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1. Základní údaje o škole

1.1 škola 
název školy Základní škola a Mateřská škola 
adresa školy Radostice, okres Brno - venkov 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 70995141 
identifikátor školy 600 110 648 
vedení školy ředitelka: Mgr. Drahoslava 

Drábková 
kontakt tel.:725 960 108 

e-mail: zs.radostice@seznam.cz 
www:zsradostice.cz 

1.2 zřizovatel 
název zřizovatele Obec Radostice 
adresa zřizovatele Radostice 
kontakt tel.:547225425 

e-mail: starosta@radostice.cz 

 

2. Charakteristika školy

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Předmětem  činnosti  je  předškolní  výchova,  poskytování  základního  a  zájmového
vzdělávání  a zajišťování stravování. Základní škola Radostice je malotřídní škola, do
které ve školním roce 2017/ 2018 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 39 žáků.
Výuka byla organizována ve třech třídách. Společně se vyučovali žáci 3. a 2. ročníku,
kde byla třídní učitelkou   Mgr. Hana Toflová, žáci 5. a 4. ročníku, kde byla třídní
učitelkou  Mgr.  Drahoslava  Drábková.   Samostatně  pracovali  žáci  1.  ročníku  pod
vedením paní učitelky Mgr. Barbory  Křížové.

Žáci využívají k výuce tři  kmenové učebny, vybavenou počítačovou učebnu, hernu
ŠD,  jídelnu,  školní  zahradu,  tělocvičnu  a  hřiště  T.J.  Sokol  Radostice.
Materiálně technické podmínky pro výuku



Škola sdružuje:

 mateřskou školu (plán. kapacita 30 dětí)

 základní školu (plán. kapacita 55 žáků)

 školní družinu (plán. kapacita 50dětí)

 školní jídelnu (plán. kapacita 80 jídel)

Základní škola je neúplná, výuka je organizována ve třech třídách.
1.roč. (9 žáků),  spojený 2. a 3.roč. (6 žáků) a (9 žáků),  spojený 4. a 5.roč. (8 žáků) a (7 žáků)

Školní družina

     Ve školním roce 2017/2018 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole
Radostice  ve  dvou  odděleních  s  celkovým  počtem  33  přihlášených  žáků  pod  vedením
vychovatelky Jany Davidové, která byla zároveň vychovatelkou I. oddělení (přízemí-jídelna)
s počtem 19 žáků ze 3., 4. a 5. ročníku. 
Ve II. oddělení (mezipatro-herna), s počtem 14 žáků z 1. a 2. ročníku, byla vychovatelkou
paní Jana Kratochvílová.  Obě vychovatelky mají odpovídající vzdělání (CŽV Vychovatelství
při PdF MU). 
     Činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, jiné činnosti, ale i příprava na vyučování
vytvářely  komplex  výchovně  vzdělávacích  činností  školní  družiny.  Cílem těchto  činností
a celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou žáky naučit využívat volný
čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci
a odpočinku. Velký důraz je kladen také na upevňování mezilidských vztahů, na zvládnutí
seberealizace a upevňování své pozice v kolektivu.
     Při aktivitách venku jsme hojně využívali přilehlé školní hřiště (míčové hry,  soutěže,
pohybové hry) a školní zahrádku (prolézačky, skluzavku, pískoviště). Na zahrádce jsme si
i vyzkoušeli pěstovat nějaké plodiny. Při vycházkách jsme poznávali okolí naší školy a obce. 
     Žáci se během školního roku zúčastnili nejen plánovaných akcí školní družiny, ale i akcí,
ke kterým byl dán podnět během školního roku.

