedláčková (jmenována zřizovatelem) 
    Mgr. Olga Reiterová (zvolena zákonnými zástupci žáků) 
 
e. Zvolený vzdělávací program  
Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16847/96-2 3.  – 5. roč. 
Školní vzdělávací 
program Tvořivá škola 
Boleradice 

29/2007 ŘŠB 1. - 2.  ročník 

 
ŠVP Tvořivá škola  
Od 17.10.2005 se škola stala jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu „Modelový školní 
vzdělávací program – Tvořivá škola“.  Od září 2007 zahájili žáci 1. ročníku výuku  podle Školního 
vzdělávacícho programu Tvořivá škola Boleradice. Tento ŠVP je umístěn na internetových stránkách 
školy.  ŠVP Tvořivá škola Boleradice se zaměřuje na posílení výuky přírodovědných předmětů a celkově 
na environmentální výchovu. V rámci českého jazyka ve 3. ročníku se žáci učí dramatickou výchovu. Pro 
zlepšení komunikačních dovedností zahajuje škola ve školním roce 2008/2009 nepovinný předmět 
angličtina pro nejmenší. Źáci 4. a 5. ročníku se učí předmět informatika.  
 

Nepovinný předmět Ročník Počet zařazených žáků Hodinová dotace 
Náboženství 
 
Angličtina pro 
nejmenší  

1. – 5. 
 
1. - 2.  

14 
 
16 

1 
 
1 



f. ŠJ, která je součástí školy  
Typ jídelny Počet Počet strávníků 
  žáci a děti škol.prac. ostatní 
ŠJ s kuchyní 1 70 12 29 

 
 
Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2008 
Fyzické osoby 3 
Přepočtení na plně zaměstnané 2,1 

 
g. ŠD, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 2 37 fyz.  2  / přepoč. 1,3 

 
 

Údaje o pracovnících školy 
 
1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona 563/2004 Sb. 
 
Jméno Rok 

narození 
Pracovní 
zařazení 

Dosažené 
vzdělání  

Splňuje 
odb. 
kvalifikac  

Mgr. Milena Plocková 1965 Ředitelka ZŠ a MŠ VŠ, učitelka pro 1.st. ZŠ 
CŽV speciální pedagogika 

ano  

Mgr. Pavel Kabela 1956 Učitel 1.st. VŠ, vychovatelství pro zdr. mládež  
speciál. TV   

ne  

Martina Bubeníčková 1976 Učitelka 1.st., 
vychovatelka ŠD - do 
2/2009 
  

Maturita – gymnázium  
Studující učitelství 1. stupeň 

ne 
   

Miroslava Vavriková 1963 Vychovatelka ŠD Maturita – SPgŠ  ano  
Lenka Petříčková 
 
 
Mgr. Jana Šedivá  
 
Ing. Libor Šedivý 
 
 
 

1984 
 
 
1977 
 
1975 

Učitelka I.st.  
 
 
Učitelka 1. stupně 
 
Učitel 1. stupně 

Maturita – SPgŠ 
Studující VŠ, učitelství pro 1. st. 
 
VŠ, učitelství 1. stupně ZŠ 
 
VUT Brno - elektrotechnika a 
informatika 
VUT Brno-doplň. pedagogické 
minimum 

ne 
 
 
ano 
 
ne 

Věra Málková 1978 Vychovatelka ŠD - 
od 2/2009 

Maturita – SOUelektro. ne 

Marie Klimešová 1967 Učitelka náboženství Maturita - SEŠ ne 
 
 
Celkový počet pedagogických pracovníků na 1. stupni 7/ 4,7 100% 

Z toho odborně a ped. způsobilých 2/5 29%/71% 
Celkový počet pedagogických pracovníků v ŠD 2/1,2 100 % 
Z toho odborně a ped. způsobilých 1/1 50%/50% 

 
2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/2009 

nastoupili na školu:  1 
 



3. Počet učitelů bez  odborné a pedagogické  způsobilosti, kteří ve školním roce 2008/2009 
nastoupili na školu:  1 

 
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří po školním roce 2007/2008  odešli ze 
školy:  0 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci ZŠ – počet:  3 
6.  Věkové složení učitelů 
 Učitelé 
Věk Muži Ženy 
do 35 let 1 4 
35-50 let 0 3 
nad 50 let 1 0 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 7 
Rodičovská dovolená 0 0 

