
 

 

Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Školní 80, 664 46 Radostice 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Plán práce pro školní rok 2022-2023 
  
 

1.  Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Radostice,                                                          

okres Brno- venkov, příspěvková organizace 

 

Identifikační číslo:    709 95 141 

Zřizovatel:    Obec Radostice 

Ředitelka školy:    Mgr.Barbora Křížová  zsradostice@radostice.cz 

Zástupce ředitele pro MŠ:   Irena Obleserová  msradostice@radostice.cz 

Zástupce ředitele pro ZŠ :  Mgr. Hana Toflová  toflova@radostice.cz 

Zástupce ředitele pro ŠD:  Jana Davidová   sdradostice@radostice.cz 

Vedoucí ŠJ:    Jana Davidová   sjradostice@radostice.cz 

 

Webové stránky:   http://zs.radostice.cz 

 

Telefon:   ZŠ  725 960 108 

    MŠ 725 729 593, 606 062 293 

    ŠD 725 774 797 

    ŠJ 721 388 062 

 

Bankovní spojení:  218 213 076/0300 

- platby strava, školné MŠ, školné ŠD, kroužky, fond rodičů 

 

 

 

2.  Organizace školního roku 2022-2023 

  

Školní rok 2022-2023 je zahájen ve čtvrtek  1. září 2022 slavnostním přivítáním starostou obce a 

ředitelkou školy.  

 

Průběh školního roku: 

-státní svátky:   středa  28.9., pátek 28.10., čtvrtek 17.11.2022  

-ředitelské volno:  pátek 18.11.2022 

-podzimní prázdniny:   středa 26. a čtvrtek 27.10.2022, MŠ v provozu 

 

-vánoční prázdniny : pátek 23.12.2022 až pondělí 2.1.2023 

    Vyučování začne v úterý  3.1.2023. 

 

-vysvědčení za  1. pololetí: úterý 31.1.2023 
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-pololetní prázdniny:  pátek 3.2.2023, MŠ v provozu 

 

-jarní prázdniny:  13.3. až 17.3.2023, MŠ v provozu  

 

-velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023, MŠ v provozu 

 

-vysvědčení za  2. pololetí: pátek 30.6.2023 

 

-hlavní prázdniny:  1.7. až 31.8.2023, MŠ v provozu od 3.7. do 14.7.2023 

 

 

Vyučovací hodiny 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 

 

 

Třídní schůzky+ konzultační hodiny 

12.9.2022   - v 17.00   třídní schůzky                                                                                              

7.11.2022  - v 17.00   třídní schůzky 

9.1.2023   - 15.00-17.00   konzultační hodiny 

17.4.2023  - v 17.00   třídní schůzky                                                                    

5.6.2023  - 15.00- 17.00   konzultační hodiny 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ na šk. rok 2023 /2024-  středa 19.dubna 2023. 

Zápis do MŠ na šk. rok 2023 /2024-  středa 17.května 2023. 

 

Plán porad ZŠ 

 1. Pedagogická porada ZŠ 29.8.2022 ve 12 hodin 

(schválení plánu práce, výroční zprávy, informace k zahájení školního roku, BOZP, GDPR, 

školní řády a řády provozů) 

 2. pedagogická porada ZŠ 21.11.2022 ve 13 hodin (čtvrtletní hodnocení prospěchu 

a chování žáků, informace o činnosti zájmových kroužků) 

 3. pedagogická porada ZŠ 23.1.2023 ve 13 hodin (pololetní hodnocení prospěchu 

a chování žáků) 

 4. pedagogická porada ZŠ 24.4.2023 ve 13 hodin (čtvrtletní hodnocení prospěchu 

a chování žáků) 



 

 

 5. pedagogická rada ZŠ 26.6.2023 ve 13 hodin (hodnocení prospěchu a chování 

žáků za druhé pololetí školního roku, hodnocení školního roku, předběžný plán na příští školní 

rok) 

 

Plán porad MŠ 

 1. středa 24.8.2022 v  10h                                                                                                                          

(provozně-organizační informace, informace k zahájení školního roku, BOZP, PO, GDPR, 

čerpání šablon, aktivity MŠ, spolupráce se ZŠ, MAS Bobrava…) 