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 3 – ZŠ , 2 – MŠ, jídelna , herna 

ŠD 
počítačová učebna 1 ( 9 pracovních míst ) 
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště, zahrada, 
Sportovní zařízení - 
Žákovský nábytek-stolky a židle Vyhovující, stavitelný 
Vybavení učebními pomůckami, 
sportovním nářadím apod. 

průběžně se obnovuje 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Nákup, ONIV 



3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny 
Pedagogičtí zaměstnanci: 

ZŠ Celkový počet 
pedagogických pracovníků 
(fyzických/přepočtených) 

4/3,046 

Z toho odborně 
způsobilých (aprobace) 
(fyzických/přepočtených) 

3/2,50 

4. Žáci školy

Podle  zahajovacích  výkazů  nastoupilo  39  žáků.  Do 1.  ročníku nastoupilo  9  žáků.  Školní
docházku v 5. ročníku ukončilo 7 žáků, 7 žáků přechází do 6. ročníku na Základní školu ve
Střelicích. Během školního roku ukončila  individuální docházku jedna žákyně z 1.ročníku.
/viz. třídní výkaz/.

počet prvních tříd počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 
(nástup po 
odkladu) 

počet odkladů pro 
školní rok 
2018/2019 

1 9 1 0 

Prospěch a 
chování ve 
školním 
roce 
2017/2018 
Ročník 

Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Opakují 

1. 9 9 0 0 
2. 6 6 0 0 
3. 9 8 1 0 
4. 8 8 0 0 
5. 7 5 2 0 
Celkem za I. 
stupeň 

39 36 3 0 



V letošním roce  neměl  žádný  žák  slovní  hodnocení.  Rodiče  jsou  pravidelně  informováni
o  vzdělávání  žáků  prostřednictvím  žákovských  knížek  a  notýsků,  na  rodičovských
a konzultačních schůzkách. 

Hodnocení probíhá podle vnitřního klasifikačního řádu školy, který je součástí ŠVP.

 

5. Učební plán školy

Výchovně  vzdělávací  práce  školy  probíhá  podle   schváleného  Školního  vzdělávacího
programu  a jeho dodatků. Používáme učebnice a pracovní sešity, které mají doložku MŠMT
Ucelené řady učebnic odebíráme z nakladatelství  Alter a Nová škola .

Koncepce a cíle školy

 vzdělávání žáků způsobem, který vychází z jejich přirozené touhy po vzdělávání

 zdravé životní návyky / relaxační chvilky, pobyt venku, pitný režim

 individuální péče o nadané žáky a o žáky s různými poruchami učení a chování

 využívání moderních forem výuky

 akcemi školy obohacovat kulturní život obce

 úzká spolupráce s rodinou

 spolupráce s místní knihovnou 

 spolupráce s MŠ a místními zájmovými organizacemi

Koncepce a cíle školy byly funkční, celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců
se s koncepcí školy ztotožnil. Žáci byli vedeni k samostatnému myšlení, během vyučovacích
hodin jim byly zadávány individuální úkoly dle jejich schopností, měli dostatek prostoru pro
samostatnou práci, vyjádření vlastního názoru a řešení problémových úkolů. Zdravé životní
návyky byly upevňovány během vyučovacích hodin, o přestávkách i ve školní jídelně tak, aby
se staly samozřejmou součásti života žáků. Kromě tradiční formy výuky jsme využívali práci
ve skupinách, ve dvojicích, práci na PC, besedy, poznávací výlety a exkurse.



6. Projekt EU

Zvýšení kvality
Naše škola realizovala projekt s názvem Zvýšení kvality zapsaný pod registračním číslem CZ. 02. 3. 68 /
0.0./ 0.0./ 16 - 22 / 000 2601 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt byl zaměřen na:

1. osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

o aktivita II/2.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu
16 hodin v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků

o aktivita II/2.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu
56  hodin  v  oblasti   získávání  dalších  dovedností,  znalostí  a  kompetencí
vedoucích  k  využívání  efektivních  vyučovacích  metod  v  cizím  jazyce)
 

2. extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

o aktivita  II/  3.1  Čtenářský  klub  pro  žáky  ZŠ  -  cílem  aktivity  je  realizace
čtenářského klubu pro žáky základní školy

o aktivita II/ 3.3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem
aktivity je podpořit žáky ve snaze dosáhnout lepších výsledků prostřednictvím
možnosti doučování

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

7. Zájmové činnosti, kroužky 

Cambridge school 

Doučování

Keramika

Čtenářský klub

Sportovky



Kroužky navazovaly na učební plány školy a byly pro děti přitažlivé. Kladně hodnotím, že
většina dětí chodila do dvou i více kroužků. V příštím roce se zaměříme na školní kroužky
i v rámci školní družiny. Připravujeme  Logik – klub deskových her a konverzační  klub pro
zvýšení komunikace  mezi dětmi v cizím jazyce.