 
Personální zabezpečení školy:  
Na počátku školního roku 2008/2009 nastoupila do školy kvalifikovaná učitelka 1. stupně Mgr. Šedivá. Ve 
škole učí kvalifikovaná učitelka Mgr. Plocková a nekvalifikovaný učitel Mgr. Kabela.  
Paní učitelka Bubeníčková zahájila studium učitelství 1. stupně. Tato paní učitelka učila na částečný 
úvazek  anglický jazyk a od března 2009 přestoupila na hlavní úvazek do mateřské školy.   Výuku 
angličtiny převzala p. učitelka Petříčková.  
Paní učitelka Petříčková studovala poslední (5.)ročník učitelství 1. stupně. V srpnu 2009 končila paní 
učitelce Petříčkové PS a odešla na mateřskou dovolenou.  
Výuka náboženství byla v tomto školním roce ukončena, odešla paní učitelka Klimešová. Výuku převezme 
pan farář Zbožínek a nebude součástí nepovinných předmětů ZŠ.   
Nepovinný předmět Angličtina pro nejmenší (1. a 2. ročník) učila p. učitelka Bubeníčková, převzala Mgr. 
Plocková. 
Pan učitel Šedivý vyučoval informatiku, staral se o správu sítě a převzal úkoly  ICT koordinátora. Paní 
ředitelka zahájila studium koordinátorů EVVO.  
Ve škole pracovaly paní vychovatelky Vavriková (kvalifikovaná) a Bubeníčková (nekvalifikovaná). 
Částečný úvazek paní Bubeníčkové převzala od března 2009 paní vychovatelka Málková (nekvalifikovaná) 
 
7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
Jméno Název vzdělávací akce 
Martina Bubeníčková Studium učitelství 1. stupně ZŠ - 1. a 2. semestr 

Seznámení s výukovými pomůckami - Rezekvítek 
Lenka Petříčková Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a 1. stupně ZŠ - kurz 

Prvouka nově - vzdělávací akce 
cizí jazyk napříč předměty 1. stupně – jazyková propedeutika 
Studium učitelství 1. stupně - 9. a 10. semestr 
Seznámení s výukovými pomůckami - Rezekvítek 

Milena Plocková Jazyková výchova ve vzdělávacím programu pro 1. - 5. ročník ZŠ - vzdělávací 
program 
Spisová a archivní služba ve školách a školských zařízeních - seminář 
EVVO v malotřídní škole - seminář 
Seminář Ekoškola 
Budování pozitivní kultury škola - vzdělávací program 
Školení v BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 
Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO (3 
části z 5). - CŽV pedagogických pracovníků 
 



Pavel Kabela Normální je nekouřit - vzdělávací kurz 
Osobnostní a sociální výchova - vzdělávací program 
Agrese a agresivita u dětí a mládeže - vzdělávací program 
Prvouka nově - vzdělávací akce 
Archivní služba ve škole - seminář 
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol – 
seminář 
Setkání výchovných poradců Břeclav 
Seznámení s výukovými pomůckami - Rezekvítek 

Miroslava Vavriková Kudy z nudy - výuka českého jazyka podle RVP na 1. stupni ZŠ - kurz 
Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK - kurz 
Návštěva ve včelím úle - EVVO pro vychovatele ŠD a učitele MŠ - seminář 
Seznámení s výukovými pomůckami - Rezekvítek 

Jana Šedivá Jazyková výchova ve vzdělávacím programu pro 1. - 5. ročník - vzdělávací 
program 
Potštátský houslový klíč - vzdělávací akce 
Tvořivá škola - činnostní učení ve výuce přirodovědy ve 4. a 5. ročníku 
Seznámení s výukovými pomůckami : Krabice jehličí, Pytel domácí květeny a 
zvířeny, Krabice obojživelníků - Rezekvítek 

Libor Šedivý  Školní matrika a statistické výkazy v Bakalářích 
Kurz Bakalářů pro správce 

 
 
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků – k 30.6. 2009 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamen. 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1 10 9 1 0 0 

2 7 7 0 0 0 

3 10 8 1 1 1 

4 9 5 4 0 0 

5 9 4 5 0 0 

Celkem za I. 
stupeň  

45 33 11 1 1 

 
 



2.Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 
3 0 0 

 
 
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: 0 
 
 
4. Pochvaly a opatření  

Nebyla udělena pochvala ředitelky školy.  
Bylo uděleno 18 pochval třídních učitelů.  
Byly uděleny 3 důtky ředitelky školy.  