 2. pondělí 21.11.2022 v 17h (čtvrtletní hodnocení činnosti MŠ, plán akcí, šablony)    

 3. pondělí 23.1. 2023 v 17h (pololetní hodnocení činnosti MŠ, plán akcí, šablony, provoz o 

jarních prázdninách)       

 4. pondělí 24.4.2023 v 17h (čtvrtletní hodnocení činnosti MŠ, plán akcí, šablony, plán provozu 

v době letních prázdnin)  

 5. pondělí  26.6.2023 v 17h (hodnocení činnosti MŠ za druhé pololetí školního rok, předběžný 

plán na příští školní rok) 

-kromě stanovených porad se konají pravidelná týdenní hlášení zástupce ředitele pro MŠ 

s ředitelkou školy 

                                             

Plán provozních porad      

1. školení BOZP a PO- středa 24.8.2022 ve 12hodin 

2. 29.8.2022 v 8.00 porada ŠJ-provozně-organizační informace, personální obsazení, povinná 

školení                                                                                           

3. 23.1.2023 v 15hodin- ŠJ, provozní zaměstnanci (hodnocení práce za první pololetí školního 

roku, plán práce na druhé pololetí )     

4. 26.6.2023 v 15hodin- ŠJ, provozní zaměstnanci(hodnocení práce za celý školní rok, 

předběžný plán na příští školní rok )     

 

 

 

3. Výchova a vzdělávání 

 

Jsme malotřídní škola, která organizuje výuku ve třech kmenových třídách.  

 

V tomto  školním roce vyučujeme v následujícím uspořádání:  

 

Mgr. Barbora Křížová-ředitelka školy, třídní učitelka 4.a 5.ročníku 

Mgr. Soňa Vrzalová – třídní učitelka 2.ročníku 

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 3.ročníku, 

Mgr. Vendula Hoffmannová - učitelka  



 

 

 

Ve 2.ročníku bude pracovat jako asistentka pedagoga p. Olga Dvořáková, ve 4. ročníku bude 

pracovat jako asistentka pedagoga p. Jana Kratochvílová. 

 

Učíme podle nového ŠVP “Škola pro život”. Naším cílem je učit žáka samostatně myslet       

a tvůrčím způsobem hledat řešení. Rozvíjíme osobnost dětí všemi směry- jazyková výbava, logické 

uvažování, znalost a ochrana přírody, estetické cítění, sport. V tomto školním roce také našim 

žákům nabízíme velmi pestrou nabídku zájmových odpoledních aktivit- kroužek anglického jazyka 

s jazykovou školou, kroužek keramiky ve spolupráci se SVČ Ivančice, kroužek tvoření, sborového 

zpěvu, dramatický kroužek a sportovní kroužek ve spolupráci se Sokol Radostice. Většinu těchto 

aktivit nabízíme rovněž předškolním dětem z naší mateřské školy. 

Učíme žáky přebírat odpovědnost za vlastní chování a jednání, a to způsobem přiměřeným 

jejich věku. Zároveň žákům umožňujeme svobodné zaměření a volby, každý má možnost se osobitě 

projevovat a věnovat se svým zájmům. Účastníme se sportovních a uměleckých soutěží. Učíme 

žáky respektovat druhé, schopnosti spolupráce a  schopnosti komunikace v jakékoli situaci. 

Základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, rozšiřujeme o další učivo pro žáky nadané. 

Dbáme na pochopení učiva a jeho důkladné osvojení. Vedeme žáky k vědomí vlastní odpovědnosti 

za svoje budoucí uplatnění, které bude závislé na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností            

a rovněž na osobních a morálních vlastnostech. 

Naši žáci ve výuce aktivně využívají informační technologie, a to buď na počítačích  nebo 

tabletech.  Naše škola dostala potřebný a velice užitečný věcný dar od firmy Solarwinds v podobě 

19 notebooků a 9 stolních počítačů, kterými obměníme naše stávající školní vybavení. Učíme žáky 

efektivně využívat dostupné informace, učíme je propojovat získané poznatky. Učíme žáky 

opatrnosti ve virutálním světě a dbáme na dodržování pravidel při používání ICT techniky. Žákům 

v případě potřeby zapůjčujeme domů školní tablety(např .pro potřeby distanční výuky nebo 

přípravy projektů). V tomto školním roce přecházíme na výuka tzv. nové informatiky, která prolíná 

všemi vyučovacími předměty a zavádí povinnou výuku Informatiky už ve 4.ročníku. 