V  plnění  průřezových  témat   a  zvyšování  kompetencí  u  dětí  nám  pomáhá  i  klub
„Radostníček“ pod záštitou SVČ Ivančice. Vybraná témata  vždy vhodně doplňují  naši školní
práci. Letos jsme se věnovali kariérnímu růstu, mediálním sdělením- komunikaci, bezpečnosti
a chování v krizových situacích, zdravovědě….

 
8. Další aktivity

Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školních vzdělávacích programů.
Cílem  je  prezentace  školy  na  veřejnosti,  vedení  žáků  k  posílení  sebedůvěry  ve  vlastní
schopnosti  a  dovednosti,  udržování  čistoty  a  pořádku  v  okolí  školy,  spolupráce  mezi
jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ, spolupráce
s místními organizacemi.

Září :   Měsíc šetření energií :  Zbytečně neplýtváme elektřinou , vodou ! Tvorba třídních
pravidel , sestavení eko – hlídek, třídění odpadu

27.9. Želešická růže  - tradiční závody v běhu
 
29.9. Svět ve 3D-promítání výstavy trojrozměrných obrazů, mediální sdělení, informatika 

Říjen : Měsíc dřeva : Zbytečně neplýtváme papírem, třídíme jej , šetříme tak naše lesy ! 
Projekt : Můj strom

2.10. Hasiči ze Střelic-ukázkový program - MŠ, ZŠ 

20.10. projekt První pomoc  - učíme se pomáhat i chránit své zdraví

Listopad :  Hospodaření  s  odpady,  třídění  odpadu: Sbírali  jsme  vybité  baterie,  drobné
rozbité přístroje – mobily, radia, cartridge a tonery 

DĚTI DĚTEM  - sbírka hraček pro naše nemocné kamarády 

Prosinec :
 Vánoční rozsvícení  stromečku.  Akce pro občany naší obce. Nacvičili  jsme pěkné pásmo
básniček, říkanek, písní a vánočních koled. Vše bylo motivováno  Vánoci z doby Josefa Lady.
Společně s námi se představil i dětský orchestr z  LŠU v Ořechově, vystoupení jsme si moc
užili.  Obec  nám připravila  kouzelné  pódium,  opravdový  betlém,  ve  kterém nám to  moc
slušelo.



5.12. Mikulášská nadílka 
Žáci 5. ročníku si připravili nadílku pro své spolužáky a malé kamarády v naší školičce

18. 12. -  4. a 5. ročník  se vypravil do Brna s  prohlídkou betlémů, navštívili jsme Bavičovo
knihkupectví , kde jsme si vybrali knihy ke společnému čtení ve škole.
1. , 2. a 3. ročník  tento den navštívil zvířátka v lese a do krmelců jim  děti přidaly dobrůtky ,
aby i zvířátka věděla, že budou Vánoce
20.12.  Zpíváme koledy, návštěva radostického kostelíčka 
22. 12.  Vánoční besídka s nadílkou a ochutnávkou cukroví

 Únor : 
Čistota  ovzduší  ,  chráníme  naši  planetu  !  Chráníme  naše  zdraví  ,  sami  sebe  a  své
kamarády ! 

1.2.   Střelice – 5. ročník, návštěva základní školy 

13.2. Masopust 

15.2.Recitační soutěž – školní kolo 

Návštěva zámečku ve Střelicích - dramaterapie 

Březen:  Probouzení lesů , studánek , velikonoce 

Recitační soutěž Ivančice 
15.3.  - Výlet na hrad Špilberk , 
výukový program Workshop – střelický zámeček : 3 . a 4. třída 
23.3.  - Výukový program : SVČ – Ivančice – Dorozumívání , učení a pomůcky podle
rozvrhu 
27.3. - Recitační soutěž – Prštice 

Duben:

 13.4. - Projektové vyučování „Staráme se o zoubky“ : 1. ročník 
19. 4. - Výukový program: Zoo Brno 
26.4.  -  Začátek plaveckého výcviku - Blučina
30.4.  -  Kouzelnické představení 

Květen:
10.5.  - Vystoupení maminkám. 
13.5. – 14.5.  - 5. ročník Team building , areál Březová 
25.5.  - Noc kostelů ,  vystoupení žáků 4. a 5. ročník 
28. 5. – 1.6.  Škola v přírodě 

Červen:
15.6.   -  Výlet  1.  a  2.  ročník ,  Rosice – zámek – divadelní  představení,  tvořivá dílna
a výstava hraček 
18.6.  - Sportovní dopoledne ve Střelicích 

19.6 .  -  Stop drogám : 5. ročník , 



21.6.  - Výukový program – Ivančice „ Čím budu!“ 
22.6.  - Divadlo : Mahenovo ……..Čert a Káča : 3.,4., a 5. ročník 
25. 6 .  - Atletické závody Prštice 
27. 6.  - Divadlo Reduta Kocour v botách: 1. a 2. ročník 
27. 6 .  - Slavnostní táborák na rozloučenou

9. Zpráva výchovného poradce

Péče o integrované žáky je zajištěna odbornou pedagogickou asistentkou PPP v Brně. V tomto
školním roce byli 2  žáci doporučeni  k vyšetření s poruchami učení. Kromě nápravy jim byla
věnována individuální péče během vyučování.

11. Rada školy

Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. 

Údaje o školské radě 
Ing. Jarmila Kadlecová : zástupce obce 
Jana Davidová : zástupce školy 

Bc. Zuzana Dvořáková : zástupce rodičů

12. Materiální vybavení školy, opravy

Materiální vybavení škol je na dobré úrovni. Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem
a  sponzory  školy  mohou  žáci  pracovat  v  pěkných  podmínkách.  Kladně  hodnotím  zájem
zastupitelstva o dění v základní škole a financování oprav a vybavení škol.

Opravy a vybavení v tomto školním roce:

 oprava některých dřevěných prvků na školní zahradě

 prořezání a úprava zeleně na zahradě a před školou

 oprava nefunkčního osvětlení, opravy závad za základě revizní zprávy

 nákup vybavení do MŠ, základní vybavení pro 4 děti – navýšení kapacity, postýlky, 
povlečení , polštáře, deky , tácky, talířky……

Dřevěné  hrací  prvky  se  musí  opravovat  a  neustále  kontrolovat  vzhledem  k  dodržení
bezpečnosti dětí. Jejich oprava je projednávána se zřizovatelem a tento stav je průběžně řešen
na základě zprávy  bezpečnostního technika.



14. Kontroly

Kontroly během roku nezjistily žádné závažné nedostatky, drobné závady byly odstraněny.  

 Veřejnosprávní kontrola Obce Radostice 

 KHS Jihomoravského   kraje  –  školní  jídelna,  MŠ drobné  závady byly  v  termínu
odstraněny  / viz protokol o kontrolním zjištění/, nové přihrádky na ručníky zadány do
výroby

 Spisová služba , dodržování protokolu

15. Cíle pro další období

 zlepšovat  a  modernizovat  vybavení  školy  efektivně  využívat  interaktivní  tabule,
vytvářet nové digitální učební materiály pro práci dětí s tablety – návaznost na projekt
EU, projekt umožní nákup 10 tabletů pro žáky, potřebuje 16 tabletů, aby každý žák
mohl pracovat individuálně.

 úzce spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků, především žáků s poruchami
učení a chování a žáky nadanými

 opravovat dřevěné hrací prvky na školní zahradě

 udržovat pěkné a bezpečné okolí školy

Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018 vypracovala:

Mgr. Drahoslava Drábková , řed. školy

Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na
pedagogické radě dne 29.8. 2018 a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím bude sloužit i k nahlédnutí veřejnosti.

Výroční zpráva byla předána k prostudování  Radě školy  elektronicky 27.8.2018

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 12.9.2018

Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 17.9. 2018

Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2017
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