 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
Školní rok 2008/2009 Gymnázia 
 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 
Počty žáků přihlášených 0 % 0 % 4 44.4.% 
 přijatých 0 % 0 % 4 100,00% 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve dnech 8. a 10. září 2008 provedla ČŠI státní kontrolu organizace. Předmětem kontroly bylo dodržování 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zaměřená  na: 

1. Kontrolu vedení dokumentace školy 
2. Kontrolu údajů o dítěti a žákovi uvedených v evidenci – školní matrika 
3. Kontrolu vydání, obsah a zveřejnění školního řádu 
4. Kontrolu plnění povinností ředitele 
5. Kontrolu povinností ředitele ve vztahu k činnosti školské rady 
6. Kontrolu předpokladů pro výkon funkce pedagogických pracovníků 
7. Kontrolu vydání a zveřejnění Školního vzdělávacího programu 
8. Kontrolu splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele 

 
V žádném bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. V bodě 6. konstatovala ČŠI, že z 
celkového počtu 9 pedagogických pracovníků jich 5 splňuje odbornou kvalifikaci. V přepočtu na úvazky to 
je 5,00 úvazku kvalifikovaných / 2,6 úvazků nekvalifikovaných pedagogických pracovníků.  
 
 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 
 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet 
odvolání 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 
O odkladu povinné školní docházky 

10 
3 

3 
0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 e 1 0 



Část VI. 

Další údaje o škole 
 
Školní akce  
Září:    1. 9. Slavnostní zahájení nového školní roku 
     24. 9. Společná schůze rodičů, třídní schůzky 

15. 9. Zahájení činnosti kroužků 
23. 9. Barevný den hnědý  
22. 9. Návštěva výstavy ovoce a zeleniny - ČZS Boleradice 
Plavecký kurz 17. 9. - 26. 11. 

 
Říjen:    6. 10. Noc ve škole s Andersenem - 

7. 10. Výukový program Zdravá škola – p. Vlašínová        
14. 10. Exkurze v planetáriu Brno + výukový program Rozmarýnek Brno 
24. 10. Soutěž ve vybíjené 
21. 10. Divadelní představení Zvířátka ze statku 
23. 10. Návštěva příslušníka Policie ČR s projektem Ajax 
27. 10. Pietní akt a výstava k 28. říjnu 
 

Listopad:   18. 11. Den otevřených dveří + ochutnávka biopotravin  
26. 11. Konzultační hodiny pro rodiče 
Soutěž O boleradický džbánek – výtvarná část 
21. 11. Dopravní výchova – teoretická část 
28. 11. Soutěž v sálové kopané 

Prosinec:   14. 12.  Vánoční jarmark a vystoupení dětí MŠ a ZŠ  
18. 12. Barevný den bílý 
19. 12.  Vánoční turnaj ve stolním tenise 
19. 12. Vánoční koledování ŠD 

 
Leden:    21. 1. Plenární schůze a konzultační hodiny pro rodiče 

22. 1.Pololetní pedagogická rada 
Soutěž ve šplhu 
30. 1. Zápis do 1. třídy 
Návštěva MŠ v 1. třídě 

 
Únor:    Třídní a školní kolo soutěže O boleradický džbánek – recitační část 

4. 2. okresní soutěž ve šplhu 
4. 2. recitační souěž v Brně 
22. 2. Masopustní průvod obcí 
11. 2. Kloboucká pětka 
 

Březen:    6. 3.  Zpívání dětí a žáků v Českém rozhlasu Brnu 
9. 3. - 13. 3. Lyžařský kurz     
10.3. recitační soutěž Břeclav  
15. 3. Maškarní karneval 
20. 3. Turnaj v přehazované 
23. 3. Barevný den fialový  Zdravá výživa+ vynášení Moreny 
25. 3. Beseda s dopravní policií 
26. 3. Divadelní představení Staré pověsti české  
 