Při hodnocení žáků vycházíme z výsledků během celého klasifikačního období, vedeme 

žáky k pochopení nutnosti pravidelné a systematické přípravy. Sumativní hodnocení                        

v 1. a 3.čtvrtletí doplňujeme také formativním hodnocením žáků a žáky vedeme k pravidelnému 

sebehodnocení. V případě výukových nebo výchovných potíží se budeme scházet v rámci tzv. 

tripartity, a to učitel –rodič- žák, abychom společně a efektivně hldali způsoby nápravy.  

Klademe důraz na utváření a upevňování základních pracovních návyků žáků ve všech 

předmětech a činnostech, zejména návyků na režim školy, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé 

vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Analyzujeme důvody neprospěchu, 

zaměřujeme se na prevenci školní neúspěšnosti.  Pro žáky organizujeme pravidelné doučování, 

které bude letos opět financováno dotací MŠMT a pro žáky je zdarma. Při jednání s dětmi 

zohledňujeme jejich osobnost, jednání, chování a pracovní výsledky hodnotíme přiměřeně k jejich 

věku a stupni vývoje. Talentovaným žákům nabízíme a umožňujeme množství rozšiřujícíh úkolů a 

učiva. Pro žáky 5.ročníku letos budeme pořádat kurz příravy na přijímací zkoušky na víceletá 

gymnázia, který bude pro  žáky zdarma. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se 

věnujeme v rámci podpůrných opatření, jako  je doučování s třídními učitelkami  a také hodiny 

speciální pedagogické péče, kterou zajišťuje Mgr. Vendula Hoffmannová - náš nový školní 

speciální pedagog. 

 

Klademe důraz na enviromentální výchovu, neboť se nacházíme v blízkosti chráněného 

přírodního parku Bobrava. Péče o přírodu a její ochrana je významným mottem naší výuky napříč 

všemi vzdělávacími oblastmi. Také v tomto školním roce se nově zapojujeme do aktivity MAS 

Bobrava “Venkovní učení”. 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku anglického jazyka. V 1. a  2.ročníku vyučujeme 2 vyuč. 

hodiny týdně. Ve 3.-5.ročníku vyučujeme 3 vyuč. hodiny týdně. Ve výuce angličtiny používáme ve 



 

 

všech ročnících k prohlubování jazykových dovedností  aplikaci WOCABEE a letos budeme znovu 

spolupracovat s jazykovou školou PARK, která zajišťuje odpolední lekce angličiny. 

 

Rozvíjíme žáky v estetickém cítění, znovu bude otevřen kroužek sborového zpěvu             

(2.-5.ročník, vedoucí Mgr. Soňa Vrzalová), kroužek tvoření (2.-5.ročník, vedoucí Mgr. Vendula 

Hoffmannová), keramiky ( 1.-5.ročník, zajišťuje  SVČ Ivančice) a nově kroužek dramatické 

výchovy (2.-5.ročník, vedoucí Mgr. Barbora Křížová).  

Nabízíme také sportovní odpolední aktivity- sportovní hry pro 1.-5.ročník (zajišťuje Sokol 

Radostice). 

 

V rámci aktivit MAS Bobrava se letos znovu zapojíme do literární a výtvarné soutěže a také 

do turnaje v logických a deskových hrách. 

 

Již tradičně pořádáme školní kolo recitační a pěvecké soutěže, na které navazuje minisoutěž 

základních a mateřských škol Radostice-Prštice-Silůvky. Nejlepší naši recitátoři a zpěváci by se 

měli opět zúčastnit krajského kola recitační soutěže “Dětská scéna” a pěvecké soutěže “Karlovarský 

skřivánek”. 