Duben:    8. 4. Jízdy zručnosti  
15.4. Klub vojenské historie – oslava osvobození Boleradic 
16. 4. Oblastní kolo v Dopravní výchově – Velké Pavlovice 
17. - 18. 4. Den Země na Špilberku 
22. 4. Beseda o odpadech + beseda k projektu Adžamal – pomoc Afghanistanu, úklid 



Boleradic 
23. 4. Konzultace rodičů  

 
Květen:          5. 5. Výlet do Technického muzea, na staroměstskou věž a divadelní představení Karel 

IV. a Jan Žižka z Trocnova 
                            19. 5. Školní kolo Boleradického džbánku – zpěv a hra na hudební nástroj 
                            21. 5. Návštěva osmdesátníků, vystoupení dětí, výstavka a beseda 
                            26. 5. školní výlet do ZOO Lešná 
 
Červen:  7. 6. Školní akademie v divadle 

8. 6 Olympiáda školní 
19. 6. Okrsková olympiáda Nikolčice 
10. 6. Projektové vyučování – V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme 
22. 6. Barevný den žlutý – Plamínky přátelství 
12. 6. Dopravní výchova – hřiště, autoškola Lednice 
17. 6. Závěrečná pedagogická rada 
27. 6. Vystoupení Polehrádku na Jánských hodech 
23.6. Stanování na školní zahradě 
26. 6.  Slavnostní zakončení školního roku 

 
Účast  žáků v soutěžích pořádaných mimo školu 
- dopravní: Velké Pavlovice (oblastní) 
- všeobecných znalostí (regionální) Kloboucká pětka – 2. místo 
- sportovní: okrsková olympiáda Nikolčice 
                    Plavecká soutěž Hustopeče 
                    Soutěž ve šplhu – okresní v Břeclavi 
- recitační soutěž: Okresní kolo v Břeclavi 
 Výběrová soutež Můj kraj v poezii a próze - Umělecké gymnázium Brno – Komín ( 3. místo) 
- Den Země na Špilberku – soutěž družstev 
- výtvarná soutěž Kůň terapeut; Bylinky naší zahrádky 
 
Školní vzdělávací program Tvořivá škola Boleradice: 
Ve školním roce 2008/2009 se učili podle ŠVP Tvořivá škola Boleradice žáci 1. a 2. ročníku. Žáci dalších 
ročníků pokračovali podle vzdělávacího programu Základní škola. Žáci mají rozšířenou výuku prvouky a 
přírodovědy i vlastivědy. V rámci ČJ 3. ročníku se učí dramatická výchova. Výuku informatiky jsme 
zahájili pro 4. a 5. ročník. Ze strany rodičů byl zájem i o rozšíření výuky angličtiny. Od září 2008 je tedy 
zaveden nepovinný předmět angličtina pro nejmenší.  
V tomto roce bylo poprvé vydáno tištěné vysvědčení, žáci dostali v pololetí výpis vysvědčení. Žáci 1. 
ročníku byli hodnoceni slovně.  
Učitelé pracovali na úpravách ŠVP Tvořivá škola podle jejich potřeb – zapracovali průřezová témata do 
ročních plánů a ŠVP na pětileté období. Pro příští školní rok, kdy končí 1. vzdělávací období, připravili 
měřitelné výstupy žáků 3. ročníku.  
 
Vlastní hodnocení školy:  
Podle plánu autoevaluace probíhaly ve školním roce jednotlivé činnosti ředitelky školy a kolektivu 
zaměstnanců. Škola se hodnotila v několika oblastech: 
Vybavení školy, riziková místa: společně jsme vytipovali rizikové body a během školního roku i prázdnin 
je odstranili. Za nejdůležitější považujeme vybudování bezpečného přístupu na školní pozemek – schody, 
opravy a výměnu osvětlení, vybavení počítačové učebny nábytkem a novými počítači. Přes prázdniny 
proběhla příprava na zatravnění hřiště, revize herních prvků, vybudování odvodňovací drenáže kolem zadní 
části školy.  
Kvalifikovanost pedagogů: Od loňského roku se situace zlepšuje zejména proto, že p. uč. Petříčková 
dokončuje studium učitelství a p. uč. Bubeníčková zahájila studium. Probíhala hospitační činnost ředitelky 
školy. Na pedagogických poradách předávali učitelé, vyslaní na DVPP, získané poznatky ostatním 
kolegům.  
Klima školy: V průběhu měsíce ledna proběhlo dotazníkové šetření, zpracované firmou Kalibro. Ve 



výsledku jsme se dověděli, že děti chodí do školy rády, mají pocit, že se k nim přistupuje spravedlivě. 
Chtěly by změnit prostředí školy, některé by si přály větší volnost (radit se se sousedem, chodit na záchod, 
vyměňovat si místa..) Děti se učitelů nebojí, ve škole se nenudí a učitele považují za spravedlivé (95%). 
Výsledky vzdělávání:  
V druhém pololetí proběhlo testování firmy Kalibro u žáků 5. ročníku z oborů: matamatika, český jazyk a 
přírodovědný základ.  
Výsledky testování:  

Název testu ČR průměr Boleradice průměr 

Český jazyk 59,5 62 

Matematika  45,3 53,2 

Přírodovědný základ  62,7 70,1 

 
Předběžné testování provedla ředitelka školy v matematice ve 4. ročníku. Žáci 3. - 5- ročníku se zúčastnili 
matematické soutěže Klokánek. Ze všech testů a hospitací vyplývá nutnost většího důrazu na cvičení čtení 
s porozuměním. V příštím roce pořídíme výukové pomůcky do této vzdělávací oblasti.  
Ekologizace provozu: V rámci projektu Ekoškola jsme vybavili školu nádobami na tříděný odpad a zapojili 
se do projektů Recyklohraní. Provozní zaměstnanci byli proškoleni na využití jiných – šetrnějších – 
hygienických prostředků .  
 
Spolupráce školy s rodiči a veřejností:  
 Údaje o prezentacích  a aktivitách školy 
1.9.2008 Dýňáci – společná akce dětí a rodičů, 

prezentace na návsi  - učitelé ZŠ 
Články do Polehradu – všichni pedagogové 

27.10.2008 Výstava k výročí 28. října – P. Kabela 
18.11.2008 Den otevřených dveří pro rodiče – ochutnávka 

biopotravin – Vavriková, Plocková, kuchařky 
14.12.2009 
19. 12.  

Vánoční jarmark spojený s vystoupením žáků – 
vychovatelky ŠD 
Vánoční koledování – poděkování sponzorům 
Příspěvky do Polehradu – všichni pedagogové 

22.2.2009 Masopustní průvod vesnicí – Vavriková, 
Kabela, Šedivá, Petříčková  

6.3.2009 
 
 
15. 3. 2009 
23. 3. 2009 

Pořad Českého rozhlasu Brno – Moravská 
rodina (zpívali žáci ZŠ i MŠ, rozhovor s p. 
Plockovou) 
Dětský maškarní karneval 
Vynášení Moreny  

17. - 18. 4. 2009 Den Země na Špilberku - účast družstev z 
Boleradic 

21.5.2009 Návštěva osmdesátníků – prohlídka školy, 
vystoupní dětí a ředitelky, výstavka p. Kabela 
Prezentace školy na studiu koordinátorů EVVO 
- Plocková 

7.6.2009 Školní akademie pro veřejnost v divadle 
Zprávy o škole do Polehradu 
Prezentace školy na středisku EV Rozmarýnek – 
Plocková, Vavriková 

 
Do života obce se žáci se svými učiteli zapojují  výše uvedenými akcemi (vystoupení, návštěva divadla, 
prezentace a výstavy). 



Rodiče se zúčastňují akcí pořádaných školou, svoje připomínky a náměty mohou vznášet na plenárním 
zasedání i rodičovských schůzkách několikrát ročně nebo prostřednictvím Školské rady.  
Práci svých dětí ve vyučování mají možnost přímo zhlédnout ve Dnech otevřených dveří, které pro ně 
jednotliví vyučující organizují. V průběhu podzimu 2008 a června 2009 se uskutečnily 4 dny Tvořivé 
pomoci škole – pro rodiče, prarodiče a příznivce. Cílem byla rekonstrukce školní přírodní zahrady.  
 
Zapojení školy do projektů a rozvojových programů:  
Na podzim 2008 jsme čerpali prostředky z projektu Biopotraviny do každé rodiny. OS Nedánov uspořádalo 
výlet po ekofarmách, kterého se zúčastnili i naši žáci a učitelé. Výborná akce byl Den otevřených dveří, 
který jsme spojili s ochutnávkou a ukázkami vaření z biopotravin. Zúčastnilo se 70% rodičů.  
 