 

Budujeme školu jako přátelské a podnětné prostředí,  které poskytuje smysluplné a kvalitní 

základy pro život a přivádí žáky k návyku celoživotního vzdělávání. Budujeme školu jako bezpečné 

prostředí,  které dává záštitu a podporu všem tvůrčím a sportovním aktivitám. Zpřístupňujeme školu 

veřejnosti a prezentujeme ji jako místo vzdělanosti, kultury a sportu v naší obci. Proto organizujeme 

setkávání s rodinami našich žáků- podzimní a jarní dílna, odborné přednášky, zahradní slavnosti, 

školní akademie a podobně. 

 

 

4. Pedagogičtí pracovníci 

 

Všichni naši pedagogové základní školy mají plnou kvalifikovanost a pracují na svém 

dalším vzdělávání formou kurzů, seminářů nebo samostudia. Pedagogům zajišťujeme  odpovídající  

materiální podmínky pro inovativní formy práce a nové formy a metody plně podporujeme. Dbáme 

na spolehlivou informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a 

mobilního rozhlasu. Během letošního roku budeme postupně přecházet na elektronické žákovské 

knížky a třídní knihy v systému EDUPAGE, prozatím však budou zachovány papírové žákovské 

knížky i třídní knihy. Pružně reagujeme na všechny potřeby školy nebo různé připomínky rodičů, 

snažíme se společně hledat řešení ke spokojenosti všech. Při jednání s žáky, rodiči  a zaměstnanci 

školy vždy dbáme na profesionální přístup, důstojnost a respekt ke každému člověku.  

 

 

5.  Oblast řízení 

 

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracováváme do ročních a měsíčních plánů práce 

školy.  V hospitační a kontrolní činnosti se zaměřujeme na odbornost a profesionální pedagogický 

přístup, začleňování moderních vzdělávacích metod, osobnostně-sociální výchovu žáků, partnerský 

přístup a vztah mezi žáky a pedagogy,  zvládnutí základního učiva všemi žáky a respektování 

individuálních zvláštností žáků. 

Důležitá rozhodnutí o koncepci a provozu školy projednáváme na pedagogických  

a provozních poradách, všechny zaměstnance informujeme prokazatelným způsobem.  

Pracujeme na úpravách a dodatcích školního řádu, které reflektuje potřeby dnešní školy a odráží 

aktuální společenský vývoj. 

 

 



 

 

Pracovní úkoly rovnoměrně delegujeme mezi všechny pedagogické pracovníky školy: 

ZŠ: 

Mgr.Barbora Křížová - dramatický kroužek, přípravný kurz k příjímacím zkouškám pro žáky 

5.ročníku 

- recitační a literární soutěž 

- sportovní soutěže a plavání ZŠ 

- příprava vystoupení a akcí školy 

- dotační programy (MŠMT, EU, SZIF…) – příprava, organizace,  

administrace 

- správa webových stránek školy  

Mgr.Hana Toflová - zástupce ředitelky školy pro ZŠ  

   - koordinátor ŠVP 

   - objednávka knih 

   - příprava vystoupení a akcí ZŠ 

   - vedení BOZP, PO 

   - zpracování měsíčních plánů ZŠ 

   - doučování 

Mgr. Soňa Vrzalová - zápis do 1.ročníku 

- recitační , pěvecká a literární soutěž 

   - organizace podzimní a jarní dílny pro děti a rodiče 

   - kroužek - pěvecký sbor, doučování 

- objednávka učebnic a školních pomůcek 

   - příprava vystoupení a akcí školy 

Mgr. Vendula Hoffamnnová- metodik prevence 

- kroužek tvoření, doučování 

- příprava nástěnek ZŠ u obecního úřadu 

- školní speciální pedagog-péče o žáky se SPP, vedení dokumentace 

- výzdoba na školních akcích 

- příprava vystoupení a akcí školy 

Olga Dvořáková - logopedie pro ZŠ a MŠ 

- příprava vystoupení a akcí školy 

Jana Davidová  - zástupce ředitele pro ŠD 

- Mléko do škol, Ovoce do škol, Recyklohraní 

   - fotografování ZŠ 

   - výzdoba na školních akcích 

- příprava vystoupení a akcí školy 

- šití v družině 

-příprava nástěnek u OÚ 

Jana Kratochvílová - kronika ZŠ 

   - sportovní soutěže a bruslení 

   - Turnaj v logických a deskových hrách 

   - výzdoba na školních akcích 

- příprava vystoupení a akcí školy 

-příprava nástěnek u OÚ 

 

MŠ: 

Irena Obleserová - zástupce ředitele pro MŠ 

- zápis do MŠ 

   - zpracování měsíčních plánů MŠ 

   - vedení dokumentace MŠ 

   - plavání MŠ 

   - akce MŠ, výlety 



 

 

   - šablony, aktivity MAS Bobrava-příprava, organizace, administrace 

- nácvik vystoupení 

- příprava vystoupení a akcí školy 

- charitativní činnost 

Lenka Urbanová  - příprava vystoupení a akcí školy 

   - vedení dokumentace FKSP 

   - recitační soutěž 

Miroslava Pešková - nástěnky v MŠ 

- webové stránky MŠ 

   - příprava nástěnek MŠ u obecního úřadu 

- příprava vystoupení a akcí školy 

Tereza Večeřová - nástěnky v MŠ 

- recitační soutěž MŠ 

   - příprava nástěnek MŠ u obecního úřadu 

- příprava vystoupení a akcí školy 

Lucie Kupská  - příprava nástěnek v MŠ 

-přípravě vystoupení a akcí školy 

 

 

    

 6. Bezpečnost 

Od letošního školního roku je  vstup do základní školy zabezpečen čipovým zámkem, který 

umožňuje vstup od budovy pouze v omezeném časovém intervalu a pouze pro naše žáky 

(držitele čipu). Hlavní vchod do ZŠ je také již od minulého šk. roku monitorován kamerovým 

systémem s nahrávacím zařízením. Prostor školního hřiště a školní zahrady bude během šk. 

roku vybaven rovněž kamerovým systémem s nahrávacím zařízením, jelikož prostor je 

v odpoledních hodinách, během víkendů a prázdnin přístupný veřejnosti. 

 

 

 

6.  Externí spolupráce 

 

MAS Bobrava, MAP Šlapanice  

Pokračujeme v přínosné spolupráci s MAS Bobrava a MAP Šlapanice, díky kterým získáváme 

finanční prostředky na podporu výuky a také dotace na technické vybavení školy. V období 

1.6.2021-31.5.2023 čerpáme  v projektu “Rozvojové aktivity na ZŠ a MŠ Radostice”  (Šablony III) 

pro mateřskou školu 251.000,-Kč a pro základní školu 252.500,-Kč.  

Z těchto zdrojů v letošním školním roce realizujeme: 

MŠ -Technické školky 

 -Setkávání ředitelů 

 -Sdílení zkušeností MŠ  

 -Projektové dny v MŠ a mimo MŠ 

 -odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí MŠ, komunitní setkání 

 -školní asistent-personální podpora MŠ 

ZŠ -Setkávání ředitelů  

 -Projektové dny v ZŠ a mimo ZŠ 

 -Stáž v zahraniční škole- pro pedagoga ZŠ 

 -Speciální pedagogická péče-logopedie 

 

Pedagogiko-psychologická poradna v Brně, Hybešova 

Spolupracujeme při péči o žáky se spec. vzděl. potřebami, poskytujeme podporu pro rodiče. 

 



 

 

 

 

TJ Sokol Radostice 

Díky spolupráci s TJ Sokol Radostice pravidelně využíváme místní sokolovnu  a fotbalové hřiště     

k výuce tělesné výchovy a k pořádání školních akcí. 

 

SVČ Ivančice 

Pokračujeme v dlouholeté spolupráci a pořádáme pro děti MŠ a žáky ZŠ kroužek keramiky. 

 

Jazyková škola PARK 

Pro žáky 2.-5.ročníku nabízíme rozšiřující výuku anglického jazyka. 

 

ZŠ Silůvky a ZŠ Prštice 

Pokračujeme ve spolupráci na organizaci uměleckých a sportovních aktivit. 

 

KŠSK Radostice 

Pokračujeme ve spolupráci při realizaci kulturních a sportovních akcí. 

 

Obecní knihovna v Radosticích 

Chodíme na besedy do knihovny nebo zveme p. Ondráškovou k nám do školy. 