Ve školním roce 2008/2009 se škola pokusila získat dotace z regionálních i ministerských projektů a 
rozvojových programů.  Uspěli jsme s jedním projektem:  
 V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 
Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty ( EVVO) ve školách v roce 2008. 
výše příspěvku 100 400,- Kč, celková výše  130 000,- Kč.  
Žádost o grant z Nadace Partnerství Na zelenou bezpečně do školy nebyla vybrána pro vysokou účast 
žadatelů.  
 
Zhodnocení činnosti metodika prevence sociálně-patologických jevů 
Jako každoročně byl vypracován Minimální preventivní program SPJ. Obsahoval: 
a) spolupráci s PPP Hustopeče, Břeclav, Brno, s policií, Autoškolou Lednice, Městysem Boleradice, 
Klubem vojenské historie, Občanským sdružením Nedánov. 
b) prožitkové programy: Normální je nekouřit, Barevné dny, Noc ve škole, Stanování ŠD, letní tábor. 
c) všechny měsíční sportovní a kulturní akce podle plánu práce 
d) akce, zaměřené na místní tradice: vánoční jarmark, Masopust, Morena, Jánské hody 
e) využití nabídky kroužků ve škole 
f) využití Slabikáře dětských práv ve vyučovacích hodinách a třídnických hodinách. Dětská práva – vím, co 
smím 
g) jako prevence mohou působit všechny akce, uvedené v plánu akcí školy  
 
V tomto školním roce jsme neevidovali žádný nežádoucí jev, jako je kouření, užívání alkoholu, měkkých 
drog, záškoláctví, gamblerství ve škole. Nemáme ani reálné zjištění kriminality, týrání, zanedbávání a 
zneužívání dítěte. Co se týká šikany, tak se u některých jedinců objevila drobná, spontánní. Byla řešena 
podle pravidel Školního řádu. Záměrná a cílevědomá se nevyskytovala.  
Na základě Metodického pokynu  MŠMT k SPJ  vypracovala škola Krizový plán – postup řpi řešení 
šikany.  
 
Činnost školní družiny 
Školní družina v Boleradicích měla dvě oddělení – mladší a starší. Činnost školní družiny vychází 
z kulturních tradic blízkého regionu, zájmu dětí o přírodu, snahy pomáhat potřebným, ale i dělat radost 
svým nejbližším. Školní družina tráví podstatnou část svého času pobytem venku, v okolí školy a obce 
nebo na školní zahradě. Žáci získávají informace z oblasti ekologie, biologie. Vychovatelky se věnovaly 
zážitkové pedagogice, tvořivé práci s různými materiály.  
 
Kulturní akce pořádané ŠD: 
Školní vánoční jarmark  
Jdeme k Vám na koledu 
Masopustní průvod obcí 
Dětský karneval  
Velikonoční minijarmark 
Polehrádek vystoupil na Jánských hodech , při vánočním vystoupení  
 
Další akce ŠD:  
Stanování na školním hřišti (ve spolupráci s rodiči) 



Pobytová stanoviště pro zvířátka – V zahradě to umíme.. 
Výroba panenek – projekt Adžamal 
 
Ekologická (enviromentální) výchova: 

 - seminář EVVO v Brno, 
 - Projekt „Přírodní zahrada –bylinková spirála, hmatová stezka“ byl podpořen z Nadace    

Veronica částkou 5.000,--  dalších více než  50% spoluúčast z bude z rozpočtu obce  
-     Projekt „V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme“ byl podpořen z MŠMT 
částkou 100 400,- Kč. 

− Prezentace Školní přírodní zahrady – v časopise Bedrník, v Novém životě 
− Dny tvořivé pomoci – podzim 2008 – dokončení bylinkové spirály 
                                   - jaro 2009 – příprava na rekultivaci terénu školního hřiště 
− účast na celostátním výzkumu EVVO v Brně, zapracování EVVO do ŠVP 

      

− Projekt o získání titulu EKOŠKOLA 
− setkání Ekoškola v Brně 

•  Dny tvořivé pomoci škole – zapojení rodičů do úprav školní zahrady 
•  Vybavení školy koši na tříděný odpad 
• Úklid Boleradic, zejména míst, kde si děti hrají  

        -     setkání Ekotýmu 3x ročně, podněty pro ekologizaci provozu, vybavení školy 
- KOP   -   Pomoc při budování školní přírodní zahrady s učebnou v přírodě 
− Akce pro pedagogy -  Přednáška H.Vlašínové – Zdravá zahrada 
                                     Využití výukových pomůcek Střediska ekologické výchovy Rezekvítek  
   
                      
     

Akce ve spolupráci s OS Nedánov při ŠD: 
- Pokračovala činnost Klubu 13 – Den Země na Špilberku 
- 27.7. – 3.8.2009 Letní dětský tábor v hájence u Brtnice – celotáborová hra Kdepak je lesa pán? 
− Projekt Biopotraviny do každé rodiny – 18. 11. vaření a ochutnávka biopotravin 
− pletení z pediku pro rodiče a žáky 

                     
 
Mimoškolní aktivity školy včetně školní družiny jsou  soustředěny v činnosti zájmových útvarů. 
 Ve škole pracovalo 9 kroužků: 
 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Polehrádek – lidové tance 1 15 
Country tance 1 14 
Clogging - step 1 12 
Hra na flétnu 1 10 
Sportovní kroužek 1 13 
Klub ochránců přírody 1 6 
Dyslektický kroužek 1 9 
Dramatický kroužek  1 11 
Aerobic 1 13 

 
 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 
Ve školním roce 2008/2009 měla škola vypracovány plány práce, které zahrnovaly oblasti akcí školy pro 
žáky i veřejnosti, oblast prevence sociálně-patologických jevů, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty , 
plán autoevaluace školy a plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednotlivé plány škola a její 



zaměstnanci plnili a dařilo se jim dodržovat časový harmonogram.  
Provoz a technický stav budovy a přilehlého pozemku udržuje škola z vlastních provozních prostředků, 
které získává od zřizovatele. V tomto školním roce zřizovatel podpořil výměnu počítačové techniky, 
nábytku a školních lavic, elektrického osvětlení.  Z prostředků grantových a za pomoci zaměstnanců obce 
jsme odizolovali značnou část budovy, vybudovali nové schody a přístup do sklepa a začali s rekontrukcí 
hřiště. Naši žáci si již zvykli trávit přestávky venku, chtěli bychom, aby je mohli trávit na školním dvoře po 
celý rok. Je tedy třeba dokončit zatravnění. Škola financovala zkoušku vydatnosti staré studny, kterou chce 
na zalévání využívat.  
Učitelé v rámci projektu MŠMT prošli semináři ekologické výchovy a ředitelka školy zahájila studium 
koordinátorů EVVO z peněz MŠMT. Zaměřili jsme se na vzdělávání v oblastech, které jsme si stanovili 
jako priority. Pro žáky jsme zorganizovali několik návštěv SEV a výukových programů s touto tematikou. 
Podle výsledků testů Kalibro se nám tyto investice vyplácí, žáci mají bohaté znalosti a hlavně jejich 
chování k přírodě je šetrnější. U žáků se snažíme vybudovat vztah ke svému okolí a schopnost uvažovat o 
možnostech pomáhat, měnit a chránit je. Naši žáci znají pocit, jaké to je, když se práce podaří, zažívají 
úspěchy a umí pracovat v kolektivu i samostatně.  
Do budoucna budeme dále propojovat spolupráci i zaměření ZŠ a MŠ, vytvářet společné bezpečné 
prostředí a usilovat o tolerantní přístup k dětem i dobrou komunikaci s rodiči. Zároveň máme zájem 
vychovávat zodpovědné žáky, kteří nejsou lhostejní a dokáží se ze své práce radovat.  
 
 
V Boleradicích  dne 21. 9. 2009          Mgr. Milena Plocková 
                       ředitelka školy 
 
 
 
 
Výroční zpráva školy za školní 2008/2009 byla schválena pedagogickou radou školy dne 22. 9. 2009. 
 
                                                                            
 
                                                                                                              Mgr. Milena Plocková 
                                                                                                                ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 byla schválena Školskou radou dne:  24. 9. 2009. 
 
 
   
                  Mgr. Pavel Kabela 
                   předseda ŠR 
Počet listů: 13 
         