 

Rodiče a veřejnost 

Rodiče dětí a žáků naší školy se pravidelně zapojují do mnoha aktivit-např.  dílny, besídky, 

společenské akce. Usilujeme o dobré vztahy , otevřenou komunikaci a vzájemnou důvěru mezi 

školou a rodiči. 

Mnozí rodiče pravidelně naši školu sponzorují finančně nebo věcně a pomáhají také vlastní prací 

nebo aktivitou. Jakékoli pomoci si nesmírně vážíme a je pro nás nenahraditelnou. 
 

 

 

7. Zdraví 

 

Zajištujeme  optimální psycho-hygienické a hygienické podmínky pro všechny žáky            

a zaměstnance školy. Žáci mají denně možnost pravidelného pohybu o přestávkách nebo po 

vyučování, a to buď uvnitř školy nebo na školním hřišti a zahradě. Během vyučovacích hodin jsou 

zvláště v nižších ročnících pravidelně zařazovány tělovýchovné chvilky. Zapojujeme se znovu do  

projektu “Venkovní učení”, díky kterému se budou naši žáci pravidelně učit venku na školní 

zahradě nebo v přírodě. 

Na školní zahradě jsme z dotačního programu JmK provedli výsadbu ovocných stromů a 

keřů a léčivých bylin. Zahrada je od  1.6.2022 v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách 

přístupná veřejnosti. 

Pokračujeme  v projektu “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol”, ze kterých  žáci 

pravidelně dostávají zdarma potraviny.  Nabízíme dopolední a odpolední zdravé svačiny pro žáky 

ZŠ. Poskytli jsme prostory a část vybavení pro výdejnu farmářského tržiště SCUK a jeho 

prostřednictvím dodáváme do školní kuchyně  a jídelny produkty českých farmářů. Díky tomu 

máme pro děti a  žáky čerstvé, sezónní a regionální potraviny. 

 

Ve školní kuchyni, resp. jídelně dbáme na pestrost a kvalitu potravin a připravovaných 

pokrmů. Jsme zapojeni v projektu „Skutečně zdravá škola“  a naší prioritou je výchova ke zdravým 

stravovacím  návykům a životnímu stylu. 

 

Spolupracujeme s TJ Sokol Radostice a dalšími sportovními sdruženími, s jejichž pomocí 

nabízíme našim žákům dostatek všestranných sportovních aktivit. 



 

 

 

Z důvodu protiepidemiologických opatření jsme ve škole zapracovali množství nových 

postupů a řešení, kterými se snažíme minimalizovat možnost přenosu nákazy. Aktuálně nejsou 

nařízena žádná opatření, nicméně jsme připraveni do budovy školy omezit vstup rodičů a dalších 

osob, rodiče dětí v mateřské škole mohou být vyzýváni k omezení pobytu  v šatnách. U vstupů do 

budovy jsou rozmístěny stojany s automatickým dávkovačem dezinfekčního roztoku, dezinfekce 

rukou je k dispozici ve třídách a na toaletách. Ve třídách a na toaletách ZŠ jsou používány pouze 

jednorázové papírové ručníky, v mateřské škole  děti používají textilní ručníky. Lůžkoviny a 

ručníky pereme a sušíme v budově školy, aby nemohlo dojít k přenosu infekcí. Dětem a žákům jsou 

denně připomínána hygienická pravidla a jsou upevňovány jejich hygienické návyky. Na webových 

stránkách školy informujeme o prováděných opatřeních, rodiče budou o naléhavých skutečnostech 

informováni také prostřednictvím služby Mobilní rozhlas, a to formou sms zprávy nebo emailem. 

 

 

8.  Sociální a  životní hodnoty 

 

Školní řád využíváme jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, rodiči a 

pedagogy. Připravujeme úpravy školního řádu tak, aby byl pro pedagogy, žáky a zákonné zástupce 

efektivním a přehledným rádcem. Jsme jednotní v požadavcích na chování žáků, důsledně a 

jednotně postihujeme kázeňské přestupky. Důsledně uplatňujeme kritéria hodnocení chování.  

V prevenci sociálně-patologických jevů spolupracujeme s rodiči, policií, odborem sociální 

péče nebo zřizovatelem. 

Postupujeme jednotně při uvolňování nebo omlouvání absence žáků, ve spolupráci s rodiči 

předcházíme záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřujeme na celkový charakter výuky a zda 

dokáže vhodným způsobem formovat vývoj a postoje žáků. Dobrým příkladem usilujeme o zvýšení 

kvality a kultury jednání a vyjadřování žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 

V práci pedagogů i žáků oceňujeme jejich přínos pro vytváření dobrého jména školy a propagace 

činnosti školy na veřejnosti.  

 

 

9.  Veřejnost 

 

Dbáme na dodržování práv rodičů a zákonných zástupců  a zároveň vyžadujeme plnění 

jejich povinností. Vytváříme platformy pro efektivní a transparentní komunikaci  

s rodiči – správa MŠ, školní informační systém Edupage- ZŠ, informovanost prostřednictvím 

webových stránek školy, v případě naléhavých informací využíváme mobilní rozhlas. Pružně 

reagujeme na potřeby školy nebo připomínky rodičů.   

Zprostředkováváme rodičům služby školských poradenských zařízení. Rodiče svoje návrhy 

a dotazy předávají vedení školy přímo, nebo prostřednictvím zvoleného zástupce v Radě školy.  

Spolupracujeme s místními organizacemi -KŠSK, TJ Sokol Radostice a spolupodílíme se na 

zajišťování kulturních a sportovních akcí v obci. 

Pro předškoláky organizujeme edukativní skupiny, a to z důvodu, aby byl přechod z 

mateřské do základní školy pro děti i rodiče bez zbytečných obav a co nejplynulejší.  Těchto lekcí 

se společně s dětmi účastní také jejich rodiče (pokud to epidemiologická opatření dovolí), 

 

 

 

10.  Technické vybavení 

 

Prostory ZŠ jsou vybaveny signálem wifi. Ve všech třídách ZŠ jsou interaktivní tabule a 

také MŠ je vybavena jednou interaktivní tabulí a internetem. 



 

 

Pro všechny žáky 2.-5.ročníku máme vybavení tablety používané ve výuce.                        

Žáci 4. a 5.ročníku  pracují  ve výuce Informatiky na stolních počítačích, které však  již delší dobu 

nevyhovují technickým požadavkům současných výukových programů. Proto jsme nadšeně uvítali 

dar firmy Solarwinds, která naší škole poskytla 19ks notebooků a 9ks stolních počítačů. 

 

V tomto školním roce  budeme vybavovat školní kuchyni profesionálními mycími stroji. Za 

tímto účelem jsme podali žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond, která byla 

schválena a byla již podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Realizace dotačního programu 

proběhne v podzimních měsících 2022.  

 

Na školní zahradu je již druhým rokem mobilní zastínění a se svolením obce jme do areálu 

školy přesunuli dřevěné lavice a stoly.  Průběžně pracujeme na opravách a udržování venkovního 

mobiliáře. 

 

Pracujeme na rozsáhlém projektu rozšíření vnitřních prostor školy. Tento záměr by řešil 

nevyhovující prostorové  uspořádání v MŠ (chybějící zázemí pro pedagogy, vybudování dalšího 

sociálního zařízení pro druhou třídu),  rozšíření zázemí pro provozní zaměstnance,  úpravu převozu 

stravy pro školní jídelnu, bezbariérové vstupy do MŠ a ZŠ a půdní vestavbu sloužící k rozšíření 

prostorů pro potřeby ZŠ a MŠ.  

Připravujeme projekt na dotaci IROP k modernizaci učebny ZŠ, která budete multifunkční 

učebnou jazyků a přírodních věd. 

Rovněž budeme znovu usilovat o rekonstrukci plotů a zdiva na školním hřišti a renovaci 

hracích prvků na školní zahradě. Úprava tohoto vybavení je nezbytná pro zachování bezpečnosti při 

pobytu dětí a žáků ve venkovních prostorech školy. Za tímto účelem budeme na podzim 2022 

podávat žádost do výzvy SFŽP „Přírodní zahrady“. 

 

 

 
 

 

V Radosticích, 1.9.2022    Mgr. Barbora Křížová 

      ředitelka školy 


